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Ing, Ion IOSEFIDE
secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.

Pe/bună dreptate se spune că feucureștiul este nu numai un mare oraș modern, nu numai o minunată grădină de flori și verdeață, dar și un vast șantier. în orașul București își desfășoară activitatea 41 de întreprinderi de construcții din care 10, aparținînd sfatului popular, execută numai lucrări so- cial-culturale. Detașamentul de constructori ai Capitalei numără astăzi 75 000 de oameni, dintre care 18 000 ingineri, proiectanți, econo- | miști, tehnicieni.I Considerînd volumul important al lucrărilor social-culturale prevăzute în noul cincinal și experiența cîștigată în ultimii ani, Comitetul orășenesc de partid București a- cordă o neslăbită atenție activității întreprinderilor de construcții de locuințe. între anii 1960—1965, în orașul București s-au construit 77 000 apartamente, de peste 4 ori mai mult decît în cei 6 ani anteriori. S-au înălțat mari ansambluri de locuințe, cu precădere în zonele care necesitau mai puține demolări. A crescut continuu gradul de confort al noilor apartamente prin mărirea suprafețelor, îndeosebi la băi și bucătării, prin mai buna dispunere a încăperilor, extinderea termoficării și alimentării cu apă caldă și altele. Prin folosirea unor produse și materiale noi fabricate de întreprinderile de materiale de construcții, printre care uși furniruite, armături metalice, materiale plastice ș.a. s-a îmbunătățit atît aspectul apartamentelor cît și posibilitatea de a le întreține mai ușor.în anii planului cincinal, aproape 
o treime din numărul total al a- partamentelor prevăzute să se construiască pe întreaga țară, vor fi ridicate în orașul București. Pe lingă acest volum sporit, Directivele 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
au subliniat necesitatea îmbunătă
țirii continue a calității noilor con
strucții și au preconizat mărirea 
confortului prin extinderea supra
fețelor utile și ridicarea gradului 
de finisare al apartamentelor.Constructorii Capitalei și-au examinat cu răspundere munca desfășurată în anii anteriori. Ei au a- preciat că rezultatele obținute în domeniul calității nu s-au ridicat încă la nivelul posibilităților și a condițiilor ce le sînt create. Executarea neîngrijită a unor lucrări și lipsa de exigență a organelor de control și recepție au provocat nemulțumiri din partea locatarilor și au necesitat lucrări suplimentare pentru înlăturarea deficiențelor. Numai pentru efectuarea remedierilor constatate în timpul și după recepționarea lucrărilor s-au cheltuit suplimentar în 1965 fonduri din care ar fi putut fi realizate aproape 100 de apartamente noi.Pe unele șantiere se semnalează încă destule deficiențe în organizarea muncii, în păstrarea și manipularea materialelor, în executarea corectă a unor operații prevăzute în documentațiile tehnice. O serioasă greutate în desfășurarea lucră-

rllor de construcții de locuințe a constituit-o lipsa de ritmicitate. Faptul că mai mult de jumătate din apartamentele planificate pe un an se finisau în ultimul trimestru, crea vîrfuri de lucru ridicate la unele operații de finisaj ; în aceste condiții, aprovizionarea tehnico- materială a fost îngreunată, necesarul de cadre calificate nu putea fi acoperit. Intîrzierile produse de neasigurarea la timp a proiectelor și de eliberarea greoaie a amplasamentelor (întîrzieri datorate în cele mai dese cazuri forurilor de resort ale sfatului popular și organelor de avizare) au dus, după cum lesne se poate înțelege, la restrîngerea excesivă a timpului afectat pentru construcții și la executarea simultană a lucrărilor de bază cu cele edilitare. în această ordine de idei aș aminti că ansamblul din Bd. Armata Poporului a stat pe masa de avizare a C.S.C.A.S. 18 luni.Desigur, multe din deficiențele de avizare au fost treptat înlăturate. Dispunem în prezent de documentații pentru întreg anul 1966, ca și pentru 40 la sută din frontul nou de lucru al anului viitor. Dar și aici se ridică o problemă, întreg volumul de documentație pe 1966 se referă la două ansam- ble mari unde în acest an vor fi date în folosință 10 000 de apartamente : Balta Albă și Bd. Armata Poporului. Așadar, în aceste două puncte concentrate se va executa un volum foarte mare de lucrări, ceea ce creează pe lingă avantaje și serioase greutăți, suprasolicitări. Definitivarea și avizarea mai urgentă a documentației pentru alte ansamble mari le va permite constructorilor să lucreze bine și într-un ritm intens pe mai multe zone și mai multe fronturi.Un neajuns frecvent semnalat de locuitorii noilor cartiere îl constituie realizarea cu întîrziere a unor dotări strict necesare, cum sînt unitățile comerciale și de prestații, precum și rețeaua de transport în comun. Spre rezolvarea acestor cerințe vom îndrepta atenția și eforturile tuturor acelora ce au datoria să le satisfacă.Măsurile luate încă din anul trecut pentru pregătirea planului pe 1966 și graficul întocmit de dare în folosință al apartamentelor în acest an constituie un important pas înainte pentru realizarea ritmică a lucrărilor. în primul trimestru al anului se va preda beneficiarului un număr dublu de a- partamente față de cele realizate în trimestrul 11965. La sfîrșitul lunii iunie vor fi date în folosință circa 43 la sută din apartamentele planificate pe întregul an.S-au prevăzut noi măsuri tehni- co-organizatorice pentru îmbunătățirea calității lucrărilor la locuințe, dintre care mai importante sînt cele privind extinderea utilizării băilor prefabricate, a tapetelor lavabile, placajelor din piatră și ceramică, a pardoselilor din mase plastice și altele.O însemnată contribuție la creșterea nivelului calitativ al locuin-

Șl CONSTRUCȚIILE
CAPITALEIțelor trebuie să o aducă întreprinderile producătoare de materiale de construcții și instalații. In anii trecuți, pe numeroase șantiere s-au semnalat defecțiuni la unele materiale și în mod deosebit la radiatoare, binale, armături pentru instalații. îmbunătățirea calității acestor produse trebuie să fie însoțită de o preocupare mai insistentă pentru extinderea gamei

sortimentelor. Este necesar ca C. S. C. A. S. (Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare) ca organ de directivă în domeniul construcțiilor să acționeze cu mai multă eficacitate pentru a influența sporirea gradului de confort al apartamentelor. Sînt cunoscute ca-

% iafa fiecăruia din noi 
$ B e alcătuită dintr-un 
ff ff complex de relații. 

Simțurile, gîndirea, 
ne pun în rela(ie cu 

lumea dimprejur; limbajul e 
o relafie, ca și scrisul, ca și 
semnele, ca și arta. Relație 
e societatea, care ne leagă, 
ne corelează cu semenii 
noștri. La rîndu! nostru, co
relăm prin fapta, prin gîndi
rea noastră nenumărate linii 
care trec prin noi. Munca 
noastră, prin produsul ei, 
prin destinația ei, ne core
lează cu alții în fiecare mo
ment și (dacă luăm cuvînful 
muncă în sensul general) 
este cea mai de seamă rela
fie a noastră cu lumea. Toa
tă cantitatea de informație 
din lume tinde să ne pună 
în relafie cu mediul încon
jurător, să ne dea prilejul 
unei relafii. Recent, prinfr-o 
performantă remarcabilă, co- 
relînd extraordinar de multi 

' factori, am dobîndit o nouă 
relafie cu satelitul nostru, 
Luna de pe cer. Avem în 
momentul de față relafii 
subtile cu materia anorgani
că la nivelul încercării de 
sinteză a proteinelor, cu ra- 
diafiile, cu virușii, cu o sea
mă de fenomene pe care 
ne străduim să le corelăm. 
Tot ceea ce facem cu aju
torul gîndirii, a sensibilită
ții noastre tinde să ne așe
ze în relafii cît mai bune 
cu ceilalți oameni, să creeze 
acele structuri de corelație 
care să facă via)a perfectă. 
Comunismul a programat o 
astfel de structură, ne în
dreptăm către ea.

Am făcut acest lung pre
ambul ca să afirm că viața 
modernă nu e posibilă în 
afara unui sistem cît mai ar-

monios de relații, a unei co
relări cît mai inteligente. 
Primim zilnic de la mediul 
înconjurător nenumărate in
formații, dar ele se cer or
ganizate cu îndemînare 
pentru o cît mal lesnicioasă 
folosire a lor.

Ne-am îmbunătățit foarte 
nivelul gîndirii șființi- 

portul cu fot ce e
mult

problema principală a de
venit aceea de a putea co
rela o cantitate înspăimîntă- 
tor de mare de informație, 
de a o prelucra ți simplifi
ca, de a utiliza sintetic o ex
periență prea copleșitoare 
pentru un singur om. Cana
lizarea informației, corelarea 
ei constituie o chestiune vi
tală pentru progresul orică-

Paul EVERAC

modern în știință, Dar, s-a 
spus de nenumărate ori, în 
diferite ocazii, că informația 
științifică ne vine uneori 
greoi, incomplet ori anacro
nic. Știința mondială evolu
ează repede și tehnica la 
fel. Azi nu mai avem drep
tul să rămînem în urmă cu 
nici un sector de informație 
științifică și tehnică. Pentru 
gîndirea științifică de astăzi

rel știinfe, al oricăruirel științe, al oricărui sfat 
așezat pe baze științifice.

Există apoi un sistem de 
relații practice care simpli
fică viața fiecăruia, mărește 
numărul posibilităților și dis
ponibilităților, îmbunătățește 
așezarea omului în mijlocul 
semenilor și lucrurilor. Avem 
în fiecare zi lucruri de făcut, 
de cumpărat, de aflat, de 
vînduf. Spectacolele sînt re-

lativ bine anunțate. Informa
țiile la gară la fel. O sumă 
de alte relații se obțin, dim
potrivă, greu. Se plîn- 
gea cineva recent (în 
„Scînteia") că intrînd în
tr-un oraș mare, pentru 
el necunoscut, n-a avut 
nici cea mai mică posibili
tate de îndrumare organiza
tă. E totuși un oraș civilizat, 
Cluj. Altcineva observa (tot 
în „Scînteia”, și eu confirm 
cu propria mea pățanie) 
că O.N.T.-ul din Sinaia 
avea o informație cu totul 
nulă de oferit turiștilor sur
prinși de viscol în ceea ce 
privește propria lor cazare, 
lăsînd lucrul acesta în sea
ma norocului. „Nu e dato
ria noastră” spun unii, 
bucuroși că o limită rigidă 
a ceea ce numesc ei „da
torie" îi absolvă de orice e- 
fort. Ideea de corelare le 
e străină. Tot ce nu intră 
în statutul clar al meseriei 
respective li se pare de la 
început străin. (Nu e cazul 
cu O.N.T.-ul care are chiar 
obligafia de îndrumare, 
fiindcă nu este un simplu 
antreprenor de cabane). 
Tendinfa aceasta de îmbu- 
căfăfire, de parcelare a „da
toriei" e formală, schema
tică. „Nu răspund eu, răs
punde bucătarul" spune 
cîte un ospătar cînd mîn- 
carea e incomestibilă. „Eu 
ce pot să fac dacă a greșit 
fabrica ?” spune cîte un vîn- 
zător 
e să 
sînt 
fost 
fost 
pundă cine v-a spus

pentru care „datoria" 
vîndă ce i s-a dat. „Nu 
eu de vină", 
eu în schimb", 
eu director" „să

„n-am 
„n-am 

răs- 
așa"
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(Continuare în pag. a III-a)

Si® a premieruluidinLa Uzina de reparații

Cuvîntările rostite 
de A. Kosîghin și 
H. Wilson la un di
neu oier it în cinstea 
oaspetelui.

Botoșani a fost îndeplinit planul la repararea tractoarelor. Iată-Ie acum gata de plecare spre ogoare
Foto : Gh. Vințiiă

Fiecare măsură

viata

«■||i

Din zece, bucureșieni, 
doi scriu sau primesc 
zilnic cîte o scrisoare. 
In fiecare zi, circa 
6 000 de bucureșteni 
transmit prin poștă 
vești cunoscufilor din... 
BucureștiChiar numai prin aceste cîteva cifre se poate vedea cit de mult sînt solicitate în prezent serviciile poștei. Din scrisorile sosite la redacție, din constatările făcute pe teren reiese că mai sînt încă u- nele deficiențe în acest domeniu. Călătoria unei scrisori către destinatarul din orice colț al țării durează în medie 2—3 zile. Sînt însă și scrisori care ajung la destinație abia după o săptămînă, uneori mai mult. Cauza întîrzieri- lor o constituie, în primul rînd, modul defectuos în care este amplasată rețeaua poștală, numărul încă șee 

face 
viril 
văd
organizare a muncii în acest do
meniu ?Aflăm că . la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor se elaborează în prezent un amplu plan de reorganizare și modernizare a poștei, pe baza tehnicii moderne, în funcție de solicitările crescînde ale cetățenilor. Pentru micșorarea duratei de parcurs a trimiterilor poștale de tot felul, problema cheie este cartarea. Sînt în studiu mai multe sisteme de automatizare a cartării, se analizează avantajele pe care le oferă fiecare. Totodată, se preconizează creșterea vitezei de transport, introducerea în circulație a unor vagoane noi de poștă, precum și alte acțiuni care să

Ștefan DINICA

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare 
în pag. a Il-a)

INTERNAȚIONALĂ

Vizita in U.R.S.S.

britanic Wilson

GHEORGHE ZAHIU, director adjunct la sucursala 
regională București a Băncii Naționale, ne vorbește 
despre unii iactori care determină rentabilitatea în 
cooperativele agricole de producție.Există cîțiva indicatori de bază ai activității economice a cooperativelor agricole care arată dacă munca desfășurată de-a lungul unui an a fost sau nu rentabilă, iar unitatea a făcut sau nu progrese. Dacă valoarea proprietății 

obștești a crescut față de anul pre
cedent, atingînd nivelul prevăzut, 
dacă s-au realizat venituri mai mari, 
cel puțin la nivelul celor planificate, 
dacă cîșfigul fiecărui om care parti
cipă activ la activitatea curentă, zil
nică, este mai bun, dacă cooperativa 
își achită la termenele scadente dato
riile de producție și investiții pe care 
le are, atunci se poate aprecia că 
unitatea a fost în cîșfig și nu in pa
gubă. Exemplul cooperativei agricole din Grivița, raionul Slobozia, este concludent în această privință. Aici, la sfîrșitul anului *1964, proprietatea cooperatistă raportată la suta de hectare ajunsese la 212 000 lei, veniturile bănești la 162 000 lei, iar valoarea zilei-mun- că la 22,10 lei, din care în numerar 10,90 lei. Cum au arătat acești indicatori un an mai tîrziu ? Proprietatea obștească la suta de hectare a crescut cu 84 000 lei, veniturile bănești — cu 133 000 lei, iar valoarea zilei-muncă cu 7,30 lei, partea ei bănească ridicîndu-se la 20 lei.Experiența arată clar că cîșfigul 
cooperatorilor poate fi cu atît mai 
mare cu cît consiliile de conduce
re, specialiștii șl contabilii din unități 
urmăresc mai îndeaproape tot ceea 
ce se întreprinde tn scopul creșterii

proprietății obștești, producției și ve
niturilor, precum și al reducerii chel
tuielilor bănești, materiale și de 
muncă.în cele mai multe unități din regiunea București, datorită sprijinului primit din partea organelor de partid, de stat și agricole, cooperatorii țin seama de aceste considerente, iar rezultatele economice sînt tot mai bune. Din constatările organelor bancare s-a văzut însă că în unele cooperative nu se analizează periodic cum se realizează producția planificată și

cu ce cheltuieli, plafonul atins de veniturile bănești față de cifrele prevăzute.
Un lucru esențial: 
planul de producțieîn desfășurarea activității unei cooperative agricole, planul de pro
ducție și financiar are un rol deose
bii. A face o planificare reală, judicioasă, înseamnă a cunoaște a- mănunțit resursele și posibilitățile concrete ale cooperativei, a lua cele mai potrivite măsuri pentru ca acestea să fie puse în valoare. Deși acest lucru este binecunoscut,
(Continuare în pag. a III-a)
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® URMAȘUL CIOPLITORILOR DIN GORJ
de Dan GRIGORESCU

@ ...Șl AM CĂZUT ÎN NEANT
(foileton de Nicuțâ TĂNASE)

Fire și geometrie. (Fa

brica de stofe de mo-

bilă din Capitală)

f

I

insuficient de oficii și ghi- în unele orașe etc. Ce se 
pentru îmbunătățirea deser- 
poștale ? Ce măsuri se pre- 
a fi luate pentru mal buna

Foto : A. Cartojan

• CONFERINȚA DE PRESĂ

I

• PROCESUL
INTENTAT
LUI NJONO
O sentinȚă 
profund ilegală

In pofida inexistenței 
unor probe corespunză
toare care să dovedească 
culpabilitatea lui Njono, 
tribunalul special din 
Djakarta l-a condamnat 
pe acesta Ia moarte.

LA PALATUL NAȚIUNILOR

Pe ordinea de zi:
DREPTURILE FEMEII

pentru 
Națiu- 

activitatea

După o vacanță prelun
gită, în care a fost populat 
aproape exclusiv de dele
gațiile Comitetului 
dezarmare, Palatul 
nilor își reia
normală. Intre 21 februarie 
și 11 martie, Comisia pen
tru condiția femeii va dez
bate o serie de aspecte le
gate de drepturile politice, 
sociale și economice, un 
program de lungă duială 
pentru progresul femeii.

In 1945, cînd a fost în
temeiată Organizația Nați
unilor Unite, numai în ju
mătate din numărul total 
al statelor suverane femei
le se bucurau de drept de 
vot. E drept, acum numai în 
opt țări femeilor le mai sînt 
interzise urnele. Dar lupta 
pentru înlăturarea practici
lor discriminatorii este de
parte de a-și fi atins sco
purile finale. Nu arareori 
accesul femeilor la funcțiile 
publice este limitat, astfel 
încîi recunoașterea egali
tății lor este adesea forma
lă. Pentru a lua un singur 
exemplu, deși în S.U.A. 
dreptul de eligibilitate a fost 
acordat femeilor încă din 
1921, ele numără numai doi

membri, din cei o sută e- 
xistenfi în Senat, iar din 
435 de membri ai Camerei 
Reprezentanților, numai 10 
sînt femei.

Spre deosebire de țările 
socialiste unde femeia ocu
pă un loc de cinste în so
cietate avînd posibilități 
nelimitate de a-și afirma ta
lentul, aptitudinea și capa
citatea creatoare în toate 
domeniile de activitate, în 
țările capitaliste, posibilită
țile sînt inegale. Adesea, 
femeii i se acordă doar 
funcții subalterne. în S.U.A., 
femeile sînt folosite 
personal de serviciu,
propriile lor case sau an
gajate, în proporție de 96 
la sută, dar în administra
ția publică sînt aproape i- 
nexisfente. Pe de altă par
te, chiar acolo unde exi
gentele fată de muncitori 
sau funcționari de ambele 
sexe sînt aceleași, iar fe
meile dovedesc a avea un 
grad egal de competentă, 
de pregătire profesională, 
ele sînt remunerate cu cel 
mult 2/3 din salariul normal 
acordat bărbatului. în re
giunea pariziană, diferența 
dintre salariul muncitorilor

ca 
în

și acela al muncitaaiaslor 
este de 34—35 la sută în 
defavoarea acestora din 
urmă. Discriminări de remu
nerații, bazate pe deosebi
rea de sex, se fac și în 
R.F.G., Argentina, Belgia, 
Ecuador, Honduras etc. 
Abolirea restricțiilor legale 
sau impuse de prejudecăți 
ale salarizării egale a mun
cii feminine cu cea mascu
lină constituie o preocupa
re îndelungată a 
progresiste 
deni.

Libertatea 
numai prin

de
forțelor 

pretufin-

însă nutrece 
emanciparea 

politică și accesul la acti
vitatea productivă, ci și 
prin cultură. Instruirea este 
o condifie sine qua non a 
egalității și, implicit, a po
sibilității de a participa la 
viafa societății, pînă la 
treapta ei cea mai înaltă.

Manifestările mentalității 
retrograde sînt mai evi
dente în țările aflate sub 
tutelă și cele în curs de dez-

Horia LIMAN

(țontinuare 
în pag. a III-a)
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URMAȘUL
CIOPLITORILOR DIN GORJSînt artiști care plămădesc, din răscolitoarele tradiții ale poporului lor, o lume imensă, pe măsura visurilor și elanurilor contemporanilor. Adună tot ce e mai proiund specific unei gîndiri vechi de milenii și creează o artă pe care o a- șază în spațiul universalului. Așa a fost Constantin Brăncuși, urmașul numeroaselor generații de țărani romăni, de prin părțile muntoase ale Gorjului.Cărui curent artistic al secolului nostru îi poate fi atribuită arta lui Brăncuși ? Sculptura lui refuză disociațiile didactice, pentru că este 

una, inimitabilă. Cu deplină dreptate se pot rosti despre ea cuvintele unui alt mare artist al acestui veac : este mare pentru că nu poate fi pastișată... Brăncuși este un urmaș genial al acelor anonimi cioplitori în lemn și în piatră de pe meleagurile noastre, care au dat lemnului și pietrei ritmuri de o vibrantă poezie. El a știut să deslușească pe urmele daltei strămoșilor săi aceleași impulsuri sufletești care au creat, în alte arte, versurile Mioriței și ale Meșterului 
Manole, cîntecul îndurerat al doinei, scoarța populară, pictura pe zid și pe sticlă. Le-a strîns într-o sinteză nouă, de o puritate care îmbată -asemenea aerului înălțimilor, și le-a îmbogățit cu unele sugestii desprinse din arta altor popoare ale lumii.Pentru că ar fi o judecată îngustă și săracă în concluzii limitarea artei lui Brăncuși la o simplă prelucrare, fie ea și genială, a unor motive folclorice. Sculptorul care a revoluționat arta mondială, la începutul secolului, este expresia unei sinteze universale, clădită, însă, pe temeiul acelei tradiții pe

care artistul a cunoscut-o atît de profund în țara sa de obîrșie. El a făcut ca aceste interpretări ale artei românești, ale stîlpilor crestați din cerdacurile caselor noastre țărănești și din cimitirele satelor de aci, să ajungă astăzi în marile muzee ale lumii, unde le sînt rezervate săli speciale ...Dar nu numai a- 
cesie valori, artistice, sînt prezente în creația marelui Brăncuși. O întreagă concepție de origine populară îi însuflețește opera, așe- zînd-o la.acel hotar înalt dintre visare și realitate, dintre fantastic și adevăr. Aici s-a plămădit Măias
tră lui Brăncuși, cu zborul ei țîșnit spre soare, trecînd din basmul românesc, prin arta sculptorului, spre zările universalului. Aici s-a ivit și Cocoșul, vestind răsăritul, a cărui imagine am întîlnit-o cu emoție, acum cîteva luni, în fotografii care o înfățișau în vecinătatea albei A- cropole. Era o simbolică întîlnire dintre arta marelui sculptor modern și aceea care, cu două milenii și jumătate în urmă, simboliza aspirația spre echilibru și spre definitiv a clasicismului elin.Brăncuși a fost elev al Școlii de arte frumoase din București. Aici a dobîndit întîile cunoștințe ale unui meșteșug căruia, foarte curînd, a- vea să-i confere un prestigiu inegalabil. Drumul său a fost un drum dramatic, el a depășit etapă după etapă, în această patetică aspirație spre dobîndirea unei expresii cuprinzătoare. Brăncuși a auzit e- coul suferințelor umane; nu e adevărat că omul nu l-a interesat. Ca
petele de copîi exprimă o anume gravitate a acestei vîrste în care el nu vedea un semn al bucuriei fără de grijă. Modelate astfel în- cît să capteze lumina, s-o integre-

C. BRĂNCUȘI Măiastra

ze în sculptură, ele mărturisesc, chiar de la acest început pe care-1 marchează, tendința de a descoperi, dincolo de înfățișarea exterioară, universul lăuntric, fremătător, al omului. Domnișoara Pogany, în a cărei stilizare se distinge tendința de a exprima numai ceea ce este esențial în personalitatea modelului, ceea ce vine dinăuntru, a fost proclamată de specialiști „cel mai remarcabil portret din sculptura modernă".Sau, iată Somnul, cioplit în marmură, de un alb ireal, în care capul cu trăsături pure al femeii pare pe jumătate cufundat în masa puternică, de piatră, mod metaforic de a exprima această trecere dincolo de hotarul realității în vis. Și iată, mai tîrziu, aceeași temă reluată în interpretări noi; de data aceasta, însă, capul de abia va a- tinge postamentul, visul se desparte parcă de viață. De la Somnul pînă la Muza adormită (acesta e titlul celei de-a doua sculpturi) Brăncuși parcursese un drum decisiv. Influența lui Rodin (descifrabilă încă în creațiile sale de început) fusese depășită, artistul încerca să regăsească formele care defineau esența. Se delimitase de Michelangelo. Năzuia spre o artă a simplității, a maximei expresivități, care să releve însăși structura lumii, atingînd astfel zonele unei creații plămădite cu fervoare, care nu putea fi numită altfel decît brâncușianâ. O altă sculptură, Rugăciunea, înfățișează o siluetă eliberată, parcă, de orice povară carnală. Destinată unui monument funerar (din cimitirul de la Buzău), ea e purificată de moartea pe care artistul nu o privește cu a- cea spaimă încrîncenată din Judecata de apoi a lui Michelangelo, ci cu o înțelepciune tăcută, ca în folclorul românesc.Un bloc monolitic, în care contururile celor două trupuri sînt înlănțuite de brațele stilizate asemenea unor crengi (ca în Pomul 
vieții din mitologia noastră) — a- cesta e Sărutul. Sau Cumințenia 
pămîntului, straniu amestec de caloian românesc și de idol primitiv din insule îndepărtate, privind mai degrabă în tainicul univers interior. Chiar și în sculpturile mai noi, care abordează anorganicul, formele de o geometrie strictă, se distinge acel efort de interpretare lucidă, rațională, a lumii, de extragere a esențialului din înfățișările proteice ale lumii. Ele celebrează materia cu o mare simplitate, cu acea răbdare moștenită de artist de la străbunii săi, cioplitorii în lemn și în piatră de pe meleagurile românești.Monumentele de la Tîrgu-Jiu simbolizează, în grandoarea lor austeră, legăturile sculptorului cu pămîntul său natal. închinate eroilor din primul război mondial, ele restituie motive folclorice, cărora însă sculptorul le dăruiește sensuri profunde. Semănînd cu un stîlp țărănesc, Coloana fără sfîrșit își înalță romburile ei puternice, într-o înlănțuire cu adevărat infinită, în care fiecare figură geometrică se închide în locul din care pornește următoarea... Și așa în- tr-una, dînd senzația că întreaga coloană urcă pînă dincolo de privirea noastră. Sau Poarta sărutu
lui, în care vechea temă, a celor două trupuri înlănțuite, e preluată într-o interpretare și mai stilizată.In atelierul său parizian, Brăncuși a reconstituit atmosfera unei case de țăran român cu tuciul a- tîrnat de pirostrii, ca acasă, la Peștișani. Nu era o poză exotică, ci semnul unei iubiri mistuitoare pentru ceea ce lăsase în țară.La 90 de ani de la nașterea lui Brăncuși, poporul nostru, căruia i-a închinat profetic acea Coloană fără 
sfîrșit, simbol al ascensiunii neîntrerupte spre lumină, îi cinstește memoria și marea lui artă.

In laboratorul de radiologie experimentală al Centrului de radiologie șl biologie moleculara Foto ; R. Cosita

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a 
Palatului Republicii Socialiste România) : Recitalul ba
sului MARIUS RINTZLER — 20.
• Sala Palatului Republicii : LUCIA DI LAMERMOOR 
(spectacol prezentat de Teatrul de Operă și Balet)
— 19,30.
• Teatrul de operă și balet : SPĂRGĂTORUL DE NUCI
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN COR- 
NEVILLE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* (sala Comedia) : 
VEDERE DE'PE POD — 19,30, (sala Studio) : PATIMA 
ROȘIE — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORIN
ȚĂ — 19,30 (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎN- 
TUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Co
medie) : BIETUL MEU MARAT — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE LA 
DOPUL PERFECT — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 9,30, 
HARAP ALB — 15,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" : N-A FOST IN ZADAR — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20 (sala Victoria) : OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LU
MINĂ — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

CINEMATOGRAFE
0 TOM JONES : Patria — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior — 10 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Melodia — 9-;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, București — 9,15 ; 12 ;
15.30 ; 18,15 ; 21, Tomis — 8,15 ; 11 ; 14,30 ; 17,15 ; 
20 (la ultimele două cinematografe — completarea 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române).
0 PROCESUL ALB — cinemascop : Republica (comple
tare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,45 ;
12.30 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, Grivița — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 GUSTUL MIERII : Luceafărul (completare Elemente)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 10 ; 
12 ; 14.
0 FATA DIN JUNGLĂ: Capitol — 9; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 21.
0 WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Festival
— 9 Î 11,30 ; 14 I 16,30 ; 19 ; 21,30, Modern — 9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 (la ambele completarea 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Române), Aurora (com
pletare Gara) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Vic
toria (completare Plasma) — 10 ; 12 ; 14 > 16 ; 18,15 ; 
20,30, Floreasca — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
0 DEPĂȘIREA: Central — 9; 11,15;. 13,30; 15,45; 
18,15 ; 20,45, Miorița — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21, Arta — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 (la toate comple
tarea Și acum puțină gimnastică).Dan GRIGORESCU

(Urmare din pag. I)

— sînt replici care se înfîl- 
nesc uneori. Formal, ele 
sînt corecte : omul răspun
de de ceea ce face el. Dar 
social, pe ideea de rela
ție, de corelație, ele sînt 
păgubitoare, ca orice con
cept rigid, static, într-o so
cietate dinamică.

Nu e de pildă îngăduit 
ca un vînzător, să zicem 
de televizoare sau de fri
gidere, să nu-și cunoască 
marfa, să nu poată distinge 
sau recomanda calitățile 
diferenjiale ale unui tip față 
de altul, să nu știe de unde 
vine, ce piese de schimb 
are, cum se montează etc., 
să nu facă reclamă, în sen
sul cel mai bun, tipului op
tim. Datoria lui nu e nu
mai să încaseze banii pen
tru marfă, ci să asigure o 
relație între cumpărător și 
produsele pe care le cere. 
Calificarea lui nu e să spu
nă ce preț are un obiect, 
asta o poate face și un au
tomat, ci să relateze lu
crurile neștiute de cumpă
rător.

Un medic căruia i-am 
prezentat un accident grav 
îmi spunea, cu pacientul 
pe targă : radiografia pen
tru fractura mîinii i-o fac 
aici, pentru radiografia 
fracturii piciorului mergeți 
la policlinica Y. Cum a- 
dică ? Cîfe fracturi atîtea 
policlinici ? Ulterior s-a vă

zut că n-a fost așa, omul 
și-a recîșfigaf bunăvoința și 
mai ales simțul de corela
re, lezat o clipă. Progre
sul modern e în sensul co
relației, al punerii pacientu
lui, clientului, cumpărăto
rului în situația de a reali
za utilități maxime printr-o 
inteligentă distribuție sau 
concentrare a serviciilor.

în privința asta trebuie 
să spun că va fi foarte 
justificată și întîmpinată cu 
satisfacție îmbunătățirea pu
nerii în relație a oamenilor 
prin mică publicitate. O 
sumă de legături și de ra
porturi între oameni ca : 
schimburi de locuințe, vîn- 
zări de diferite obiecte, 
cumpărări și chiar închirieri 
au fost și vor exista cît e 
lumea. Ele nu sînt feno
mene ascunse, clandestine, 
nici de mică importanță, ci 
fac parte din viața fiecă
ruia.

O mai bună punere în 
relație ar ajuta pe mulți să 
găsească și acele utilități 
mărunte, dar uneori indis
pensabile, pe care un om 
insuficient informat le di
buie cu greu, nu pentru că 
n-ar fi, ci pentru că nu știe 
unde să le caufe. De la mi
ca piesă de schimb pentru 
cine știe ce aparat pînă la 
cea mai derizorie șipcă, o- 
mul are în permanență ne
voie de fot felul de lucruri, 
care există, dar spre care 
uneori se mișcă, necunos-

cînd drumul, ca prinfr-un 
labirint. Vreau să observ, 
tot în această legătură, că 
în fiecare proces de pro
ducție apar, în mod normal, 
unele resturi și rebuturi, re
pere și materiale subdimen
sionate, cum apar și în cea 
mai perfectă gospodărie.

pierderi și între cumpără
torul care le poate consi
dera marfă. Unele fabrici 
fac acest efort, altele nu. 
Acestea din urmă zic : De 
ce să te complici, să calcu
lezi prețuri, să deplasezi 
oameni pentru o treabă care 
nu e în nomenclator? Da

RELAȚII
Șl CORELAȚII
Inutile procesului de fabri
cație, unele din ele ar pu
tea fi eventual valorificate 
prin vînzarea în detaliu, 
prinfr-o ușoară recondițio- 
nare, deseori chiar fără. 
Trebuie stabilită însă o re
lație, și anume o relație 
mlădioasă între gestiunea 
fabricii care le consideră

ce ? Pentru că fotul este 
în corelație, și pentru că 
noi producem pentru utili
tatea și bucuria tuturor, 
pentru satisfacerea nevoilor 
celor mai diverse. Fiecare 
dintre noi valorează prin 
corelația pe care o face cu 
semenii săi, cu utilitățile lor 
materiale și spirituale. Fie

care tinde prin munca sa 
să sporească acele utilități, 
să le pună la îndemîna ce
lorlalți. Nu conceptul rigid 
al datoriei parcelare, ci ur
mărirea relației celei mai 
bune între munca noastră și 
efectul ei social este teme
iul activității noastre.

Un ultim exemplu. Vor
bim în literatură despre 
Joyce, Kafka, Proust și al
ții. Foarte frumos. O sumă 
de critici s-au însărcinat să 
ne explice valoarea acestor 
autori, modalitățile lor de 
creație, limitele lor. Dar da
că îl cauți pe Proust, îl mai 
găsești în ediții vechi la 
anticariat ; editarea lui, ca 
și a celorlalți, vine tîrziu. 
Spre deosebire de teatru, 
unde vedem autorul repre
zentat și vorbim despre el 
concomitent (minus o ex
cepție sau două), în proză 
vorbim ani de zile despre 
prousfianism fără să avem 
texful operei la care ne re
ferim. Corelația e defec
tuoasă, informația nu e 
destul de bună, cîteva frag
mente din „Secolul XX" 
sînt insuficiente. Și nu e 
singurul exemplu. An de 
an concepțiile noastre ar
tistice s-au înălțat și s-au 
întărit, putem să analizăm, 
dacă avem textul în mînă, 
de pe pozițiile noastre, pe 
Proust șl pe oricine.

Toate judecățile noastre 
de zi cu zi trebuie îmbi
bate mai adînc de înțele
gerea corelației. Juriscon
sultul care se luptă cu un 
neistovit arțag procesual 
să-și antreneze întreprinde
rea în cauze mărunte „pen
tru acoperire’, inginerul șef 
care ține cu dinții în jurul 
lui cadrele calificate în cli
pa cînd experiența acesto
ra ar pufea să fecundeze 
noi cîmpuri productive în 
țară, profesorul care dă 
drumul discipolului nepre
gătit „ca să scape mai re
pede de el", medicul care 
îți prescrie un paleativ 
spectaculos fără să atace 
rădăcina răului, vînzătorul 
care îți răspunde „nu vă 
place ? mergeți în altă par
te", funcționarul care zîm- 
bește înfr-un mod crud a- 
funci cînd poate spune : 
„nu e obligația mea", „n-am 
ce să vă fac", toți aceștia își 
împuținează, poate fără să 
vrea, înțelegerea marii co
relații care este societatea 
noastră ca întreg și trebuie 
ajutați să și-o regăsească. 
Fiecare din noi trebuie să 
înțeleagă datoria sa și a 
celorlalți, nu cu indulgență 
sau paleative, nu cu trimi
teri în altă parte, ci cu 
sentimentul că „am ce să 
fac” și că marea corelare 
spre mai bine „e obligația 
mea

O CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ cinemascop : Lumi
na — 10 ; 12,15 ; 14,15 l 16,15 ; 18,45 ; 20,45, Rahova
— 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Nomazii — 
cinemascop), Dacia (completare Arme ale cunoașterii)
— 9—15 în continuare ; 17 ; 19 ; 21.
• ȘAH LA REGE : Union — 16 ; 18,15 ; 20,30, Volga
— 9,45 i 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Lira — 15 ;
17 ; 19 ; 21 (Ia toate completarea Adam șl Eva tn Flat 
lux).
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) î Doi
na — 11,30 ; 16 ; 19,30, Gloria — 10,30 ; 15,45 ; 19,30.
• VARĂ IN NORDUL SĂLBATIC — UMBRA TIMPU
LUI — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 4 : Timpuri noi — 
10—21 în continuare.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Giulești — 
10,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Pacea — 11; 15,45;
18 ; 20,15.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Buzești (comple
tare Sculptorul și timpul) — 14 ; 16 ; 18 ; 20, Popular
— 16 ; 18,15 : 20,30.
• FATA LUI BUBE : Cringași — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• STEAUA BALETULUI ; Bucegi (completare Băiatul și 
furtuna) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Unirea (completare De la 
pescari adunate) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
® PINGUINUL: Flacăra (completare Nimic despre Ar- 
himede) — 16 ; 18 ; 20.
e CAMERA ALBA : Vitan (completare Ajutor, mă Înec)
— 15 ; 17 ; 19 ; 20,45.

• JUDEX: Munca (completare Porțile de Fler) « 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE I : Moșilor — 
11 ; 15 ; 18 ; 21, Flamura — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30.
• VIZITA — cinemascop : Cosmos — 16 ; 18 i 20, Dru
mul Sării — 16 i 18 ; 20.
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Viitorul — 15,30; 
18 ; 20,30.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE: Colenttaa (completare 
Păpușarii) — 16 ; 18 ; 20.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Progresul — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Ferentari (completare 
O vînătoare neobișnuită) — 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTULUI : Cotrocetli 
(completare Arme ale cunoașterii) — 16 ; 18,30 ; 21.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,10 — Emisiune 
de știință și tehnică pentru școlari : „Fizică șl... iluzio
nism" o 19,45 — Telefilatella 0 20,00 — Filmul artistic 
„Barbara" e 21,30 — Poșta televiziunii O 21,45 — 
Muzică distractivă cu NiCușor Predhscu • 22,20 — 
Telejurnalul de noapte, buletinul meteorologic.

...Și am căzut 
în neant

Uite, așa, pe neașteptate 
îmi sosi și vremea însură
torii. îmi luai inima în 
dinți și mă prezentai la pă
rinții alesei mele. (Locuiesc 
pe Giulești, via Podul Grant).

— Am venit la dumnea
voastră să vă cer fata. Am 
salariul categoria a VIII-a, 
vechime în cîmpul muncii, 
prime lunare, n-am mania 
fotbalului. Deci, duminica, 
nu vă voi lăsa fata singură 
acasă.

Mama fetei zise:
— Ești tocmai cum am 

visat noi. Fiți fericiți 1
— Stai, nu te grăbi, se 

răsti tatăl fetei, după care 
se întoarse spre mine și con
tinuă. — Tinere, eu mă 
trag dintr-o familie de îm
părați. Sînt stră-strănepotul 
lui Negru-împărat. Mie, însă, 
mi se spune Albastru îm
părat. La noi există o tra
diție : nu ne mărităm fe
tele decît cu băieți deștepți.

— In altă ordine de idei, 
aflați de la mine că sînt 
cel mai mic dintre frați. Sînt 
Prîslea! De voinic, nici nu 
mai vorbesc, uitați-vă la 
mine. Am 58 kg și 900 gra
me.

— Te voi pune la grele în
cercări.

Scoase din portofel 15 lei 
și-mi zise:

— Cu banii ăștia, îmi vei 
aduce de la Ferometal 5 bu
toane tip bărcuță pentru 
deschis și oprit gazele de la 
aragaz.

M-am urcat într-un taxi 
și l-am oprit la primul Fero
metal. N-avea. Nici la al 
doilea, nici la al treilea etc., 
etc.

— Ce fac, domnule, l-am 
întrebat pe un responsa
bil de Ferometal. Am nevoie 
de aceste butoane cum ai 
dumneata nevoie de aer.

— Cumpără un aragaz nou, 
iei butoanele și rezolvi pro
blema.

Cît sînt eu de perspicace, 
dar așa ceva nu-mi trecuse 
prin cap. Am procedat cum 
am fost povățuit și m-am 
prezentat la tatăl alesei ini
mii mele:

— Primul hop l-ai tre
cut, să te văd de aici încolo... 
Te vei duce la Pitești. Pe 
strada Bălașa nr. 1. Acolo 
locuiește tovarășa Nicoleta 
Bucur. îmi vei aduce de la 
dumneaei o bancnotă de un 
leu din pensia pe care a 
luat-o în luna ianuarie.

Am plecat cu primul tren și m-am întors cu al doilea.

— Tată...
_ — Care tată? încă nu-ți 

sînt socru, unde e banc
nota?

— Tocmai despre asta vo
iam să-ți vorbesc. Trebuie să 
amîn căsătoria cu fiica du- 
mitale.

— De ce?
— Problema cu pensia Ni- 

coletei Bucur e încurcată 
rău. De trei ani se fac ex
pertize. Dacă mă puneai să 
mă lupt cu un balaur cu 93 
de capete și jumătate, într-o 
oră n-aveam ce alege din el.

— Și ce-ai de gînd să 
faci? Abandonezi?

— Se poate, tată socrule,

FOILETON

de Nicuiă TÂNASE

să mă dau bătut?I Pe Ilea
na (n-are nici o legătură 
de rudenie cu Cosînzeana. 
Simplă coincidență) pe Ilea
na dumitale o iubesc. Și toc
mai d-aia îmi cer transfe
rul pentru o săptămînă la 
Secția sănătate și prevederi 
sociale a regiunii Pitești. 
Dacă nu rezolv dosarul, nu 
mă mai însor toată viața. 
Ți-o juri

Albastru împărat deveni 
deodată galben de teamă că 
n-o să-i mai devin ginere. 
Zise:

— Dragul meu ginere... O 
să te pun la altă încercare.

— Și pe aia cu dosarul de 
pensie o lăsăm încurcată?

— O s-o descurcăm mai 
tîrziu.

Și-a luat paltonul pe u- 
meri și după vreo jumăta
te de oră s-a întors cu o 
furgonetă în care a adus 
vreo 200 kg de mere, pere 
etc. Mi-a zis:

— Mănîncă-ie.— Toate?
— Intr-o oră să nu mai 

văd picior de fructă pe aici.
— Bătrîne, am impresia că 

într-adebăr nu vrei să mă 
ai ca ginere. într-o oră nu 
pot să le mănînc niei dacă 
sînt ajutat de toată strada 
mea.

— Nu poți?
Scoase dintr-un plic o hîr- 

tie. Continuă:
— Acum o bucată de vre

me a trecut prin comuna 
Coștei-Lugoj o delegație din 
care făcea parte Și Majesta- 
tea mea. Consiliul agricol al 
raionului ne-a servit cu niș
te fructe. într-o oră, cît am 
stat acolo, am mîncat — 
(ține minte, eram circa 30 de 
persoane) 3 258 kg fructe în 
valoare de 12 000 lei. Cum 
explici povestea asta?

M-am urcat în primul tren 
și m-am întors cu al doi
lea.

— Tată socrule, sînt ca 
și însurat cu fata dumitale. 
Am dezlegat misterul. N-ați 
mîncat atîtea fructe in co
muna Coștei. După ce ați 
plecat, tovarășii din Consiliul 
agricol al raionului Lugoj au 
dat un banchet în cinstea 
trecerii delegației prin raio
nul lor.

— Au făcut banchet cu 
fructe?

— Nu. Mîncăruri calde și reci și băuturi alese. Ca să 
nu bată la ochi, la vreun 
control, au trecut în acte: 
„cheltuieli ocazionate de vi
zita unei delegații: 3 258 kg 
fructe în valoare de 12 000 
lei...". Mă duc să comand 
verighetele?

— Te mai pun la o sin
gură încercare și gata. Te 
duci pe Calea Griviței și intri 
în blocul de la nr. 170.

— Și ce fac acolo?
— Te urci la etajul VII, 

intri în apartamentul 32 și 
strigi de pe balconul aces
tui apartament spre cele pa
tru zări: „Sînt ginerele lui 
Albastru împărat". Pînă te 
întorci, eu și pregătesc masă. 
Și va fi o masă că-n po
pești.

Să-i fac bătrînului hatîrul, 
am dat fuga la blocul sus- 
pomenit, am intrat în apar
tamentul 32, am deschis ușa 
balconului și... și nu mai sînt 
ginerele lui Albastru împă
rat. Apartamentul aVea ușă. 
dar îi lipsea balconul (blocul 
e terminat de acum patru ani, 
constructorii însă alt uităt să 
pună balcoane. Au pus doar 
uși).

Am căzut în neant; mai 
precis pe asfalt. înmormân
tarea mea Vă fi joi. Am lă
sat însă, cu limbă de moar
te, ca la masă mea de adio 
să fie invitați și constructo
rii acestui bloc, și tovarășii 
de lă Lugoj și de lă Pitești. 
(Dacă ar veni cu dosarul re
zolvat m-ăș bucura). Să pof
tească cine mai dorește. 
Vreau să mă simt bine.

Vă mulțumesc anticipat!
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Semnarea Protocolului 
privind schimburile 
de mărfuri dintre 
România și Turcia

în urma tratativelor care au a- vut loc la București, între delegațiile Republicii Socialiste România și Turciei, s-a semnat la 22 februarie Protocolul privind schimburile de mărfuri dintre cele două țări, pe perioada 1 aprilie 1966 — 31 martie 1967.Potrivit Protocolului, România va livra Turciei produse chimice, fibre sintetice și artificiale, diverse forturi de hîrtie, mașini și utilaje etc., iar Turcia va exporta în România produse agro-alimentare, bumbac, fire și țesături textile, minereuri etc.Protocolul a fost semnat, din partea română de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, și din partea turcă, de Sadun Etensel, președintele Departamentului de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului al Turciei.
Cronica zilei

La invitația Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă Româ- Mia, marți a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Ziariștilor din R. P. Ungară, condusă de Rande Jen6, redactor șef la televiziunea maghiară, secretar al Uniunii Ziariștilor. Oaspeții vor avea întîl- niri cu ziariști români și vor vizita obiective economice și unități agricole, instituții social-culturale.(Agerpres)
SPORT

, Corespopdenfă 
f dip Belgrad t

ffl DE OASPETE
Ljubljana, Zagreb și Jesenice, 

cele trei orașe din R.S.F. Iugoslavia 
care vor găzdui meciurile edijiei 
1966 a Campionatului mondial de 
hochei pe gheafă, cunosc din plin 
febra marii compefifii, al cărei start 
e prevăzut pentru 3 martie.

La Ljubljana — unde sînt pro
gramate partidele grupei A, în 
componenfa căreia intră cele mai 
redutabile echipe de pe glob : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Canada, 
S.U.A., Finlanda, R. D. Germană, 
Suedia, Polonia — o mare firmă 
de neon așezată în centrul orașului 
anunfă evenimentul : „Hochei
1966”. în vitrinele magazinelor este 
expusă emblema campionatelor. La 
sfîrșitul acestei săptămîni va fi pus 
în circulație un timbru dedicat 
„mondialelor” de hochei. Patinoa
rului acoperit „Tivoli” i s-au făcut 
o serie de amenajări speciale : s-a 
mărit capacitatea tribunelor, acum 
ele putînd primi circa 12 000 de 
spectatori ; zeci de telefoane și 
telexuri sînt gata pentru folosinfa 
ziariștilor ; este aproape terminată 
instalarea camerelor de televiziune 
etc.

Atenfia spectatorilor iugoslavi va 
fi totuși îndreptată spre Zagreb, 
unde urmează să joace reprezen
tativa țării lor. In această grupă 
participă și echipa României. Cele
lalte componente ale grupei B sînt 
Ungaria, Norvegia, R. F. Germană. 
Elveția, Anglia, Austria. Orașul Je
senice, din apropierea granifei cu 
Austria, găzduiește întrecerile gru
pei C, la care participă echipele 
Bulgariei, Danemarcei, Franței, Ita
liei și Republicii Sud-Africane.

Interesul față de această mare 
competiție se manifestă însă pretu
tindeni. Organizatorii au primit so
licitări de bilete din diferite țări. 
Din Suedia, U.R.S.S., Ungaria, Fin
landa, Canada și-au anunțat sosi
rea peste 7 000 de turiști.

Au început să se facă și prono
sticuri. în grupa A, cele mai multe 
sufragii le întrunesc echipele U.R.S.S 
și Canadei. Unii comentatori spor
tivi acordă șanse și echipei Ceho
slovaciei. Pentru grupa B, părerile 
sînt împărțite : Norvegia, Iugosla
via sau România. Dar, ca în orice 
disciplină sportivă, și hocheiul poa
te oferi, desigur, surprizele sale.

Nicolae PLOPEANU
★Selecționata țării noastre susține luni, 28 februarie, ultimul meci de verificare înaintea Campionatului mondial din Iugoslavia. Hocheiștii români vor întîlni pe patinoarul „23 August' echipa Finlandei.

FAPTUL
PIVERS

cotidian
A 48-A ANIVERSARE

• „Spre noi izbînzi partidul ne conduce" 
este tema concursului literar, ce se desfă
șoară în cinstea celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român în regiunea 
Ploiești. Cele mai bune lucrări — schițe, 
reportaje, poezii, texte pentru brigăzi ar
tistice de agitație — vor fi premiate și tipă
rite într-o culegere.

• Ieri, Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești a prezentat in premieră la sala Tea
trului Mic din Capitală piesa „Bietul meu 
Marat" de Alexei Arbuzov; regia Geta 
Vlad. Astăzi, același spectacol are loc la 
ora 19,30 în Sala Teatrului de Comedie.

Garaje demontabile 
pentru autoturismeLa întreprinderea raională de industrie locală Aleșd, regiunea Crișana, se execută în prezent un garaj demontabil pentru autoturisme, din elemente prefabricate și schelete metalice. Asemenea garaje se vor fabrica în serie.• Pentru a da posibilitate studenților înscriși la învățămîntul fără frecvență, care sînt membri ai comisiilor pentru re- censămîntul general al populației, să-și susțină examenele din acest an universitar în bune condiții, Ministerul învăță- mîntului face cunoscut că sesiunile de examene pentru acești studenți se organizează după cum urmează: 1—20 iulie (cu perioadă de pregătire între 15 și 30 iunie) ; 1—15 septembrie. Pentru studenții din această categorie, care nu-și vor putea îndeplini obligațiile în aceste două sesiuni, se organizează și o sesiune de lichidare a examenelor în perioada 22 decembrie 1966 — 8 ianuarie 1987. La aceste sesiuni se pot prezenta și studenții admiși în anul I, în urma concursului din ianuarie 1966 pentru învățămîntul fără frecvență.

De la I.T.B.

• La Tg. Mureș s-a deschis crama „La Calul Bălan". Noul local amintește de hanul cu același nume în care acum 100 de ani a poposit și Mihail Eminescu. Clădirea care adăpostește hanul a fost considerată monument istoric.
Vor ii prăjiturile mai bune ?îmbunătățirea calității produselor de cofetărie și patiserie este tema unei dezbateri care are loc astăzi la clubul Sindicatului lucrătorilor din comerț din Capitală. Participă maiștri cofetari, patiseri, merceologi, responsabili de unități de desfacere etc. Ar fi de dorit ca în urma acestor discuții să se ia măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității produselor de cofetărie.• în serele de la Eforie și Constanța au răsărit petuniile, begoniile, salviile și alte flori. Pentru litoral se pregătesc aproape două milioane de flori în peste 20 de varietăți.

• Cu ocazia celei de-a IV-a ștafete cul
turale a Capitalei, in comuna Chiajna, ra
ionul 16 Februarie, a fost inaugurată ex
poziția „Arta populară la sate" cuprin- 
zînd peste 350 obiecte de podoabă, artico
le vestimentare, covoare etc. Ele oglin
desc tradițiile artei populare din această 
comună. (De la Ion Malancu, coresp. vo
luntar).• Ieri, în cadrul unei consfătuiri, peste 100 de cosmeticieni cooperatori din țară s-au întîlnit cu reprezentanții fabricilor producătoare de articole cosmetice „Macul Roșu", „Flacăra", „Nivea" pentru a face cunoștință cu noi produse cosmetice.

Lansat la apă înainte de termen
Constructorii de nave de la Uzinele 

mecanice din Turnu Severin au lansat la 
apă ieri cel de-al doilea șlep de 1 000 tone. 
Conform planului, acesta urma să fie ter
minat în cursul lunii martie.

Începînd de astăzi, autobuzele liniei 51 
își prelungesc traseul de la strada Ecate- 
rina Teodoroiu pe șoseaua Ștefănești pînă 
la cooperativa agricolă de producție din 
comuna Cetatea Voluntărească. Autobuze
le 51 pornesc de la capătul tramvaielor 1 
și 4 (cartierul Colentina).

• în comunele Bodești, Răchiteni și Prăjești, regiunea Bacău, au avut loc ieri adunări populare în cadrul cărora au fost înmânate diplome și premii în întrecerea patriotică desfășurată anul trecut, pentru buna gospodărire a satelor și comunelor. Peste 4 000 de cetățeni din comunele regiunii primesc în aceste zile insigne de fruntași în gospodărirea satelor.• Ministerul Comerțului Interior a organizat un ciclu de conferințe despre reclamă la care iau parte vitrinieri, graficieni, fotografi, muzicieni și textieri.
CUM E VREMEA

A ARMATEISe împlinesc astăzi 48 de ani de la crearea Armatei sovietice — armata primului stat al muncitorilor și țăranilor.Puterea de luptă și eroismul Armatei sovietice s-au afirmat încă de la crearea sa, în luptele pentru apărarea tinerei Republici a Sovietelor și și-au găsit o strălucită expresie în anii celui de-al doilea război mondial, cînd oștile Uniunii Sovietice, purtînd pe umeri principală povară a războiului, au săvîrșit legendare fapte de arme și au dat dovadă de un puternic spirit de sacrificiu în bătăliile duse împotriva cotropitorilor hitleriști, dovedind uriașa forță vitală a socialismului, superioritatea și caracterul invincibil al orînduirii noi.Pe frontul antihitlerist, prin sîn- gele vărsat în comun pentru în- frîngerea fascismului, s-a cimentat frăția de arme româno-sovie- tică — expresie a prieteniei dintre popoarele noastre.Zilele acestea, în U.R.S.S. se desfășoară numeroase manifestări consacrate aniversării a 48 de ani de la crearea Armatei sovietice, care oglindesc înalta cinstire pe care poporul o acordă forțelor sale armate. în întreaga țară au loc mitinguri și adunări festive. Ziarele din Moscova publică articole dedicate aniversării, semnate de foști combatanți în războiul antihitlerist, Eroi ai Uniunii Sovietice, mareșali, generali. La Moscova a fost deschisă o expoziție a pictorilor militari, iar Muzeul forțelor armate cunoaște în aceste zile o mare afluență de vizitatori.Remarcabilele realizări ale industriei, ale științei și tehnicii sovietice au permis înzestrarea for-

„Mamaia"-S.651.T este noul tip de radiorecep
tor portabil intrat pe banda de iabricație a 
uzinelor „Electronica" din Capitală. Noul a- 
parat, de tip superheterodină, este echipat cu 
10 tranzistoare și poate recepționa emisiuni 
din gamele de unde lungi, medii, scurte și 
ultrascurte. Alimentarea receptorului se face 
cu 4 baterii de 1,5 volți. Dimensiunile apara
tului sînt: 274x171x73 milimetri și greutate de 

aproximativ 2 kg
Foto : Gh. Vințilă

Ieri în țară : Vremea s-a menținut călduroasă, 
cu cerul mai mult noros. Pe alocuri în cîmpia 
de vest a plouat, iar cu totul izolat în Banat 
s-au semnalat descărcări electrice. In sudul 
țării ceața a persistat aproape toată dimineața. 
Temperatura aerului a crescut mai accentuat în 
Banat și Ardeal, oscilînd la orele 14 între 
4 grade la Miercurea Ciuc și 19 grade la Cluj, 
Gurahonț, Orașul Dr. Petru Groza și Pîtlișa.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 și 26 
februarie. In țară : Vremea se menține căldu
roasă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
ploi slabe locale. Izolat se vor semnala descăr
cări electrice. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară la sfîrșitul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între zero și 10 grade, iar 
maximele între 10 și 20 grade. In București : 
Vremea se menține călduroasă. Cerul va fi mai 
mult noros. Temperatura ușor variabilă.

T E L E G

SOVIETICEțelor armate ale U.R.S.S. cu tehnica militară cea mai modernă. într-un interviu acordat zilele acestea Agenției TASS, mareșalul Andrei Greciko, prim locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., ară- tînd că partidul comunist și guvernul sovietic iau toate măsurile pentru ca armata și flota U.R.S.S. să fie la nivelul cerințelor actuale, a arătat : „Astăzi Armata sovietică dispune de încărcături nucleare de puteri diferite și de mijloace sigure, în mod practic invulnerabile, de transportare a acestora. Rachetele strategice se află într-o stare de pregătire, care se măsoară în minute, permițînd să se dea o contralovitură agresorului, în mod practic în orice punct al globului pămîntesc".Paralel cu succesele în dezvoltarea tehnicii militare, au sporit și cerințele de pregătire a cadrelor din armată. „în prezent — arată generalul de armată P. E. Batițki, locțiitor al șefului Statului Major General al Forțelor Armate ale U.R.S.S. — fiecare al patrulea o,fi- țer este absolvent al unei instituții militare de învățămînt superior sau al unei școli militare de specialitate. Aproape jumătate din numărul total al ofițerilor sînt ingineri și tehnicieni militari. Peste 70 la sută din tinerii recrutați în armată și în flotă au o specialitate tehnică".De ziua Armatei sovietice, militarii forțelor noastre armate, poporul român felicită pe ostașii sovietici și le urează noi succese în perfecționarea măiestriei lor militare, în întreaga lor activitate dedicată apărării muncii constructive a poporului sovietic, cauzei socialismului și păcii.
t

RAMĂ

CONSTRUCTORII Șl CONSTRUCȚIILE...

(Urmare din pag. I)zuri cînd nici chiar Institutul de cercetări în construcții nu a reușit să dea soluțiile cele mai corespunzătoare la executarea unor lucrări, cum au fost de exemplu cele de izolații la terase sau de îmbinare a panourilor prefabricate. O greutate pe care o mai întîmpină constructorii de locuințe constă și în insuficiența utilajelor și dispozitivelor pentru mecanizarea unor operații de finisaj ; la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, precum și pentru curățire, lustruire etc.Au fost semnalate în cele de mai sus doar cîteva din problemele principale care, în vederea ridicării continue a calității și gradului de confort al locuințelor, se cer soluționate cît mai grabnic. Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții va aborda cu siguranță, multilateral și temeinic, aceste aspecte căutînd să stabilească căile cele mai corespunzătoare pentru soluționarea lor.La dezbaterile premergătoare consfătuirii pe țară a constructorilor, care va avea loc în cu-

rînd, în Capitală au participat peste 12 000 de ingineri, muncitori, tehnicieni constructori de înaltă calificare. Fiecare al patrulea participant a făcut o propunere pentru îmbunătățirea pe viitor a activității din construcții. Multe din aceste propuneri s-au referit la calitatea lucrărilor. Stă în capacitatea, priceperea, posibilitățile constructorilor ca multe, foarte multe din aceste propuneri valoroase să fie îndeplinite în timp scurt, cu forțe proprii.în ultimii ani, organizațiile de partid din întreprinderile și șantierele de construcții au reușit să cuprindă și să analizeze cu mai multă profunzime activitatea șantierelor, să acționeze mai operativ în rezolvarea unor probleme importante ale producției. O condiție esențială pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate pe perioada 1966—1970 o constituie creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în îndrumarea și controlul vastei activități de traducere în viață a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. industriei construcțiilor.
Fiecare măsură...

(Urmare din pag. I)în unele unități nu se lucrează cu suficient discernămînt la întocmirea planurilor.Un prim neajuns se constată la modul de determinare a necesarului de zile-muncă pe fiecare lucrare în parte, pe ramuri de producție și pe întreaga cooperativă. Sînt unități care, în condiții de sol, climă și economice asemănătoare, prevăd un consum diferit de zile-muncă la hectar. Anul trecut, cooperativa agricolă din Traianu, raionul Slobozia, a prevăzut pentru hectarul de grîu cu 3 zile-muncă mai mult decît cooperativa agricolă din Grivița, cu care este vecină, iar la tutun — cu 146 zile-muncă în plus. 
A mări, dinfr-o „prevedere” exage
rată, numărul de zile-muncă înseamnă 
să diminuezi în mod conștient remu
nerarea în bani și în natură a aces
tora. Aceasta slăbește inifiativa șl in
teresul cooperatorilor pentru executa
rea la timp și în condiții optime a 
lucrărilor agricole, deci pentru spori
rea producției.

Dăunează intereselor cooperativei 
și membrilor ei șl practica din unele 
unități în care se consumă numărul 
do zile-muncă prevăzute chiar în 
condițiile cînd nu se realizează su
prafețele prevăzute, efectivele de a- 
nimale, producțiile etc.

Greșit se procedează In unele co
operative și la stabilirea producțiilor 
medii. Sînt încă unități unde se prevăd cifre mai mici, sub posibilitățile reale. La prima vedere nu-i cine știe ce neajuns. Faptele arată însă contrariul. Nefiind sti
mulativă, cifra propusă îi determină

pe cooperatori să nu depună toate 
eforturile necesare pentru sporirea 
producției. Lucrurile ies și mai puternic în evidență dacă se compară producțiile realizate în unități apropiate, cu condiții naturale și de muncă asemănătoare. Cifrele din tabelul de mai jos, care arată cît lapte au obținut în medie de la fiecare vacă furajată cîteva cooperative agricole vecine, demonstrează grăitor rezervele însemnate de sporire a producției existente într-un loc sau altul.

realist și aceasta provoacă neajunsuri în timpul anului.Crearea uniunilor cooperatiste va permite acordarea unui sprijin mai concret unităților în stabilirea producției și a consumului do zile-muncă, în mobilizarea tuturor rezervelor interne existente, astfel ca planurile întocmite să fie cît mai reale, să mobilizeze masa cooperatorilor la înfăptuirea lor.
Cum sînt cheltuite 
fondurile băneștiUn alt mijloc pentru îmbunătățirea activității economice a cooperativelor agricole este limitarea cheltuielilor la necesitățile reale ale producției pentru anul de plan. Fiecare cooperator trebuie să 
fie convins că dacă cheltuiala făcută 
nu își găsește corespondent în pro
ducție, dacă nu este necesară, opor
tună și eficientă, atunci diminuează 
automat partea ce se repartizează 
pentru retribuția muncii. Prima grijă 
trebuie acordată modului cum se a- 
provizionează cooperativele cu dife
rite materiale necesare procesului de 
producție. în unele locuri s-a manifestat tendința de a se face a- provizionări peste necesar, irosin- du-se fără folos mijloace financiare. Cooperativa din Hagiești, raionul Lehliu, și-a procurat 51 tone de carbonat de calciu necesar ca adaos în hrana animalelor. Avînd în vedere consumul stabilit de numai o tonă pe an, rezultă că această cantitate va fi utilizată a- bia în 50 de ani. S-au imobilizat astfel circa 60 000 lei, care puteau să capete alte destinații productive. Cooperativa din Miloșești, raionul Slobozia, s-a aprovizionat cu sulfat de cupru pentru 15 ani. A- ceeași situație se întîlnește la cooperativele din Buriași, raionul Răcari, Gura Ialomiței, raionul Fetești etc.

Cu mai multă grijă decît pînă acum 
trebuie utilizate și fondurile de in
vestiții, deoarece acestea constituie 
resursele financiare ale cooperativelor

pe seama cărora se asigură dezvol
tarea bazei lor tehnice materiale, deci 
sporirea producției și a veniturilor. Conducerile cooperativelor trebuie să se orienteze, în primul rînd, a- supra obiectivelor de strictă și imediată necesitate, care asigură, în final, o economie de muncă socială sau un spor de producție. în asemenea cazuri cîștigul cooperatorilor este înzecit. Prin introducerea apei în grajduri, cooperativa din Chirnogi realizează anual circa 165 mii lei economii — echivalentul a circa 8 400 zile-muncă ce se utilizau în condițiile adăpatului manual. Sînt numeroase asemenea exemple.Există cazuri cînd fondurile de investiții nu sînt cheltuite judicios. Din această cauză serele de la Buftea și Balotești, raionul Răcari, au fost abandonate ; grupul electrogen și adăpătorile de la Peretu, raionul Roșiori, ca și incubatoarele din raioanele Oltenița, Răcari stau nefolosite.Cooperativa de producție este stăpînă pe mijloacele sale materiale și bănești și singură dispune de modul în care trebuie utilizate. Ea trebuie însă îndrumată și sprijinită să cumpere ceea ce îi trebuie, ceea ce își găsește utilizare în producție. Totodată, este necesar ca în toate unitățile consiliile de conducere ale cooperativelor să analizeze lunar, în mod temeinic, împreună cu cadrele tehnice și financiare, ce cheltuieli bănești și materiale se fac față de plan, cum se valorifică producția, dacă contractele se execută la termen, iar încasările se realizează potrivit prevederilor etc. Măsurile luate cu acest prilej trebuie bine gîndite, astfel ca fondurile cooperativelor agricole să fie utilizate cu folos. Practica arată cît se poate de clar că hotărîrile sau „inițiativele" insuficient studiate, dar mai ales măsurile pripite, luate doar de cîțiva oameni, nu pot asigura utilizarea rațională a mijloacelor materiale ale unităților, realizarea cifrelor de plan.

Cu prilejul celei de-a 48-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate 
ale Uniunii Sovietice, ministrul 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, general de 
armată Leontin Sălăjan, a trimis 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice Ro
dion Iakovlevici Malinovski, ur
mătoarea telegramă : „Stimate tovarășe ministru, în numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România și al meu personal vă transmit Dumneavoastră și tuturor militarilor sovietici cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 48-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice.împreună cu întregul popor ro-

mân, militarii forțelor noastre armate se bucură din toată inima de realizările remarcabile obținute de poporul sovietic în făurirea societății comuniste, în dezvoltarea continuă a economiei, științei și culturii. Ei acordă o înaltă prețuire prieteniei și frăției de arme româno-sovietice, cimentată în luptele purtate în comun în războiul antihitlerist.Cu prilejul acestei aniversări, vă urez Dumneavoastră și tuturor militarilor sovietici noi succese în ridicarea capacității de luptă a Armatei sovietice, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului sovietic și, împreună cu armatele celorlalte țări socialiste, a cauzei socialismului și păcii".(Agerpres)
ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVAMOSCOVA 22 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Forțelor Armate Sovietice, la Teatrul central al Armatei sovietice din Moscova a avut loc o adunare festivă. Raportul despre cea

de-a 48-a aniversare a Forțelor Armate Sovietice a fost prezentat de generalul de armată Alexei Epișev, șeful Direcției politice superioare din Ministerul Apărării al U.R.S.S.

Cooperativa agricolă Producția în litri
Smirna 1946 1Traianu 1572 1Grivița 1535 1Rovine 1479 1Asemenea nepotriviri față , de posibilitățile reale ale fiecărei u- nități se constată și îh ceea ce privește stabilirea de către cooperative a prețurilor la care își propun să valorifice diferitele produse. După cum se știe, în primele luni ale anului prețul care se a- cordă cooperativelor pentru legumele vîndute este mai ridicat. A- nalizînd superficial posibilitățile reale ale unităților respective, u- nele consilii de conducere prevăd valorificarea, în perioada respectivă, a unor cantități de legume mai mari decît se pot realiza practic și înscriu în planul de venituri sume ridicate. Bineînțeles, cifrele privind veniturile sînt artificiale, nivelul valorii zilei-muncă nu este

Deservirea poștală
(Urmare din pag. I)asigure o deservire rapidă. In ce privește coletele poștale, se analizează posibilitatea de a se introduce ambalaje tip. în vederea reducerii pe ansamblu a timpului de parcurs al trimiterilor poștale și a micșorării numărului întîrzie- rllor, se vor introduce în acest an „timpi de control", care vor cuprinde toate etapele de prelucrare a corespondenței mesageriilor.Se vor stabili astfel timpi medii de parcurs, în raport cu distanta de circulație, ținînd seama de întregul flux tehnologic. „Timpii de control" cuprind, în mare, durata de colectare, cartare, transport și distribuire. De asemenea, încă din acest an, va spori considerabil parcul de mașini care deservește oficiile poștale. Parcul auto va crește în București cil o treime. în mediul rural urmează să se înființeze 50 de noi curse cu mijloace mecanizate, care vor scurta timpul de efectuare a trimiterilor. în

orașele în Care s-au Construit cartiere noi, precum și îii alte Idealități, se vor înființa numai în acest an 10 noi oficii poștale. Se prevede construirea în Capitală, pînă în anul 1970, a circa 15 oficii noi — în Drumul Taberei, Betceni-Sud, Balta Albă etc — și sporirea numărului cutiilor de scrisori cu aproape 70 la sută. Pentru procurarea rapidă a unor efecte poștale, în viitor se vor monta în diferite oficii poștale cutii automate care, în schimbul u- nei monede, eliberează plicuri, cărți poștale, mandate poștale etc. Deocamdată, în holul Poștei Centrale s-au introdus experimental astfel de cutii automate. La dispoziția lucrătorilor poștei va sta o nouă nomenclatură a localităților din țară, aflată în curs de editare. Totodată va apărea și un nomenclator al străzilor din Capitală, care va cuprinde toate modificările denumirilor de străzi, precum și străzile create în ultimii ani.

Drepturile
(Urmare din pag. I)

voltare. în Mauritania, de pildă, ca 
urmare a restricțiilor religioase, numai 
21 la sută din numărul elevilor de 
școală secundară sînt tete. Dacă în 
fări ca S.U.A., Suedia sau Noua 
Zeelandă procentul femeilor folosite 
în agricultură este foarte redus, în 
alte fări el ajunge la cifre impre
sionante : 60 la sută în Ghana ; 82 
la sută în India și Indonezia ; 95 la 
sută în Turcia. O statistică recentă a- 
rată că în statele capitaliste cele mai 
avansate, raportul dintre femeile și 
bărbat” care parvin la studii superi
oare este de cel mult unu la trei. în 
Franfa, din totalul analfabefilor, 13,5 
la sută sînt bărbați adulfi, procen
tul femeilor ridieîndu-se la 19,5 la 
sută.

Sifuafia umilitoare la care este su
pusă femeia în numeroase tari din lu
mea capitalistă duce la concluzia că, 
în ciuda progreselor realizate, femeia 
a rămas, în (ările respective, după ex
presia lui Engels, „proletara bărba
tului”. Dogma superiorității „capului 
familiei" și, în consecință, a depen
dentei femeii se bazează pe preju-

femeii
decafa „inferiorității naturale* a a- 
cesteiă. Este, fără îndoială, domeniul 
cel mai dificil al luptei pentru eman
ciparea femeii.

Dacă aceasta este situația în t^ri 
capitaliste avansate, cu afît mai a- 
larmantă apare inegalitatea juridică 
în fările în care credințele religioa
se și prescripțiile rituale au putere 
absolută. în teritoriile musulmane din 
Africa, dreptul bărbatului la poliga
mie este traditional. Poligamii din 
Madagascar, de pildă, reprezintă o 
treime din populația masculină a tă
rii. La Dakar, procentul poligamilor 
recenzafi se ridică la 21 la sută. Dacă 
un sultan sau un feudal poate dis
pune de 60 sau 100 de femei, nu
mărul descrește în raport cu condi
ția socială. Dar poligamia are mai a- 
les o latură economică și una po
litică. O femeie în plus este un mun
citor agricol în plus, fără a mai spu
ne că femeia îngrijește și gospodă
ria, după cum hrănește și crește co
piii. Pe de altă parte femeile aparfi- 
nînd bărbatului poligam nu au acces 
la învățătură și, cu afît mai mult, la 
viafa socială.

TELEGRAME EXTERNE
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INTÎLNIREA [încheierea
LUI TODOR JIVKOV convorbirilor
CU ALEGĂTORII ungaro-indieneSOFIA 22 (Agerpres). — Agenția B.T.A. transmite că la 21 februarie Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, s-a întîlnit cu alegătorii din circumscripția electorală în care candidează pentru alegerile din 27 februarie.T. Jivkov a discutat cu alegătorii despre problemele legate de dezvoltarea cartierului în care locuiesc.

DELHI 22 (Agerpres). — La Delhi s-au încheiat la 22 februarie convorbirile dintre Gyula Kallai, președintele guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, și Indira Gandhi, primul ministru al Indiei. Au fost discutate probleme de interes comun, între care probleme referitoare la colaborarea economică dintre R. P. Ungară și India. Cele două părți au semnat un comunicat comun. Gyula Kallai a adresat Indirei Gandhi invitația de a vizita Ungaria.



Vizita
In U.R.S.S.

CONFERINȚA DE PRESA
A PREȘEDINTELUI FRANȚEI

a premierului 
britanic 
Wilson

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Guvernul sovietic a oferit marți un dineu în cinstea primului ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, aflat într-o vizită oficială în U.R.S.S. Din partea sovietică au participat la dineu Leonid Brejnev, Andrei Kirilenko, Alexei Kosîghin, Kiril Mazurov, Anastas Mikoian, Nikolai Podgornîi, Dmitri Po- leanski, Mihail Suslov, Alexandr Șelepin și alte persoane oficiale.Luînd cuvîntul, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, și-a exprimat satisfacția față de stadiul actual al relațiilor sovieto-engleze, subliniind îndeosebi rezultatele obținute în domeniul comerțului dintre cele două țări, precum și în domeniul relațiilor tehnico-științifice și culturale. în continuare, Alexei Kosîghin a subliniat necesitatea întrevederilor dintre conducătorii din cele două state pentru a discuta concret o serie întreagă de probleme internaționale, în care punctele de vedere ale guvernelor respective sînt opuse. El și-a exprimat speranța că această vizită va contribui la crearea unei situații internaționale mai bune.Referindu-se la faptul că situația din Europa nu poate fi considerată în prezent normală, șeful guvernului sovietic a spus că o mare contribuție la menținerea păcii în Europa ar constitui-o rezolvarea pe cale pașnică a problemei germane. El s-a pronunțat în favoarea unor acțiuni comune și a unei colaborări strînse între Anglia și U.R.S.S. pentru „crearea unui sistem trainic de securitate europeană". Totodată, Alexei Kosîghin a exprimat îngrijorarea opiniei publice sovietice în legătură cu evenimentele din Asia de sud-est, „unde se desfășoară un război împotriva poporului, sud- vietnamez, iar avioanele americane continuă să bombardeze teritoriul R. D. Vietnam". Precizînd poziția guvernului sovietic în această problemă, Alexei Kosîghin a spus : „Sîntem convinși că ieșirea din această situație periculoasă poate fi găsită numai prin îndeplinirea acordurilor de la Geneva". El a menționat că o bază reală pentru rezolvarea problemei vietnameze, în spiritul acordurilor de la Geneva, o constituie acceptarea celor patru puncte formulate de guvernul R. D. Vietnam, precum și a propunerilor Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Primul ministru Harold Wilson 
a declarat în cuvîntarea sa de răspuns că în ultimii ani relațiile bilaterale anglo-sovietice s-au îmbunătățit, mai ales în domeniul comerțului. El a reamintit poziția guvernului britanic privind situația din Vietnam, iar în legătură cu situația din Europa a spus că guvernul său nu va consimți niciodată ca R. F. Germană să obțină accesul la arma atomică. El a salutat poziția guvernului sovietic la Conferința de la Geneva a celor 18 state pentru dezarmare. Men- ționînd că există numeroase domenii în care pozițiile celor două guverne sînt opuse, Harold Wilson a declarat că guvernele respective trebuie să-și concentreze atenția asupra acelor probleme care oferă posibilitatea unei baze comune. El și-a exprimat speranța că relațiile anglo-sovietice pot fi trainice, pot să ducă la îmbunătățirea relațiilor internaționale.
Poziția P. C. 
față de noulROMA 22. — Corespondentul Agerpres, I. Mărgineanu, transmite : După ce conducerile partidelor coaliției de centru-stînga au ratificat acordul la care s-a ajuns cu privire la alcătuirea noului guvern, se așteaptă ca primul ministru desemnat, Moro, să prezinte președintelui Saragat lista miniștrilor. Pînă la realizarea acordului, cele patru partide au avut de parcurs un drum spinos, de-a lungul căruia au ieșit la iveală divergențele care le separă și totodată principalele contradicții din cadrul Partidului democrat-creș- tin. Taviani (fostul ministru de interne) a anunțat constituirea unui nou curent pe care îl va conduce chiar el și la care și-au dat adeziunea Forlani și Granelli, doi reprezentanți de seamă ai conducerii democrat-creștine. Totodată, în Partidul socialist, aripa condusă de Lombardi a arătat că atît el, cît și ceilalți reprezentanți ai grupului său, își mențin aprecierea negativă față de actuala formulă de centru-stînga și, ca atare, refuză să fie incluși în noul cabinet.

PARIS 22. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : După cum s-a mai anunțat, luni după-amiază președintele Franței, de Gaulle, a ținut prima conferință de presă de la realegerea sa. El a abordat diferite probleme ale politicii interne și externe franceze.Răspunzînd la o întrebare cu privire la răpirea liderului marocan, Ben Barka, președintele a spus că „această afacere marocană ține, de asemenea, și de relațiile dintre Paris și Rabat. Guvernul marocan nu a făcut nimic pentru a ajuta justiția franceză să stabilească adevărul. Este deci inevitabil, a arătat vorbitorul, ca, indiferent de regretul nostru, relațiile franco-marocane să fie afectate".Prezentînd poziția Franței față de N.A.T.O., de Gaulle a declarat că „nimic nu poate face ca o a- lianță să rămînă aceeași cînd condițiile existente la constituirea ei s-au schimbat".Printre schimbările care au intervenit „de la instalarea protectoratului american în Europa, sub paravanul N.A.T.O.", de Gaulle a menționat modificarea caracterului raporturilor între Est și Vest, dispariția monopolului nuclear american, faptul că Uniunea Sovietică s-a înzestrat cu armament nuclear capabil de a lovi direct Statele Unite. Președintele Franței a subliniat că „America se anga
jează în conflicte în alte părți ale 
lumii — Coreea, Cuba, Vietnam
— conflicte care pot, în virtutea 
faimoasei escaladări, să ia o ex
tindere atît de mare încît să se 
ajungă la o conflagrație generală, 
în acest caz, Europa — a cărei 
strategie este în N.A.T.O. — stra
tegia Americiî — ar fi implicată 
în mod automat, implicată în 
luptă, chiar dacă ea nu a dorit-o. 
Acesta ar fi și cazul Franței dacă 
teritoriul său, comunicațiile sale, 
unele din forțele sale, multe din 
bazele sale aeriene, unul sau altul 
din porturile sale se vor menține 
mai departe încadrate în sistemul 
comandamentului american". Vorbitorul a adăugat că Franța, care la rîndul ei a devenit prin propriile sale mijloace putere atomică, „este în măsură să-și asume ea însăși răspunderile politice și strategice implicate de aceasta".Președintele a relevat, de asemenea, „voința Franței de a-și hotărî singură soarta". „Această voință a Franței este incompatibilă cu o organizare a apărării în care ea ar fi subordonată. în consecință, Franța, fără a reveni asupra adeziunii ei la alianța atlantică, va continua — pînă la termenul fixat ca ultimă dată a obligațiilor sale, adică pînă la 4 aprilie 1969 — să modifice dispozițiile practicate în prezent, în măsura în care aceste dispoziții o privesc.Cu alte cuvinte, ceea ce Franța a și făcut pînă acum în anumite domenii, va continua mîine în altele, luîndu-se, bineînțeles, măsurile cuvenite ca aliații să nu se găsească în mod brusc în situații incomode".„în general — a spus vorbitorul— este vorba de a restabili o si
PROCESUL ÎNSCENAT LUI NJONO

0 sentința profund ilegalaDJAKARTA 22 (Agerpres). — Luni seara, tribunalul special din Djakarta, format din ofițeri superiori din cadrul armatei și poliției, l-a condamnat la moarte pe președintele Consiliului Central al Sindicatelor din întreaga Indonezie (Sobsi), Njono, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Indonezia, pentru pretinsa participare la evenimentele de la 1 octombrie 1965. Președintele Curții, It. col. Aii Said, a făcut cu-
Italian 

cabinet Moroîn legătură cu evoluția crizei de guvern, secretarul general al Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, a publicat un articol în ziarul „l’Unita", în care se spune printre altele : „Desfășurarea crizei guvernamentale și soluția spre care se tinde constituie o confirmare ulterioară a concluziilor la care a ajuns Congresul al XI-lea al partidului nostru în ceea ce privește falimentul formulei de centru-stînga" ; aceasta arată, de asemenea, necesitatea constituirii unei noi majorități". După ce se referă pe larg la poziția adoptată de socialiști, care au cedat în fața presiunilor exercitate de demo- crat-creștini acceptînd transformarea centrului-stînga într-o formulă centristă, Longo conclude : „Lupta noastră pentru o nouă o- rientare a politicii țării, pentru un nou guvern și o nouă majoritate, este expresia unei necesități o- biective, evidente și urgente, este expresia unei noi conștiințe politice care a încolțit, este pe punctul de a se maturiza și de a da naștere procesului de formare a unei noi majorități". 

tuație normală de suveranitate în cadrul căreia ceea ce este francez pe sol, în aer, pe mare și în forțele armate, precum și orice element străin care s-ar afla în Franța să nu depindă de acum înainte decît de autoritățile franceze".Referindu-se la acordul realizat între cele șase țări membre ale Pieței comune la Luxemburg, el a arătat că „pentru prima oară s-a ieșit fățiș din acel gen de ficțiune după care Organizația economică a celor șase trebuia să derive dintr-un alt for decît statele cu puterea și răspunderea lor". Exprimînd poziția Franței, de Gaulle a arătat că bazele și condițiile pentru rezolvarea problemelor în domeniul economic „sînt de resortul statelor și numai al lor, și că fiecăruia dintre guverne îi revine dreptul de a aprecia dacă ceea ce s-a propus să fie făcut în comun este sau nu compatibil cu interesele esențiale ale statului său". Președintele Franței a criticat „încercarea de aplicare în cadrul Pieței comune a regulii majorității și extinderea puterilor comisiei Hallstein, care amenințau să înlocuiască o practică rezonabilă printr-o uzurpare permanentă a suveranității". De Gaulle s-a pronunțat în favoarea faptului ca cele șase țări din cadrul Pieței comune să-și extindă colaborarea lor cu popoarele apropiate ca Anglia, Spania, Scandinavia etc, precum și cu Statele Unite, cu țările din Răsărit, cu China, Asia, Orientul, Africa, America Latină, să organizeze acțiunea lor comună în domeniile științific, tehnic, cultural, spațial etc., de care depinde viitorul omenirii. El s-a pronunțat împotriva tendințelor de a transforma solidaritatea dintre cei șase în- tr-un fel de citadelă economică și politică închisă.De Gaulle a abordat apoi problema vietnameză, arătînd că „nu există altă cale pentru a se pune capăt acestui război decît încheierea păcii între toți cei interesați".Referindu-se la condițiile păcii, președintele de Gaulle a subliniat necesitatea sfîrșitului oricărei intervenții străine. „După experiența 
făcută — a spus vorbitorul 
— Franța a subscris odinioară 
la aceasta retrăgîndu-și din Viet
nam trupele și, în consecință, 
astăzi se simte cu atît mai bine. 
Dacă ar fi încheiată într-o zi pa
cea, ea ar fi, fără îndoială, în a- 
vantajul întregii lumi. Trebuie să 
constatăm însă că nu se merge pe 
această cale".In cadrul conferinței sale de presă, de Gaulle s-a mai referit la politica economică, socială și financiară internă a Franței, la rezultatul alegerilor prezidențiale. El a spus că Franța și-a accelerat industrializarea — 83 la sută din populație trăiește din industrie și din sectoarele anexe (comerț, transporturi etc.), iar 17 la sută este ocupată în agricultură. Statul, a spus președintele, a plătit datoriile sale externe, a cucerit și consolidat independența sa politică și economică.

noscut, după pronunțarea sentinței, că condamnatul nu va putea face apel împotriva verdictului tribunalului, dar că în termen de cel mult 30 de zile poate să ceară președintelui Sukarno grațierea.în tot cursul procesului, relatează agențiile de presă, Njono a fost lipsit de cele mai elementare drepturi de apărare. El a fost supus unor constrîngeri atît înainte, cît și în timpul desfășurării procesului. Pe parcursul procesului, așa cum confirmă și declarațiile doamnei Suni- to, avocatul apărării, s-a căutat să se dovedească culpabilitatea lui Njono, însă tribunalul nu a putut aduce probele corespunzătoare, în condițiile în care nici avocatul, „datorită timpului scurt de cînd s-a permis studierea dosarului lui Njono", nu a avut posibilitatea să pregătească piesele unei apărări normale, precum și altor piedici, sentința capitală pronunțată de tribunalul din Djakarta apare, și din acest punct de vedere, drept profund ilegală.Corespondentul agenției M.T.I. a relatat că avocatul lui Njono a în- mînat președintelui Sukarno o cerere de grațiere.
Remaniere ministerială 
in MauritaniaNOUAKCHOTT 22 (Agerpres).— Agențiile de presă anunță o importantă remaniere ministerială în Mauritania. Aceasta va afecta toate posturile în guvern.Se menționează, de asemenea, că președintele Adunării Naționale din Mauritania, Ahmedu Hammoud Ould, a fost demis din funcția sa. Se apreciază că remanierea guvernului din Mauritania este legată de recentele tulburări care au a- vut loc în capitala țării.

Ministrul României 
in Izrael 
și-a prezentat 
scrisorile de acreditareTEL AVIV 22 (Agerpres). — Trimisul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Valeriu Georgescu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui statului Izrael, Zalman Shazar. La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare au luat parte Abba Eban, ministrul afacerilor externe al Iz- raelului, și înalți funcționari de stat. Ministrul plenipotențiar al Republicii Socialiste România a fost însoțit de membrii legației.
La 30 septembrie

un nou stat Independent

BOTSWANA
In urma conferinței încheiate 

luni la Londra, privind viitorul 
constituțional al Bechuanalandului, 
s-a hotărît ca acest protectorat bri
tanic să-și proclame independența 
la 30 septembrie, sub denumirea de 
Republica Botswana. Potrivit noii 
constituții, actualul prim-ministru, 
Seretse Khama, va deveni preșe
dinte al republicii. Țara va conti
nua să facă parte din Common- 
wealth-ul britanic.

Bechuanalandul este situat în partea de sud a continentului african, avînd o suprafață de 712 249 km p și o populație de aproape 700 000 de locuitori. Mai bine de jumătate din teritoriul țării este ocupat de deșertul Kalahari. Populația, aparținînd triburilor bechua, basuto și boșimane, se ocupă cu creșterea vitelor. Agricultura este slab dezvoltată, făcîndu-se mai ales cu mijloace primitive. Majoritatea terenurilor fertile sînt deținute de către coloni. în Bechuanaland nu există industrie. Țara nu are mijloace de comunicații în afară de o cale ferată care leagă Republica Sud-Africană de Rhodesia.Bechuanalandul a devenit protectorat britanic în deceniul al IX- lea al secolului trecut. In urma luptei pentru obținerea independenței, în anul 1964 Bechuanalandul și-a cucerit dreptul la autonomie internă. Primele alegeri din istoria țării, organizate anul trecut, au dus la formarea primului guvern african.Actualul prim-ministru al țării a declarat că țara sa se opune creării unui așa-numit Commonwealth sud-african care ar duce la includerea Bechuanalandului în R.S.A., deși nu exclude relațiile economice cu vecinii din sud și est. Această politică de colaborare cu R.S.A. și Rhodesia este criticată de către partidul de opoziție, partidul poporului.

„Afară cu bombele atomice din Spania 1” — sub acea stă lozincă au demonstrat la Frankfurt pe Main sute de 
muncitori spanioli care lucrează în R. F. Germană

WNDUXf

„Cartea albă" 
in problemele 
militare

Așteptată de comentatori, după epuizarea unei largi game de ipoteze, „Cartea albă" cu privire la problemele militare a primit în fine dezlegarea publicării ; marți după-amiază, la Ministerul Apărării, în White Hall, am stat împreună cu cîteva zeci de ziariști la o coadă la care s-a distribuit textul.In document se arată că guvernul britanic urmărește nede- pășirea unui plafon de două miliarde lire anual în 1970, recu- noscîndu-se că pentru anul financiar 1966—1967, cheltuielile militare însumează totuși două miliarde 172 milioane lire, cu 52 milioane mai mult decît anul trecut.Referindu-se la rolul militar al Marii Britanii, „Cartea albă" a- firmă că „apărarea trebuie să fie subordonată politicii externe și nu stăpîna acesteia". Se fac aprecieri elogioase la adresa N.A.T.O. și a politicii britanice pentru crearea forțelor nucleare atlantice ; sînt trecute în revistă angajamentele militare ale Marii Britanii în Europa, zona Medite- ranei, în Orientul Mijlociu și îndepărtat și în alte regiuni ale lumii. „Cartea albă" încearcă să justifice politica britanică la „est de Suez", subliniind însă în același timp că „sarcina trebuie să fie împărțită mai echitabil decît în trecut", aluzie ce se referă, în mod evident, la dorința Marii Britanii de a trece o parte a cheltuielilor din această zonă pe seama Australiei și Noii Zeelande.„Cartea albă" expune pe larg motivele pentru care s-a renunțat la construirea de noi nave port-avion (costul extrem de ridicat pare să constituie principala rațiune), promițîndu-se că se va acorda atenție dezvoltării flotei de submarine nucleare. Este confirmată în mod explicit intenția Marii Britanii de a cumpăra din S. U. A. 50 de avioane de bombardament cu aripi mobile, de tip F—111, ceea ce, după cum se știe, a produs • unele disensiuni în sînul cercurilor oficiale laburiste, urmate de demisia lui Christopher Mayhew, ministrul apărării pentru forțele navale.De altfel, marți după-amiază a survenit o a doua demisie, așteptată de mai multe zile. Denis Healey, ministrul apărării, a anunțat că amiralul sir David Luce, primul lord al mării, a cer
CRITICI II SENATUL S.II.A. IA ADRESA 
ratlfll'll AMERICANE U VIETNAMWASHINGTON 22 (Agerpres). •— In Senatul S.U.A. au continuat dezbaterile consacrate cererii guvernului de a i se acorda autorizația de a cheltui sume suplimentare de 4,8 miliarde dolari pentru „efortul de război" în Vietnam. Cu a- cest prilej, senatorul Vance Hartke a declarat că singura cale care ră- mîne Statelor Unite „este de a se degaja din Vietnam prin negocieri, evitînd un război mai lung cu riscurile și primejdiile pe care le-ar implica". Luînd cuvîntul, senatorul Frank Church a contestat, după cum relatează agenția U.P.I., afirmațiile Administrației Johnson, potrivit cărora acțiunile americane în Vietnam se bazează pe tratatele 

rut ca trecerea sa în rezervă, care urma să aibă loc încă în august, să fie efectuată de îndată, ținîndu-se seama că el nu este de acord cu hotărîrile guvernului în problemele marinei militare.Liderii conservatori, care urmăresc îndeaproape evoluția dificultăților din sînul guvernului în problemele militare, se arată satisfăcuți de apariția unui prilej pe care îl consideră ca fiin- du-le favorabil în cadrul contraofensivei lor împotriva politicii laburiste.
Liviu RODESCU

Din sudul
Saharei
la Mediterană

Un ax rutier asfaltat va lega 
Fort-Flatters de Tamanrasset. Pro
iectul acestei magistrale frans-saha- 
riene se află în studiul unui comi
tet întrunit de cîteva zile la Tunis, 
în componența căruia intră experți 
din Algeria, Tunis, Niger și Mali. 
Ideea de a lega Mediterana de ți
nuturile sud-sahariene pțintr-un 
sistem de căi de comunicație a re
ținut vreme de un secol atenția 
specialiștilor, dar niciodată n-a de
pășit stadiul discuțiilor și al unor 
proiecte rătăcite apoi prin arhive.

O dată însă cu descoperirea și in
trarea în exploatare a imenselor ză
căminte minerale și de petrol din 
Sahara, atît de necesare pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țărilor africane, problema se pune 
în termeni noi și de pe baze noi. 
Lucrările privind definitivarea pro
iectului autostrăzii se află într-o 
fază avansată.

Costul lucrărilor: 127 milioane 
de dolari pentru aproximativ 2 800 
kilometri de șosea, largă de 7 
metri. E drept, investițiile se ridică 
la sume considerabile, dar axul ru
tier oferă mari perspective de dez
voltare a regiunilor prin care frece.

Una din problemele care rețin 
atenția experților și care se cere 
rezolvată este cea a nisipurilor miș
cătoare. Se studiază, între altele, 
un procedeu pentru fixarea nisipu
rilor cu ajutorul unor uleiuri spe
ciale care leagă granulele înfre ele, 
iormînd blocuri mari ce nu pot fi 
mișcate de vînf.

Reuniunea experților africani de 
la Tunis este apreciată ca o etapă 
importantă în definitivarea proiec
telor de creare a căilor de comu
nicație trans-sahariene, care vor 
avea o importanță deosebită pen
tru întreaga Africă. „Dacă ieri Sa
hara ne despărțea, remarca un zia
rist african, astăzi ea ne poate 
uni’.,.

C. BENGA

S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. „Cînd spunem că alianțele S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. barează calea comunismului — a declarat el — este ca și cum am spune că apa nu poate trece printr-o sită sau lumina nu poate trece prin sticlă. Decît să considerăm șubredele noastre a- lianțe drept dovezi ale unei politici asiatice sănătoase, ar fi mai bine să le privim drept mărturii ale lipsei unei asemenea politici". Senatorul democrat Gruening a afirmat că declarațiile lui Hartke scot în evidență faptul că conflictul din Vietnam „reprezintă un război civil, iar noi ne situăm pe 
o poziție nefavorabilă".In sprijinul poziției Administra
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Alternative
guatemaleze

Intr-un număr recent, ziarul 
„Washington Post“ vorbește des
pre „neliniștea și temerile" care 
domnesc în anumite sfere ofi
ciale americane în legătură cu 
„ceea ce s-ar putea petrece" 
în Guatemala. Potrivit zia
rului, în cercurile respective nu 
se ascunde că, date fiind circum
stanțele actuale, s-ar putea re
edita evenimente de genul celor 
petrecute la Santo Domingo.

Dar care sînt circumstanțele? 
în preajma alegerilor preziden
țiale, fixate pentru luna martie, 
guvernul guatemalez este învi
nuit de „lipsă de control asupra 
situației". Se impune o precizare: 
guvernul guatemalez înseamnă 
un grup de colonei, în frunte cu 
Peralta Azurdia, care au preluat 
puterea prin lovitură de stat. Ei 
l-au răsturnat pe generalul ~Ydi- 
goras Fuentes fiindcă acesta 
devenise „insuficient de ferm" în 
reprimarea mișcării populare de 
rezistență. Veniți la putere, mili
tarii și-au dedicat tot zelul co
rijării deficiențelor generalului, 
atît doar că strădaniile nu au a- 
vut rezultatele scontate. Mai 
mult, mișcarea de partizani 
a crescut ca număr și capacitate 
tactică, ajungînd azi să țină tru
pele guvernamentale într-o per
manentă alarmă. „Los Guerrille- 
ros" acționează cu eficiență, în 
cadrul unui front de eliberare na
țională, și în anumite regiuni ale 
țării prezența lor creează, dese
ori, un fel de dualitate a pu
terii.

Perspectiva alegerilor apropiate 
complică și mai mult situația gu
vernanților militari. în ciuda e- 
forturilor, nu s-a putut evita și 
prezența unui candidat civil cu 
orientare centristă, cea a lui Ju
lio Mendez Montenegro, lider al 
așa-numitului „partid revoluțio
nar" (revoluționară e numai ti
tulatura).

Revelații recente au sporit au
reola candidaturii civile. Ziaris
tul Clemente Marroquin Rojas, 
candidat la vicepreședinție, vor
bind în cadrul unui interviu te
levizat, a spus : „Am temeri fon
date prin ceea ce ne învață isto
ria recentă a țărilor vecine că 
oricine ar cîștiga alegerile, va 
trebui să trateze cu guerila din 
munți".

Plutește însă în aer o a treia 
alternativă, aceea a unei noi lo
vituri de stat militare.

Care dintre variantele amintite
este mai avansată nu se poate ști 
exact. în orice caz, nici una nu
va putea exclude din calcule pre
zența mișcării patriotice, expre
sie a doleanțelor populare des
considerate de guvernanți.

Vasile OROS

ției s-a pronunțat senatorul Mon- roney, care a cerut să se procedeze repede la votul în problema aprobării sumelor cerute de guvern.*HANOI 22 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat la 21 februarie Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam, misiunea de legătură a înaltului comandament al armatei populare vietnameze arată că în ultimele zile nave ale Statelor Unite și ale regimului de la Saigon au pătruns în repetate rînduri în apele teritoriale ale R. D. Vietnam, au deschis focul asupra navelor de pescari și au bombardat regiuni populate de-a lungul coastei. Misiunea de legătură protestează energic împotriva acestor acțiuni agresive întreprinse de navele americano- saigoneze și cere Comisiei internaționale să ia măsuri eficiente pentru a preveni repetarea lor.
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I Uganda primul ministru 
| a preluat întreaga putere 

■ KAMPALA. Primul ministru al
Ugandei, Milton Obote, a preluat 
marți întreaga putere în țară. Intr-o 
declarație difuzată de Departamentul 

I informațiilor se arată că premierul
Obote a întreprins acest pas în inte
resele securității și asigurării ordinii 

Iîn Uganda. Potrivit agenției Associa
ted Press, Obote a anunțat că cinci 
membri ai guvernului au fost reținuți 
pentru cercetarea activității lor. El nu 

■ a dezvăluit numele acestora.
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