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Conferințele de constituire a Uniunilor 
regionale ale cooperativelor agricole 
de producție

pentru Înflorirea 
AGRICULTURII 
NOASTRE SOCIALISTE
Zilele acestea au avut loc con

ferințele de constituire a Uniuni
lor regionale ale cooperativelor a- 
gricole de producție în regiunile 
Bacău, Brașov, Cluj, Crișana, Do- 
brogea, Iași, Hunedoara și Su
ceava. Cu aceasta s-a încheiat 
crearea Uniunilor regionale — eta-, 
pă importantă în pregătirea Con
gresului de constituire a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

La conferințe au participat to
varășii : Gheorghe Apostol — la 
Suceava, Emil Bodnaraș — la 
Iași, Alexandru Drăghici —' la Bra
șov, Leonte Răutu — la Bacău, 
Vasile Vilcu — la Dobrogea , Iosif 
Banc — la Crișana, Petre Lupu — 
la Hunedoara, Ilie Verdeț — la 
Cluj.

Conferințele uniunilor regionale 
au constituit un nou prilej de ma
nifestare a adeziunii și aprobării 
depline a țărănimii cooperatiste 
față de măsurile inițiate de partid 
privind îmbunătățirea conducerii 
și planircării agriculturii, față de 
proiectul de statut al cooperativei 
agricole, proiectul de statut' al 
uniunilor cooperatiste și al Casei 
de pensii.

Ca și la conferințele care au a- 
vut loc în celelalte regiuni ale 
țării, participanții au dezbătut 
principalele sarcini care revin 
uniunilor cooperatiste, problemele 
de a căror rezolvare depinde mă
rirea producției agricole vegetale 
și animale, valorificarea acesteia 
in condițiuni cit mai bune, îndru
marea activității organizatorice, e- 
conomice și social-culturale a coo
perativelor agricole. Rapoartele 
prezentate și dezbaterile care au 
avut loc au subliniat însemnătatea 
creării unor organe proprii de 
conducere a cooperativelor agri
cole care să le coordoneze efortu
rile în direcția bunei organizări a 
producției, organizării unor acțiuni 
economico-gospodărești de inte
res comun etc.

La conferința de la Dobrogea 
s-a subliniat că în colaborare cu 
consiliile agricole, uniunile coope
ratiste vor asigura ca în fiecare 
cooperativă agricolă să fie puse în 
valoare condițiile existente pentru 
mărirea producției de cereale, 
dezvoltarea zootehniei și a celor
lalte ramuri și sectoare ale agri
culturii: Existența acestor rezerve 
e demonstrată de însăși experien
ța regiunii. Eață de anul 1960, în 
anul trecut cooperativele agricole 
din regiune au obținut în medie 
mai mult la hectar cu 1 537 kg 
grîu, cu 763 kg porumb și cu 472 
kg floarea-soarelui. In comparație 
cu anul 1964, producția globală de 
cereale realizată in 1965 a fost mai 
mare cu 330 400 tone, iar la floa
rea-soarelui cu 28 500 tone. Nu
meroase cooperative agricole s-au 
consolidat din punct de vedere 
economic și organizatoric. In 
scopul creșterii producției de ce
reale și lărgirii bazei furajere — 
obiective de mare însemnătate pre
văzute în Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului — în 
planul adoptat la recenta confe
rință s-au prevăzut măsuri con
crete privind desfășurarea în bune 
condiții a campaniei agricole de 
primăvară, extinderea lucrărilor 
de irigații, îndiguiri și desecări, 
utilizarea cît mai eficientă a în
grășămintelor naturale și chimice, 
aplicarea diferențiată a întregului 
complex de lucrări agrotehnice.

Subliniindu-se faptul că recol
tele medii la hectar au crescut 
continuu și că un mare număr de

cooperative s-au situat în rîndul 
celor bune și chiar al celor pu
ternic dezvoltate, în conferințe au 
fost arătate o serie de lipsuri în 
activitatea unor unități în care re
zultatele obținute nu sînt la nive
lul posibilităților. La Bacău s-a 
dat ca exemplu că, în timp ce coo
perativa agricolă din comuna Ni- 
colae Bălcescu a obținut, in anul 
trecut, aproape 3 000 kg grîu. peste 
3 000 kg porumb boabe, 33 000 kg 
sfeclă de zahăr și 19 000 kg cartofi 
la hectar, cea din Răcăciuni, uni
tate vecină, cu aceleași condiții de 
climă și sol, a cules doar 1 786 kg 
grîu. 1 358 kg porumb și 14 400 kg 
sfeclă de zahăr. Este un lucru care 
explică, în bună măsură, de ce în 
prima cooperativă valoarea zilei- 
muncă a fost cu 29 lei mai mare 
decît in a doua. S-a arătat în dis
cuții că recolta mică obținută de 
această unitate, ca și de altele ase
mănătoare, se datorește faptului că 
nu s-au executat arături de toam
nă decît pe suprafețe mici, iar lu
crările de întreținere a culturilor 
au fost neglijate. Constatări ase
mănătoare s-au făcut și în confe
rința de constituire a Uniunii re
gionale Crișana. Anul trecut, în 
timp ce un mare număr de coo
perative au obținut recolte de pes
te 2 500 kg griu și peste 3 500 kg 
porumb la hectar, altele nu au rea
lizat nici pe jumătate. Cauzele au 
fost scoase la iveală: deficiențe or
ganizatorice. lipsă de îndrumare 
tehnică în perioada lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

(Continuare în pag. a Il-a)
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PRODUCȚIA PIESELOR
DE SCHIMB Șl CERINȚELE

INDUSTRIEI UȘOARE

In ultimii ani s-au formulat nu
meroase puncte de vedere în le
gătură cu orizontul viitorului me
dic care, deși exprimate diferit, 
vizează același scop : îmbinarea 
organică a pregătirii teoretice și 
practice a studenților. Dar, după 
părerea mea, acest principiu a 
fost înțeles în unele cazuri destul 
de îngust. Pentru a se evita situa
ția ca proaspeții absolvenți să 
ajungă în circumscripțiile sanitare 
cunoscînd doar aspectul teoretic 
al problemelor de specialitate, în 
planurile de învătămînt s-au inclus 
numeroase ore de practică menite 
să edifice pe tînărul medic asu
pra unor probleme curente legate 
de tratamentul bolnavilor. Aceasta 
a constituit un pas înainte în per
fecționarea procesului instructiv- 
educativ. Dar, după măsura amin
tită — necesară și bine gîndită — 
unele cadre didactice au împins 
lucrurile spre o altă extremă. Ca
pacitatea absolvenților de a rea
liza o serie de manopere medicale 
(injecții, vaccinări etc.), a început 
să fie considerată ca principal și 
uneori exclusiv criteriu al pregă
tirii, ceea ce a avut corespondent 
în structura planului de învătămînt, 
ignorarea importanței pe care o 
comportă cunoașterea și aproiun- 
darea disciplinelor cu profil larg.

Convingerea mea este că sarci
nile importante actuale și, mai 
ales, de perspectivă ale pregătirii

Semnele primăverii și-au făcut 
apariția și, o clată cu ele, au de
venit actuale pregătirile pentru 
noul sezon de vînătoare și pes
cuit sportiv. Cum e și firesc, cei 
peste 110 000 de membri ai Aso
ciației generale a vinătorilor și 
pescarilor sportivi sînt interesați 
să afle ce noutăți există pentru 
ei. In acest sens redactorul nos
tru Aureliu lonescu s-a adresat 
tovarășului GHEORGHE PASAT, 
vicepreședinte al A.G.V.P.S., ru- 
gindu-l să răspundă la citeva în
trebări.

De pe acum, filialele raionale pre
gătesc popularea unor noi bazine de 
pescuit și repopularea celor existen
te cu puiefi de diferite specii. Apele 
de munte vor primi peste 3 600 000 
păstrăvi, iar în rîurile din zona co
linelor se vor deversa 8 000 000 ale- 
vini de clean, mreană și morunaș. 
Pe linia repopulării apelor cu pește 
se înscriu și alte acțiuni. Pentru pri
ma dată iazurile Urlui — Roșiorii 
de Vede, Cernet — Turnu Severin, 
Cilieni — Băilești, Zădăreni — A- 
rad, Pleașa — Ploiești, Ciric — lași, 
care au fost recent amenajate, vor 
avea pește, iar în lacurile de acu
mulare Bicaz, Firiza — Baia Mare, 
Cinciș — Hunedoara și Podul Secu 
— Reșița se va putea pescui păstrăv 
curcubeu.

Și pentru vînători sînt unele vești 
bune. Mai întîi constatarea că efec
tivul de animale a crescut. Unele 
specii noi, cum este de pildă cli
nele enof, apărut de cîfiva ani în 
Deltă, s-au înmulțit simțitor. De a- 
ceea, se și recomandă vînarea 
lor. Confinuîndu-se acfiunea de 
colonizare a unor specii mai rare, 
în diferite teritorii din regiunile Ar
geș, Bacău, Galați și Oltenia vor 
fi răspîndiți 6 000 de fazani ți 500 
de căpriori. La 1 martie începe vî
narea ursului.

In prezent în întreaga (ară se 
face evaluarea efectivelor de vî- 
nat, după care se vor elibera, în- 
cepînd de la 1 iunie, autorizații pen
tru vînarea unor specii de animale.

Pentru pescarii sportivi se or
ganizează o serie de competifii, in
clusiv campionatul republican de 
pescuit sla|ionar. Cei mai buni vor 
participa și la unele întîlniri inter
naționale, cum este campionatul 
mondial de pescuit staționar, care 
va avea loc în Anglia, la 2 octom
brie. Nou este și faptul că, începînd 
din acest an, se organizează pes
cuitul sportiv marin. Cît privește pe 
vînători putem să le facem cunos
cut că filialele raionale de vînă- 
toare vor construi încă 10 cabane, 
peste 70 de colibe și 296 observa
toare înalte.

Pescarii amatori vor găsi în 
magazinele de specialitate un sor
timent mult mai bogat de articole 
pentru pescuit. Amintim vergile tu- 
bulare din fibre de sticlă, în lungi
me de 5,5 metri; mulinefe cu elibe
rarea și stoparea automată a firu
lui; linguri echipate cu cîrlige triple, 
inele și vîrfejuri; linguri antibrădiș, 
lansete din fibre de sticlă, cîrlige 
numere mici (16—22) etc. In cu- 
rînd, cooperativa „Tehnometalica* 
din Capitală va deschide o unitate 
pentru repararea uneltelor de pes
cuit.

Supunîndu-se, ca orice zămislire
- - din metal, universalelor legi ale 

uzurii, mii de piese din com
ponența diverselor utilaje din 
industria ușoară își încheie „mi
siunea" după un anumit timp de 
funcționare. Mișcarea lor încetea
ză o vreme, pentru ca exempla
rele uzate să poată fi înlocuite cu 
altele noi, anume prevăzute pen
tru acest schimb, iar complica
tele mașini să-și reia astfel activi
tatea cu precizia de la început.

Teoretic, procesul „întineririi" 
utilajelor din industria ușoară 
n-are cum să ridice probleme deo
sebite. Practic, însă, lucrurile stau 
altfel. „Orice am face, ne spunea 
ing. ANDREI ROȘU, mecanicul- 
șef al „Filaturii românești de 
bumbac" din Capitală, planurile 
noastre anuale de reparații capi
tale nu pot fi respectate. Datorită 
neritmicității cu care ni se pun la 
dispoziție piesele de schimb de 
care avem nevoie, de multe ori 
reparațiile pe care le executăm nu 
sînt de cea mai bună calitate. Și, 
după cite știm, situația e similară 
și în alte întreprinderi din indus
tria ușoară".

La Direcția generală a industriei 
de tricotaje și confecții din Mi
nisterul Industriei Ușoare am 
aflat că pentru anumite utilaje, 
întreprinderile acestgi ramuri n-au 
mai primit piese de schimb de 3 
ani. Din acest motiv, circa 100 de 
mașini de bobinat, 70 de mașini 
circulare cu dublu cilindru de tri
cotat ciorapi, 5 000 de mașini de 
cusut și alte utilaje sînt exploa
tate nerațional, în regimuri de lu
cru și cu randamente scăzute. 
Deci capacități de producție care 
sînt slab folosite. Calculele arată 
că, dacă aceste mașini și utilaje 
ar funcționa cum trebuie, s-ar ob

ține zilnic un plus de producție de 
1 000 kg fire, bobinate, 6 500 de 
perechi de ciorapi, mii de con
fecții.

Este clar că nu poate fi vorba 
de simple „scăpări", ci de neajun
suri serioase în sistemul de apro
vizionare cu piese de schimb. Cum 
s-a ajuns la o asemenea situație 1 
Cine e răspunzător că din lipsa unor 
piese, adesea mărunte, zac neuîill- 
zate utilaje întregi, nu se realizează 
mari cantități de produse I Cum pot 
fi aduse lucrurile la normal I Și, mai 
ales, cine trebuie să facă acest 
lucru )

— Pare de necrezut — afirmă 
ing. TOMA CATRANGIU, șeful 
serviciului piese de schimb-co- 
ordonare din Ministerul Indus
triei Ușoare — dar contractarea a-

cestor piese nu se face, cum ar fi 
normal, pe baza, unor răspunderi și 
obligații precise, ci pe calea 
celor mai felurite tratative cu în
treprinderi din cadrul ministeru
lui nostru sau care aparțin altor 
ministere. Capacitățile de produc
ție destinate executării pieselor de 
schimb nu acoperă nici pe departe 
cererile industriei ușoare. Se a- 
junge astfel la discuții inutile, la 
arbitraje, la diferite improvizații 
în dauna calității. Am dus trata
tive cu uzina. „Unirea"-Cluj, spe
cializată în construcția de mașini 
textile, pentru a ne executa 1 0S0 
de lineale tip „Martzoli", care nu

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a III-a)

Primăvară... în februarie (ieri in parcul Cișmigiu din București)

Scrisoare din Rio de Janeiro

DRAMA FAVELLEI
Poate că nimic nu ilus

trează mai convingător 
contrastele sociale din 
țările Ăniericii Latine de
cît confruntarea între lu
xul amețitor al așa-nuini- 
tei '„lumi; buhe’ și eternul 
„cordon al mizeriei' care 
înconjoară marile centre 
urbane. Desigur, există o 
sumedenie de capitole ce 
separă polii sociali, însă 
cel ăl condițiilor de locuit 
e un veritabil mănunchi 
de contraste, etalate stri
dent și, deci, la îndemîna 
înțelegerii oricui. Paralel 
cu proiectele arhitecților, 
care realizează superbe 
coloane verticale din be
ton și sticlă, sărăcia își 
elaborează propriul stil, 
izvorît din neveia firească 
a ojnului de a ave« un a- 
coperiș deasupra capului 
fi patru pereți îndărătul

cărora să-și ascundă ne
fericirea. S-ar putea o- 
biecta că în nici o țară, 
nici măcar în cele mai a- 
vansate, problema nu a 
fost soluționată pe deplin. 
Dar în cazul țărilor Ame- 
ricii Latine e vorba de un 
adevărat cancer social, 
ale cărui dimensiuni nici 
măcar nu se cunosc decît 
cu multă aproximație. A- 
vem de-a face cu cadrul 
în care se desfășoară o 
mare dramă cu zeci de 
milioane de personaje.

Mai întîi o paranteză e- 
timologică. „Favella" e 
cuvîntul brazilian care de-
semnează aglomerările de 
cocioabe. Pentru aceeași 
noțiune, în alte țări ale 
Americii Latine sînt folosi-

ciones callampas’ — la 
Santiago de Chile, „los 
rancheiros' — la Quito, 
„ciudad de dios’ — la 
Lima, „poblaciones de 
ratos" — la Montevideo, 
și multe altele, uneori di
ferite de la oraș la oraș 
în cadrul aceleiași țări.

Cît de mare este „impe
riul" favellei ? Am în față 
ultimul studiu elaborat de 
„Centrul latino-american 
de cercetări în domeniul 
științelor sociale", insti
tuție autorizată în acest 
domeniu. Constatarea glo
bală dezvăluie un adevăr 
zguduitor : „Intre 30 și 40 
la sută din locuitorii A- 

în
locuințe sărăcăcioase și 
suprapopulate, lipsit de 
elementele minime esen
țiale". Raportat la popu
lația actuală totală, asta

mericii Latine trăiesc

te cele mai diverse denu
miri : „villas miseria" — 
la Buenos Aires, „pobla-

însemnează aproximativ 
între 60 și 80 milioane de 
oameni. O lucrare publi
cată de Uniunea Paname
ricană apreciază că 
„două treimi din casele de 
pe continent se află în 
condiții precare". In Ar
gentina, Paraguay, Pana
ma, Republica Dominica
nă există un număr net 
predominant de locuințe 
cu o singură încăpere, iar 
cele cu două încăperi va
riază între 40 și 60 la su
tă. Un sector specializat 
al Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) admi
te în ultimele cifre esti
mative o sporire a „defi
citului" total de locuințe 
cu peste un milion pe an.

V. OROS

(Continuare 
în pag. a IV-a)

viitorilor medici cer în primul rînd 
mai buna cristalizare a planurilor 
de învățămint, perfecționarea lor, 
astfel încît să ofere oricărui absol
vent o largă orientare de specia
litate, pe baza căreia, după un 
număr de ani să se poată periec- 
ționa într-o anumită ramură a me
dicinii. După părerea mea, această 
cerință nu se poate realiza în con
diții optime prin actualele planuri 
de învățămînt. In prezent, fiziolo
gia, biochimia, biofizica, histolo- 
gia, microbiologia, anatomia, far
macologia, fiziopatologia și alte 
discipline fundamentale au, în ra
port cu valoarea lor, o pondere 
scăzută în planul de învătămînt al 
institutelor medicale. Dar nu numai 
atît. Actualii studenți ai institutelor 
cu profil medical nu pot aprofun
da cum s-ar cuveni nici biologia, 
chimia, fizica, matematica și alte 
discipline avînd nenumărate co
nexiuni cu medicina. Este de neîn
țeles, de exemplu, cum se poate 
ca la facultățile de medicină să nu 
se predea un curs de psihologie, 
cînd se știe că medicul lucrează 
cu oameni, atît de diferențiati sub 
raportul temperamentului, al stări
lor afective etc.

Nu cred că poate exista un 
specialist în domeniul medical
care să nege importanța domenii
lor științifice menționate. Se știe
doar că apariția unor noi entități 
patologice, identificarea unor noi 
boli au fost posibile numai datori-

(Continuare în pag. a III-a)

ALEGERI
ÎN R.P. BULGARIA

lntr-o atmosferă 
sărbătorească, du
minică s-au desfășu
rat în R. P. Bulgaria 
alegerile de depu- 
tați în Adunarea 
Populară, sfaturile 
populare și de ase
sori populari. încă 
înainte de amiază 
au votat majoritatea 
alegătorilor.

„ACORDURI"
Șl DEZACORDURI
TURCO-AMERICANE

Aspecte ale fenome
nelor noi în relațiile 
dintre cele două țări.

Agravarea 
conflictelor 
de muncă 
din Chile

Muncitorii de la mi
nele de cupru au hotă- 
rît să declare o grevă 
pe termen nelimitat.
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Pentru înflorirea 
agriculturii 
noastre socialiste
(Urmare din pag. I)

în planurile adoptate în confe
rințe se reflectă pe larg măsurile 
menite să ducă la sporirea pro
ducțiilor la hectar. O mare aten
ție va fi acordată desfășurării la 
timp și la nivel agrotehnic cores
punzător a lucrărilor din campa
nia agricolă de primăvară. La Cluj 
s-a prevăzut intensificarea ac
țiunii de fertilizare a unei supra
fețe de 55 000 hectare cu îngrășă
minte naturale și 160 000 hectare 
cu îngrășăminte chimice. Tot în 
vederea bunei pregătiri a campa
niei de primăvară s-a stabilit ca 
repararea mașinilor și uneltelor 
să fie terminată pînă la 10 martie 
și pînă la aceeași dată să se ri
dice de către unități porumbul 
dublu hibrid generația I — repar
tizat pentru însămînțărL

Este necesar ca pretutindeni și în 
timpul cel mai scurt toate tractoa
rele și mașinile agricole .să fie 
scoase în cîmp. să se procure din 
vreme semințele necesare și să se 
organizeze astfel munca încît să se 
asigure o intervenție operativă în 
vederea înlăturării oricăror defi
ciențe.

în conferințe s-a vorbit despre 
colaborarea ce trebuie să existe în
tre consiliile agricole și uniunile 
cooperatiste, despre răspunderile 
consiliilor agricole și sfaturilor 
populare în ce privește îndrumarea 
și sprijinul pe care trebuie să-l a- 
corde cooperativelor agricole. în
tre aceste organe trebuie să existe 
o colaborare rodnică și o justă îm
părțire a atribuțiilor, așa cum se 
subliniază în documentele de 
partid și de stat.

Uniunile cooperatiste vor spri
jini cooperativele agricole în ce 
privește acțiunile de interes co
mun pe care urmează să le desfă
șoare în direcția îmbunătățirii pă
șunilor, amenajarea terenurilor în 
vederea irigării, apărarea împo
triva inundațiilor, combaterea e- 
roziunii solului etc. La confe
rința de la Iași s-au prevăzut 
acțiuni de proporții mai mari în 
scopul înfăptuirii, prin efortul co
mun al mai multor unități, a lu
crărilor de combatere a eroziunii, 
amplasarea în acest scop a cel pu
țin 11 000 ha de culturi în fîșii. 
efectuarea diferitelor amenajări 
necesare pentru cele 2 900 ha 
plantații noi de vii și pomi etc. 
Planul de măsuri al Uniunii regio
nale Suceava prevede studierea și 
coordonarea eforturilor cooperati
velor agricole în vederea desecării 
și drenării unor terenuri, în spe
cial în raioanele Rădăuți, Gura 
Humorului și Fălticeni, precum și 
lucrări de prevenire și combatere 
a eroziunii solului pe o suprafață 
de 5 000 ha în anul 1966.

în regiunea Crișana, plecîndu-se 
de la constatarea că pe o supra
față de peste 35 000 hectare pro
ducția este diminuată din cauza 
stagnării apelor sau revărsării 
rîurilor, s-a prevăzut organizarea 
unor acțiuni de desecări și îndi
guiri în raionul Criș, de exemplu, 
prin acțiuni comune ale coopera
tivelor din Șiclău, Grăniceri. So- 
codor. Avram Iancu, Mișca etc se 
vor deseca terenurile joase și se 
va îndigui Teuzul care, an de an. 
se revarsă și inundă terenurile în
vecinate.

Planul de măsuri al Uniunii re
gionale Hunedoara prevede spori
rea suprafeței arabile. începerea 
unor lucrări intercooperatiste 
pentru plantarea cu pomi și viță 
de vie a versantului de pe malul 
drept al Mureșului pe o întindere 
de aproape 100 km. Pe terenurile 
joase, care cuprind peste 9 000 hec
tare. se vor efectua lucrări de în
diguiri și desecări.

Una din problemele larg discu
tate în conferințe a fost dezvol
tarea zootehniei — ramură care 
reprezintă un indice impor
tant al gradului de intensifi
care a producției agricole. La 
conferința de la Brașov au fost 
analizate rezultatele dobînrlite și 
rezervele existente în această im
portantă ramură de producție și 
s-au stabilit măsuri concrete care 
să asigure creșterea efectivelor de 
animale. îmbunătățirea lor calita
tivă, mărirea producției de lap
te, carne, lînă. Printre măsurile 
preconizate se numără cele privind 
asigurarea bazei furajere, genera
lizarea metodelor zootehnice avan
sate, ridicarea nivelului de califi
care a îngrijitorilor. îmbunătăți
rea organizării și retribuirii mun
cii. introducerea și extinderea me
canizării lucrărilor care necesită 
un mare volum de muncă și altele, 
în cadrul unor acțiuni comune ale 
cooperativelor agricole, numai în 
acest an vor fi executate lucrări 
în complex de ameliorare a pășu
nilor pe 12 900 ha : alte 105 000 ha 
pajiști vor fi curățate de arborete, 
iar pe 25 000 ha se vor administra 
îngrășăminte naturale și chimice.

în discuțiile pe marginea rapor
tului la conferința din Crișana s-a 
subliniat importanța măsurilor ce 
trebuie luate pentru o mai bună 
îngrijire și creștere a animalelor 
tinere. în planul de măsuri s-a 
stabilit acordarea de către uniunile 
cooperatist*’ n unui sprijin eficient 
si concret cooperativelor agricole 
în ce privește organizarea activită
ții la fermele de animale.
. Din ansamblul măsurilor stabilite 
la. conferința Uniunii regionale 
Hunedoara amintim pe cele me
nite să asigure obținerea a 10 tone 
de masă verde la ha de pe 50 000 ha

de pajiști prin lucrări de întreți
nere, fertilizare etc.

Intensificarea producției în coo
perativele agricole necesită îmbu
nătățirea aprovizionării lor cu uti
laje, materiale și alte mijloace ne
cesare desfășurării normale a pro
cesului de producție. La conferința 
de la Bacău s-a subliniat că Uniu
nea regională trebuie să se ocupe 
îndeaproape de aprovizionarea teh- 
nico-materială a cooperativelor a- 
gricole cu utilaje, unelte, îngrășă
minte chimice, insectofungicide, 
materiale de construcții și altele.

Desfășurarea îh condiții cît mai 
bune a activității de producție ne
cesită elaborarea Unor recoman- 
dări privind orientarea și organiza
rea producției, normarea și retri
buirea muncii, . repartizarea pro
ducției, folosirea rațională a mij
loacelor materiale și bănești, a for
ței de muncă. Perfecționarea con
tinuă a formelor de organizare a 
muncii și de cointeresare a coope- 
ratorilor în procesul de producție 
va duce la folosirea rațională a tu
turor resurselor de care dispun 
cooperativele agricole. în acest 
sens, la conferința de la Crișana 
s-au stabilit măsuri menite să asi
gure corelarea mai bună a venitu
rilor cooperatorilor cu aportul can
titativ și calitativ al acestora la 
sporirea producției. Anul trecut 
117 cooperative au aplicat retribu
ția suplimentară pentru depășirea 
producției la porumb, alte 54 au 
aplicat-o la sfecla de zahăr, altele 
la legume etc Vorbitorii au subli
niat însemnătatea extinderii retri
buției suplimentare, a aplicării a- 
cesteia în condițiile concrete ale 
fiecărei unități.

O deosebită atenție a fost acor
dată dezbaterii acelor prevederi 
din proiectul de statut care se re
feră la lărgirea democrației coope
ratiste. S-a subliniat necesitatea 
ridicării rolului adunării generale 
și creșterii răspunderii consiliului 
de conducere pentru toate acțiunile 
pe care le întreprinde. La loc de 
frunte au stat și problemele eco
nomice și financiare ale cooperati
velor agricole. La conferința de la 
Cluj au fost făcute propuneri in
teresante privind elaborarea unui 
sistem unitar, operativ de evidență 
și control financiar-contabil, care 
să înlesnească utilizarea cu maxi
mum de eficiență economică a fon
durilor și mijloacelor materiale. 
S-a subliniat, de asemenea, necesi
tatea sprijinirii cooperativelor agri
cole în tinerea corectă a evidenței 
întregii activități, în utilizarea cu 
chibzuință a tuturor mijloacelor fi
nanciare șl materiale.

O latură importantă a activității 
Uniunii o va constitui munca cul- 
tural-educativă în rîndul coopera
torilor, generalizarea experienței 
înaintate în organizarea superioară 
a producției și a muncii, ridicarea 
calificării cadrelor de conducere, 
a nivelului de cunoștințe al tuturor 
cooperatorilor, atragerea mai largă 
în aceste acțiuni a inginerilor și 
tehnicienilor, a intelectualității sa
telor, folosirea mai intensă a așe
zămintelor culturale sătești.

în încheierea lucrărilor au luat 
cuvîntul conducătorii de partid și 
de stat, participant) la conferințele 
de constituire a. uniunilor regiona
le. Ei au transmis țărănimii coo
peratiste salutul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și guvernului, au înfățișat tabloul 
luminos al dezvoltării economiei și 
culturii țării noastre, au expus 
sarcinile ce revin agriculturii în 
cadrul planului cincinal: Vorbitorii 
au subliniat însemnătatea aplicării 
cu consecvență a măsurilor stabili
te de Congresul partidului și pie- | 
nara C C al P.C.R din noiembrie g 
1965 pentru îmbunătățirea conduce
rii și planificării agriculturii. Refe- I 
rindu-se la rezultatele bune dobîn- | 
dite pînă acum, la experiența cîști- 
gată, ei au arătat că acestea consti- I 
tuie un punct de plecare pentru pu- I 
nerea în valoare a marilor rezerve 
de care dispune agricultura noas- I 
tră în sporirea producției vegetale I 
și animale în condițiile avîntului 
întregii economii naționale, ale în- | 
tăririi bazei tehnico-materiale a i 
agriculturii capătă o și mai mare 
însemnătate atragerea maselor 
largi de cooperatori la stabilirea șl I 
rezolvarea treburilor cooperativei, 
se deschide un larg cîmp de ma
nifestare a energiilor și inițiativei I 
lor creatoare. Aplicarea măsurilor 
privind crearea uniunilor coopera
tiste, colaborarea strînsă a acestor I 
organe cu consiliile agricole tre
buie să asigure un sprijin și îndru- I 
mare concretă cooperativelor agri- | 
cole la utilizarea eficientă a tuturor 
posibilităților, mijloacelor finan- I 
ciare. materiale și a forței de I 
muncă în scopul întăririi lor eco- 
nomico-organizatorice. Dînd pre
țioase indicații pentru aplicarea I 
planurilor de măsuri adoptate de 
conferințele regionale, vorbitorii au 
subliniat că. sub îndrumarea orga- | 
nelor și organizațiilor de partid, 
harnica noastră țărănime va da I 
viată sarcinilor trasate de cel de-al | 
IX-lea Congres al partidului, con
tribuind la progresul întregii eco- | 
nomii naționale, la asigurarea | 
bunăstării poporului, la dezvol
tarea și înflorirea continuă a pa- I 
triei noastre.

★
Ca președinți ai consiliilor uniu

nilor regionale ale cooperativelor I 
agricole au fost aleși tovarășii . 
Nicolae Botușan la Bacău, Codrea 
Augustin la Brașov, Alexandru Pe- I 
nea la Cluj. Ion Șinca la Crișana, . 
Ion Juga la Dobrogea, Mihai Crețu 
la Iași, Alexandru Șuluțiu la Hune- I 
doara, Constantin Moroșanu la . 
Suceava.

„FRIGUL* 
ANOTIMPULUI 
CAID

Zilele călduroasă din ultima 
vreme au făcut să crească brusc 
și cerințele de „frig" artificial. In 
Capitală, fabricilor de gheață le-a 
fost solicitată o producție de patru 
ori mai mare față de cantitatea li
vrată de obicei in zilele de fe
bruarie. Apelurile telefonice făcu
te unităților cooperativei „Elec- 
trobobinajul" pentru întreținerea 
și reparația frigiderelor s-au in
tensificat. Fenomenul,: deși 'neobiș
nuit pentru luna februarie,, trezeș
te întrebarea : „Frigul" .artificial 
pentru sezonul cald este '■ pregătit 
in Capitală ?

Alo I 35,46.62 șl : dispecerul 
unității de întreținere a frigidere
lor, de pe strada Avrig răspunde 
prompt, Dar ce măsuri au fost 
luate pentru ca promptitudinea să 
caracterizeze și activitatea de in
tervenție a tehnicienilor frigide- 
riști ? '

Răspunsul tovarășului I. Matei, 
responsabilul unității, este încu
rajator. Printre altele-aflării că-nu
mărul de tehnicieni pentru efec
tuarea reparațiilor la domiciliu a 
rtescut cu.peste 30 la sută ; unita
tea dispune de mașină pentru 
transportul de la domiciliu a agre
gatelor. frigorifice defecte, iar 
stocul de piese de schimb este pe 
deplin asigurat.

în lunile de vară, în București, 
consumul mediu zilnic se ridică la 
aproape 27 000 blocuri de-gheată, 
în ce măsură se va satisface acest 
necesar ? întreprinderea de pro
duse alimentare din Capitală — 
principalul furnizor — dă asigu
rări că nu va pricinui „febră" con
sumatorilor de gheată. Aceasta 
pentru că, potrivit unui grafic, la 
1 martie vor fi gata pregătite pentru 
a reintra în funcțiune încă două 
unități, urmînd ca în lunile apri 
lie, mai si iunie să își reinceapă 
treptat activitatea toate celelalte 
fabrici existente. ceea ce însu
mează o capacitate de 33 000 
blocuri de gheață pe zi. In scopul 
unei mai bune aprovizionări a cetă
țenilor se fac în prezent studii pen
tru amplasarea cît mai rațională 
a celor aproape 500 de ghețare de 
distribuție. Sînt asigurate, spatii 
de depozitare pentru circa 50 000 
blocuri.

în ce privește băuturile răco
ritoare. printre noutăți se află 
și „Mențină" un produs al l.P.A . 
în curs de omologare. Noi sorti
mente de înghețată cu fructe 
(zmeură vișine, căpșuni etc.) vor 
fi realizate la tabrica de produ
se lactate „București". înghe
țată în cornet comestibil va fi pre
parată cu ajutorul instalațiilor 
automate pe care „Frigocom" le 
produce pentru prima dată si le 
va instala în luna mai in diferite 
unități din Capitală. In sfîrșit, tu
riștii vor putea să aibă anul aces
ta în drumeție, frig artificial prin 
intermediul noului răcitor portabil 
„Termofix" realizat la fabrica 
„Victoria "-Timișoara.

A. I.

TEATRE
0 Teatrul de Operă și Balet : RECI
TAL DE CANTO ȘI BALET — 19,30. 
0 Teatrul de stat de operetă : PLU
TAȘUL DE PE BISTRIȚA — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : OMUL CARE ȘI-A PIERDUT 
OMENIA — 20, (în sala Teatrului 
evreiesc de stat : SCAUNELE — 20.
0 Teatrul Mic (în Sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale") : 
AMOOOR — 19,30.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (In sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
BIETUL MEU MARAT — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă” : HARAP 
ALB — 15,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : AMNARUL — 17, (sala 
din Calea Victoriei) : EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 20,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20.
0 Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : JOCUL DE-A VACANȚA 
(premieră) — 20.

CINEMATOGRAFE

I
I

La Cooperativa „Muncâ șl artă" din Constanța se pregătesc not sorti
mente de bibelouri pentru vizitatorii litoralului

Foto: A. Cristian

0 TOM JONES : Patria, Gloria, Bucu
rești, Tomis (la ultimele două cine
matografe completarea Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române).

Mircea Tomuș: Sil

„In dimineața zilei de 4 februarie, 
pescarii Gngore Munteanu, Teocrist 
Efimov șl Nicolae Carpov din St. 
Gheorghe au ieșit în larg, la pes
cuit. Brusc, vîntul și-a schimba* di
recția și barca a fost surprinsă de 
furtună și ceafă. Timp de 20 de ore, 
cei trei pescari au luptat cu vîntul 
care îi mîna spre sud, cu valurile 
mari și cu frigul. In ajutorul lor au 
fost trimise două cutere, care nu 
le-au dat însă de urmă. Au fost tri
mise atunci in căutarea lor două a- 
vioane sanitare, care au descoperit 
barca aruncată la |ărm, în apropierea 
punctului numit gura Portiței...".

Dacă cititorul își mai amintește, ști
rea aceasta a apărut în ziarul nostru, 
la rubrica „Faptul divers cotidian".

Gîteva zile mal ttrziu, mă 
aflam în Deltă, la 200 me
tri înălțime, îmbarcat pe un 
helicopter al Trustului de amenajare 

și valorificare a stufului — Tulcea. 
Pînă la Sf. Gheorghe — ținta călă
toriei — aveam de străbătut o dis
tantă de aproximativ o sută de kilo
metri. Am ajuns cînd lumina — și 
așa pufină — cobora către cea de a 
doua parte a zilei. Satul picotea în 
bucla fluviului, la cîteva sute de me
tri depărtare de mare.

Eroii întîmplării consemnate în ști
rea de mai sus se aflau pa malul ce
lălalt al Dunării, lucrau la carmace. 
Am traversai fluviul și iafă-ne la ca
bana brigăzii de pescari condusă de 
Efimov.

4 FEBRUARIE, DIMINEAȚA

Ziua a început la fel ca celelalte. 
O dimineafă limpede și calmă. Ce
rul era îndepărtat și sticlos, vîntul 
mocnea încă sub ape. Pe malul ce
lălalt. satul începuse să se miște, 
dezmorfindu-se din moleșeala nop
ții. Un difuzor arunca în văzduh rit
mul unei melodii îndrăcite, care di
stona cu liniștea acelei ore matinale. 
Cu’erul ’) se desprinse de ponton și 
chemă bărcile cu semnale prelungi, 
ascuțite. Nicolae Carpov vîsli grăbit 
spre larg.

— Trageți mai tare să Ieșim din 
curent I comandă Teocrist Efimov de 
la cîrmă.

Carpov și Munteanu se opintiră și 
din cîteva lopeți eliberară barca de 
vîrtej Cînd crainicul anunță la difu
zor ora șapte, toate bărcile 
niate la remorca cuterului. 
semnal șl vasul porni spre

’) Vas maritim folosit la 
rea bărcilor de pescuit.

erau ali- 
Un ultim 
mare.

remorca-

. „Avertismentul” care 
. inaugurează paginile căr
ții lui Mircea Tomus des
pre Gheorghe Șincai, re
cent apărută în Editura 
pentru literatură, avizea
ză cititorul că „nu stă în 
obiectul cărții noastre a- 
naliza detaliată, 
istorică a epocii 
tive. Ne vom referi 
scurt la 
sale cele mai importante 
în măsura în care acestea 
reprezintă, înfr-un fel 
altul contextul vieții 
Șinca;”.

Intr-adevăr, autorul 
mărește evoluția persona
jului său începînd cu ex
plicațiile genealogice, 
confinuînd, apoi, cu date 
biografice, extrase în cea 
mai mare parte din măr
turisirile lui Șincai. Este 
analizată perioada formă
rii intelectuale a tînărului 
Șincai, relevîndu-se com
plexitatea preocupărilor 
sale în timpul studiilor la 
Roma și Viena, studii în 
timpul cărora pune ba
zele viitoarei opere, cris- 
talizîndu-și q concepție 
istorică, vizibilă deja în 
rîndurile ce prefațează 
prima ediție a gramaticii 
sale.

Activitatea lui Șincai de 
director al școlilor nor
male unite din Transilva
nia prilejuiește autorului 
monografiei o incursiune 
în frămîntările epocii, cu 
ample referiri la fenome
nul trezirii naționale a 
românilor din Transilva
nia, la împrejurările șl

n©te ^e>lector

social- 
respec- 

pe 
caracteristicile

sau 
lui

ur-

cauzele care au generat 
acest proces.

Mircea Tomuș analizea
ză amănunțit geneza i- 
deilor care au stat la baza 
operei lui Gheorghe Șin
cai, modul în care aces
tea s-au integrat organic 
creației sale, marele căr
turar apărînd astfel ca 
unul dintre ideologii prin
cipali ai mișcării sociale 
și culturale din Transilva
nia acelei epoci, cunos
cută sub numele de 
Școala ardeleană. Șincai, 
în viziunea lui Tomuș, 
este astfel un om de cul
tură angajat, conștient de 
menirea mișcării pe care 
o reprezintă și de ro
lul său ca slujitor al 
poporului. O viitoare isto
rie a gîndirii sociale ro
mânești nu va putea, desi
gur, să ignore elementele 
materialiste ale gîndirii

asu-

torul cronicii nu apelează 
întotdeauna la criterii ști
ințifice în aprecierea fap
telor.

Subliniind că în „Hro- 
nika românilor* istoria 
este gîndită în devenire, 
pe un front adînc, mono
grafia ni-l înfățișează pe 
Șincai ca pe unul din cei 
dintîi oameni. de știință 
români cu o concepție 
autentic iluministă
pra istoriei, a cărui operă 
a devenit ceea ce inten
ționase făuritorul ei : un 
manifest de afirmare a 
unor revendicări națio
nale și sociale.

Problemele de inter
pretare, foarte dificile șl 
vaste, ridicate de cronică 
rămîn uneori în monogra
fie în stadiul de enunț, 
argumentația nefilnd sus
ținută destul de temeinic.” IO i i i u '1 j i P o > sJ » i i 1 * • r |

Iu' Șincai pe care lucră- Neadîncifă rămîne de pil-
rile despre agricultură dă afirmația că „Hronka
sau de combatere a su
perstițiilor le evidenția
ză din plin.

O atenție deosebită este 
acordată în cuprinsul mo
nografiei analizei operei 
fundamentale a Iul Șincai: 
„Hronika românilor și a 
mai multor neamuri’ rod 
al unei munci de aproape 
o jumătate de secol. Mir
cea Tomuș menționează 
limitele gîndirii învățatu
lui ardelean — explicabile 
istoric — relevînd că au-

Două ceasuri de marș întins. 
Bărcile ajunseră la locul stabi
lit. Erau în larg, la 20 de ki
lometri de țărm. Cei trei elibe
rară barca de cuter și se apu
cară să pregătească carmacele. Vîn
tul răzleț își schimba mereu direcția. 
Nor' turnurii galopau nervos spre 
apus. Pe la 12 se lăsă ceața. Densă, 
umedă, ca o mîzgă. Din loc în loc se 
zăriră șomoioage arzînd. Ceilalți pes
cari își anunțau, pentru orice even
tualitate, locul de staționare. Un 
ceas mai fîrziu, cuierul semnală.

— A picat la limp I se înveseli 
Teocrist. Sîniem gata I

lut Nicolae i se tăcu poftă să fu
meze. Rămaseră în așteptarea cute-

rulul O vreme, motorul vasului se 
auzi foarte puternic, apoi din ce în 
ce mai slab, pînă cînd zgomotul dis
păru.

— Ce naiba? Au plecat și pe noi 
ne-au lăsat aici ? exclamă Grigore 
mirat.

— Din cauza ceții n-au reușit să 
numere bărcile. Aprinde repede un 
șomoiog I strigă Teocrist.

Grigore începu să agite torța, dar 
cuteru1 era prea departe.

— Cuferul va veni să ne ia — ex
plică Teocrist. la mal, ișl vor da sea
ma de lipsa noastră.

— Asta înseamnă încă patru cea
suri bune de stat aici I replică Ni
colae înciudat.

Brusc, răbufni din depărtare un 
vuiet surd. Cei trei căutară într-acolo 
neliniștiți. Grigore anunță sumbru, 
deși nu mai era nevoie :

— Vine furtuna...

4 FEBRUARIE, DUPĂ AMIAZA

La Sulina, sediul întreprinderii 
piscicole, sosi pe ta trei după 
; amiază următorul anunț tele
fonic : .,0 barcă cu trei pescari a

rămas pe mare". Răspunsul s-a întors 
la Sf Gheorghe cu aceeași prompti
tudine : „Faceți totul ca s-o găsiți I*.

românilor" ne oferă Indltit 
asupra climatului de idei 
european. De asemenea, 
problema surselor croni
cii este aproape trecută 
cu vederea. Nicolae lorqa 
observa că „istoriografia 
din Ardeal purcede de la 
cea din principate". Afir-' 
mafia valabilă pentru â- 
proape toată Școala arde
leană a fost valabilă de- 
siqur și pentru Șincai, 
ca-e a cunoscut operele 
cronicarilor moldoveni șl

munteni (monografia nu 
pomenește decîf pe Mi
ron Cosfin).

Discutînd valoarea cro
nicii și respingînd părerea 
celor care o socoteau o 
compilajie, Mircea Tomuș 
propune puncte de vedere 
distincte pentru o judecată 
de valoare : istoric și este
tic, formulînd păreri jusle 
și echilibrate despre va
loarea cronicii cît și des
pre semnificațiile ei so
ciale.

Cartea putea, desigur, 
să insiste mai mult și a- 
supra unor aspecte 
reală însemnătate 
viața lui Șincai, cum . 
munca acestuia de 
ducere organizatorică 
învățămînfului 
în Transilvania, 
pusă în slujba unor nobile 
idealuri patriotice.

Prezentînd figura unui 
măre cărturar, pe care le
genda orală a deformat-o 
uneori pînă la nefiresc, 
monografia lui 
Tomuș are meritul 
fi repus într-o 
exactă trăsăturile 
pale ale personalității a- 
cestuia.

Apariția unor I 
referitoare și la alți 
(urări, contemporani 
Șincai, reprezentanți de 
frunte ai fazei de apogeu 
a iluminismului transil
van, va contribui, tără în
doială, la reliefarea în mod 
și mal ’ pregnant a valo
rii operei acestor străluciți 
înaintași ai culturi' noas
tre.

Grigore ARBORE

• ANI CLOCOTITORI : Republica.
• GUSTUL MIERII : Luceafărul (com
pletare Elemente), Bucegi.
• FATA DIN JUNGLĂ : Capitol, Mo
dern.
0 WINNETOU — cinemascop (seria 
a Il-a) Festival (completare Cronică 
la un miracol), Grivița (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne), Lira (completare Cînd soția o 
plecată), Aurora.
• VIZITA — cinemascop : Victoria, 
Buzești. Popular.
0 STEAUA BALETULUI : Central 
(completare Ajutor, mă înec), Volga 
(completare Cucerirea timpului).
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE 
SORGE ? — cinemascop : Lumina.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Union (completare O grădină a artei), 
Rahova (completare Sculptorul și 
timpul).
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Doina 
(completare întîlnire cu frumosul).
0 COMOARA SUBTERANĂ — ÎN 
COSMOS — TREPTE SPRE LUMINĂ 
— NUNTA ȚĂRĂNEASCĂ : Timpuri 
Noi.
0 DEPĂȘIREA : Giulești (completare 
Gara), Feroviar (completare Și acum 
puțină gimnastică).
0 SAȘA : înfrățirea între popoare 
(completare Mărturiile timpului), 
Munca (completare O vînătoare neo
bișnuită).
e PROCESUL ALB — cinemascop : 
Excelsior, Melodia.
0 PINGUINUL : Dacia (completare 
Roșu și negru), Cosmos (completare 
Arhitecțl, constructori, țesători), Pacea 
(completare Umbra timpului).
0 CATIFEAUA NEAGRA — cinema
scop : Crîngași (completare Redați-ne 
viața).
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Uni
rea, Cotroceni.
0 CE S-A 1NTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? : Flacăra, Drumul Sării,
0 DUMINICA LA NEW YORK : Vi- 
tan (completare Adam și Eva tn Fiat 
lux).
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚA — 
cinemascop : Miorița (completare No
mazii — cinemascop), Floreasca 
(completare Adam și Eva în Flat 
lux).
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Arta, Flamura.
0 OLD SHATTERHAND — cinema
scop 1 Moșilor.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Viitorul.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Colen- 
tina.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Progresul (completare Nimic despre 
Arhimede).
0 ȘAH LA REGE : Ferentari (com
pletare Adam și Eva în Fiat lux).
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CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă. Ce
rul a fost variabil. înnourări mai 
accentuate s-au produs în Mol
dova, unde izolat s-au semnalat 
averse de ploaie însoțite de' 
descărcări electrice. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între.8 
grade la Sulina șl 17 grade la 
Turnu Seyerin. șf Drăgășani. în 
București : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil. 
Temperatura maximă a fost de 16 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 m^rțlg. In țară : Vreme 
relativ umedă Cerul se va înnoura 
treptat, începînd din vestul țării. 
Vor cădea ploi ''"temporare, mai 
frecvente în Banat," Ardeal și nor
dul Moldovei. Temperaturile"' mi- 

•î nime vor fi cuprinse între minus 
, 2 și plus 8 grade, iar maximele în

tre 8 și 18 grade. în București :. 
Vreme schimbătoare. Cerul se va 
înnoura treptat. Ploi slabe. Tem
peratufa va' scădea ușor.

„Totu1" însemna ca cele două cuiere 
ce deservesc sectorul piscicol de la 
Sf. Gheorghe să se întoarcă imediat 
în larg. Ceea ce s-a și înfîmplat. 
Fiindcă altă posibilitate nu exista. 
Ceafa împiedica zborul și vizibili
tatea avioanelor. Intre timp, valurile 
au începu* să se spargă de țărm și 
să urle furioase. Satul a fost cuprins 
de neliniște. După îndelungi cău
tări, pe la șase seara cele două cu
tere s-au întors. Singure.

Pare ciudat, dar puterea valu-. 
rilor crește pe măsură ce se 
apropie de țărm. Acolo, în larg, 
singurul lor capriciu este înăl
țimea. Cum trecuseră mai bine de 
patru ceasuri de cînd așteptau cuie
rele, Nicolae fu de părere să întin-

dă pînza la barcă și să încerce să 
caute țărmul. Furtuna se întețise, va
lurile crescuseră la 4—5 metri, însă 
pendulau fără să se spargă.

— Cred că e mai bine să așteptăm 
la semn — spuse Teocrist. E riscant 
să ne depărtăm. Cuferul va veni să 
ne caute acolo negreșit.

De semn îi despărțeau vreo 300 
de metri Se așezară tot> trei la vîsle. 
Peste un ceas și jumătate reușiră, în 
sfîrșil. șă atingă punctul din care 
plecaseră Ceata se risipise. Era sea
ră, șl cerul, bpsie, îi lumina. Răsu- 
flară ușurați. Scăpaseră de ceată, ră
măseseră numai cu valurile. luna 
răsăr în prova bărcii.

Pe 'a 8 seara cuferele fură vă
zute la 400 de metri depărtare de 
semn. Nicolae vru să aprindă șomo- 
iogul da» chibritele erau ude. Dis
perat G'igore frecă bețele în păr. 
Fosforul se desprinse. Teocrist izbi 
cu securea în toacă pînă obosi. Za
darnic. Nu puteau fi auzifi. Valurile 
vuiau prea tare. Cuferele mai făcură 
cîteva viraje, căutîndu-i, apoi se în
dreptară spre țărm.

Grigore se qhemui în fundul băr
cii descuraja* Teocrist se apropie de 
el. Reuși cu greu să-l privească în 
fată; Grigore plîngea.

—■' la vîsle I Plecăm imediat I Teo
crist. întinde pînza 1 urlă Nicolae fu
rios.

Un ceas mai fîrziu Grigore îl 
întrebă pe Teocrist:

— Crezi că marea ne va 
Ierta?

— Nu, dacă e lăsată de capul ei, 
marea nu iartă pe nimeni.

— Atunci ?
— Mergem înainte, luptăm. Tre

buie să rezistăm.

4 FEBRUARIE. NOAPTEA

Vîntul se răsucise. Rămăsese unde
va, uitat. Dar hula continua să hărțu- 
iască barca, făcînd-o să trosnească 
din toate încheieturile. Un val se răs
turnă peste Grigore, care moțăia la 
vîsle.

colae la el Trage la rame, să te în
călzești I

II așezară pe Grigore în față, să-l 
aibă Teocrist în grijă. Din crestele 
valurilor ploua cu gheață. Pe pînza 
bărcii se așezase un strat gros de 
aproape jumătate de metru.

Lumea de pe țărm se rărea. 
Cineva anunță că termometrul ară
ta 25 de grade sub zero.

— Înseamnă că s-a sfîrșit cu ei — 
spuse unul din culeriști. In larg sînt 
30—35 de grade minus.

Țărmul se goli. Dar ferestrele con
tinuau să lumineze. Oamenii aștep
tau să se facă ziuă.

5 FEBRUARIE, DIMINEAȚA

— Mi-au amorțit mîinile — scîncl 
Grigore. Vreau să mor.

— Trebuia să te gîndești din 
vreme la treaba asta — îi spuse Teo
crist. Te-a> trezit cam fîrziu. Uite că 
se face ziuă și ajungem acasă.

Statornică, luna rămăsese la provă, 
ceea ce însemna că ei merg spre 
mal.

— Hai, Grigore. vîslește I îl în
demnă Teocrist.

— Nu ma pot I...
Dar continuă să vîslească.

— Al gr’jă să nu te pătrundă apa 
la piele —- îl avertiză Teocrist.

— Mî-a și intra* apa în cizme.
— Scoa’e-le imediat I
Teocrist chibzui cîteva momente, 

apoi își desfăcu brîul și-l rupse în 
fîșii.

— Infășoară-ți picioarele în obie- 
lele astea.

Grigore execută supus. Era foarte 
obosit și făcea to‘ ce I se spuhea. 
Nicolae trecuse la cîrma bărcii. Pri- 
vindu-l Teocrist se simțea în sigu
ranță. Știa că Nicolae nu se va da 
bătut Și nici el. Asta îl liniștea.

— Nicolae. spune ceva — îl rugă 
Teocrist.

— Ce să spun ?
— Orice. E bine să vorbim, să 

freacă vremea...
Se lăsă frigul. Marginile bărcii 

prinseră pojghițe de qheață.
Hula continua să arunce apă 

în barcă. Nicolae nu mai do
vedea s-o scoată afară, așa că 
se lăsă păgubaș. Teocrist își aminti 
de Grigore. care încetase să vîs
lească.

— Grigore. sfriqă el.
Nici un răspuns. Teocrist îl scutură 

de umeri Acesta căzu înfr-o parte. 
Vem și Nicolae și începură să-i fre
ce obrajii și încheieturile mîinilor. 
Grigore se dezmetici.

— Ce faci, măi omule ? se răsti Ni-

Nu cred că nu ml se oare
— îș> spuse Nicolae neli
niște. Teocrist are un o- 

braz negru și unul alb. Partea bătută 
de vînt și de apă i-a îngheța’ și s-a 
înnegrii. Probabil că și eu arăt la fel, 
de aceea Teocrist se ferește să mă 
privească..."

— Teocrist cum te simți ?
— Merge...
Geru1 era năpraznic. Jumătate din 

barcă se umpluse cu gheață. Cea
laltă jumăiate amenința să se umple 
în curînd.

luna începu să se albească. Avea 
să se tacă ziuă Teocrist vîslea întor- 
cînd mereu capul, la un moment dat, 
Grigore întrebă -înfr-o doară:

— Nu se vede oămîntul ?
— Ba da se vede — răspunse

■ Teocris’ calm.
Grigore lăsă vîslele și se -ăsuci 

brusc, gafa să răstoarne barca.
— Uite țărmul I Am ajuns I, răcni 

el din rărunchi.
— Sta1 liniștit, Grigore — îl po- 

tol1 Teocrist Aici valurile sînt mult 
mai periculoase. Trebuie să qăsim un 
loc bun și să acostăm.

la 3 dimineața adică după 20 de 
ore de marș, Teocrist Efimov Gri
gore Munteanu și Nicolae Carpov au 
pus picio-ui pe dămînt. feste cîteva 
zile, cînd li s-a calculat itinerariul 
parcurs; au aflat că străbătuseră 98 
de kilometri.

Manole AUNEANU
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IM Mart

îniîlnesc 
cu oca- 
af lefi lor

de înce- 
consfatat 
ștachetei

unitate indus- 
ține seama de 
la situații ca 
întreprinderile

, fra.n- 
Lacrolx

mecanismelor 
în stare nor- 
iar metodele 
astăzi, cum 
electroforeza.

și-au trimis 
lor au con- 
afara clubu
l-a interesat 

dovadă ab- 
atlefilor res-

care vor avea

Duminică,

5. Nicole 
(Franța)

și nu este...

FOTBAL

Fază din meciul 
România—Finlanda

Hochei știi 
învingători

DIN COLȚUL TRIBUNEI

depinde 
orizontul

România-Finlanda 7-3
H România (tineret)-Unqaria (tineret) 7-0

Circa 5 000 de spec
tatori au asistat a- 
seară la meciul in
ternațional de hochei 
dintre selecționatele 
României și Finlan
dei, desfășurat pe pa
tinoarul „23 August" 
din Capitală. După 
o luptă spectaculoa
să, h'ocheiștii noștri 
au 
',0—1 ■;

cîștigat cu 7—3 
. 3—1; 4—1)
Victoria echipei ro
mâne este cu atât mai 
prețioasă cu cît e- 
chipa Finlandei face 
parte din grupa A a 
campionatului mon
dial care, după cum

Lacroix (Franța) 
Gohn (România) 
nata alpină

din 
al

Este
se știe, începe săptă- verificare a lotului 
mina aceasta în Iugo- român înaintea me- 
slavia.

In meciul de asea
ră, echipa noastră a 
început jocul cu un 
ușor trac, astfel că 
adversarul a deschis 
scorul, conducînd la 
pauză cu 1—0. Ini
țiativa a trecut apoi 
de partea formației 
române care și-a con
cretizat superiorita
tea prin înscrierea 
a șapte puncte, în 
timp ce oaspeții n-au 
mai putut marca de- 
cît două.

Partida aceasta a 
constituit o ultimă

durilor din grupa B 
a campionatului mon
dial, 
loc pe patinoarul din 
Zagreb.

★
Tot ieri, intr-un 

meci amical, selec
ționata de tineret a 
țării noastre a în
trecut la Budapesta 
cu 7—0 (1—0; 2—0:
4—0) reprezentativa 
de tineret a Unga
riei. Astăzi, la Buda
pesta, va avea loc 
meciul revanșă din
tre tinerii hocheiști 
români și maghiari.

Brașov 
nou victorios 
treilea ia combi

pe pîrtia
- ie sub telefericul din. 

Poiana Brașov, circa 
4 000 de spectatori au 
urmărit întrecerile 
din ultima ~zi a con-

■ ■ cursului internațio
nal de- schi -al țării 
noastre. In program 
a figurat o nouă pro
bă de slalom special, 
care s-a disputat în 
două manșe pe un 
traseu în lungime 'de 
500 m (diferență de 
nivel 170 m, număr 

. de porți 60 și, respec-
■ tiv 63). Gdnfirmind 5 cu 125',4110, înain-

pronosticurile, 
cezul Leo i 
(medalie de argint la 
J.O. de la Innsbruck) 
a terminat victorios, 
realizînd timpul to
tal de 113''6/10. El a 
fost urmat în clasa
ment de' coechipierii 
săi Pierre Stamos 
(114"9/10) și Michel 
Arpin — (116"7/10). 
Riedl Ioachim (R.D.G.) 
s-a clasat pe locul 4 
cu 125”2/10. O fru
moasă comportare a 
avut juniorul Cristea 
D.an, clasat pe locul

tea unor schiori mai 
experimentați. K. 
Gohn (România) — 
care sîmbătă ocupa
se locul doi, după 
Lacroix — a căzut în 
prima manșă și nu 
s-a clasat printre pri
mii 10.

Clasamentul com
binatei se prezintă 
astfel: 1. Leo La
croix (Franța) 0,98 
puncte; 2. Pierre
Stamos (Franța) 18,85 
puncte; 3. K. Gohn 
(România) 55,17
puncte. LEO LACROIX

PEGGY FLEMING

Campionatele mondiale

Campionatele mon
diale de patinaj ar
tistic au luat sfirșit 
duminică în stațiu
nea elvețiană de 
sporturi de iarnă Da
vos. In proba femi
nină individuală, tit
lul de campioană a 
lumii a revenit pati
natoarei americane 
Peggy Fleming, care 
a totalizat 2 291 punc
te. Medalia de argint 
a fost cucerită de 
Gabriele Seyfert 
(R.D. Germană) 2 228,7

puncte, iar cea de 
bronz de fosta cam
pioană a lumii, cana
diana Petra Burka 
(2 226,2 puncte). De 
remarcat că după 
terminarea exerciții- 
lor obligatorii, Burka 
ocupa locul doi. La 
„libere" 'însă a fost 
depășită de Seyfert. 

' th continuare, clasa
mentul se prezintă 
astfel: 4. Valerie Jo
nes (Canada) 2 143,4 
puncte;
Hassler

2 142,9 puncte ; 6. Ha
na Mazkova (R. S. 
Cehoslovacă) 2 085,1 
puncte.

La dans, primul loc 
a fost ocupat de pe
rechea Diana Towler
— Bernard Ford (An
glia) cu 254,3 puncte. 
Kristine Fortune — 
Dennis Svum (S.U.A.)
— 251,7 puncte și
Lorna Dyer — John 
Carell (S.U.A.) —
250,1 puncte s-au cla
sat pe locurile urmă
toare.

In fața a peste 15 000 de spectatori, 
ieri, pe stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara, s-a desfășurat partida a- 
micală internațională de fotbal din
tre echipele Știința din localitate

și Vasas-Budapesta. Meciul a luat sfirșit cu un rezultat de egalitate — 
(1—1). Au înscris : Humelnicu pentru Știința și Puskas pentru Vasas. 

în turneul internațional de la Samarkand (U.R.S.S.), Spartak Mos
cova a învins cu 2—0 (1—0) pe Petrolul Ploiești. Cele două puncte au 
fost marcate de Osteanin (minutul 12) și Boc (autogol) în minutul 75.

baschet
Ieri, în campionatele republicane 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : feminin : Știința București — 
Voința Brașov 74—65 (38-29), Rapid 
— Crișul 60—54 (26-27), Mureșul — 

Cluj — Voința București 59—46 (23-29),T.C.F. 45 — 39 (19-14), Știința
Constructorul — Progresul 49—47 (25-27) ; masculin : Rapid — Știința 
Galați 76—66 (31-29), Știința Cluj — Știința București 77—61 (40-30), 
Steaua — Farul 68—51 (36-26), Aurul Brad — Steagul roșu 49—51 (21-27), 
Știința Tg, Mureș — Știința Timișoara 84—62 (48-28), Dinamo Oradea — 
Dinamo București 60—73 (30-32).

Duminică s-au disputat în Capi
tală primele întîlniri din cadrul re
turului campionatului feminin de 
volei. Rapid a trecut cu ușurință 
de tînăra echipă a metalurgistelor 

bucureștene, învingînd cu 3—0 (4, 3, 1), iar C.P.B. a terminat victorioasă 
întîlnirea cu Știința Cluj la.același scor 3—0. In jocurile masculine, spec
tatorii bucureșteni au avut prilejul să vadă „la lucru" în preajma unor 
apropiate confruntări internaționale, cele două echipe care ne vor re
prezenta la actuala ediție a C.C.E. : Rapid și Dinamo. Campionii au în
trecut detașat pe Minerul din Baia Mare — scor 3—0 (7, 2, 3), în timp 
ce dinamoviștii au pierdut surprinzător (cu 3—2) partida susținută în 
compania echipei Steaua București (din rîndul căreia a jucat excepțio
nal Bînda. Ionel). Alte rezultate ; feminin — Partizanul roșu Brașov — 
Dinamo. București 0—3, C.S.M.. Sibiu — Știința Craiova 3—0, Penicilina 
Iași — Farul Constanța 2—3; Masculin: Farul Constanța — Știința Bra
șov 3—1, Tractorul Brășov — Știința Timișoara 3—0, Știința Cluj — 
Știința Galați 2—3, Progresul Brăila — Petrolul Ploiești 1—3.

VOLEI;
.. ;

• Recordmana României, Cristina 
Balaban, a cîștigat proba de 100 
m spate din cadrul concursului in
ternațional de natație de la Mag
deburg, la care au participat spor
tivi și sportive din 5 țări. Ea a fost 
cronometrată în l'10"4/10 (nou re
cord românesc). V. Costa, clasat 
pe locul doi la 100 m bras cu 
l'll"8/10, a stabilit un nou record 
al României la această probă. 
Cristina Balaban a parcurs în ace
lași concurs 200 m liber în 
2'24"4/10 (nou record al țării).

• Aseară tîrziu s-au încheiat la 
Liîbeck (R. F. Germană) campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale țării gazdă. Două din cele cinci 
finale ale campionatului au revenit 
sportivilor români. La simplu femei, 
Maria Alexandru a întrecut-o cu 
3—0 pe englezoaica Mary Shanon. 
în finala de dublu mixt, cuplul ro
mânesc Maria Alexandru—Dorin 
Giurgiucă a învins tot cu 3—0 pe 
Ruzova—Miko (Cehoslovacia).

• Ieri în orașul norvegian San- 
defjord handbaliștii români au în
vins cu 17—12 (9—6) selecționata 
Norvegiei. Marți la Oslo are loc 
meciul revanșă.
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Competiția dotată cu „Cupa pri
măverii1' a fost cîștigată de echipa 
Steaua, care în finală a dispus cu 
3—0 <0—0) de Gloria. Iată și cele
lalte rezultate înregistrate în me- 

stadionul Constructorul din Capitală : 
(10—6) ; Constructorul—Farul Constanța

ciurile disputate duminică pe
Dinamo—Progresul 18—12
9—15 (3—3) ; Grivița Roșie—Știința Petroșeni 20—3 (12—0).

PRONOSPORT
Napoli—Milan (1-0) 1
Atalanta—Cagliari (1-0) 1
Fiorentina—Lanerossi (1-D X
Intemazionale—Foggia (5-0) 1
Fazio—Roma (0-0) X
Sampdoria—Brescia (0—2) 2
Spal—Bologna (0—3) 2
Varese—Torino (2-1) 1
Lecco—Potenza (2-0) 1
Livorno—Genoa (1-D X
Monza—Palermo (1—0) 1
Reggiana—Venezia (l-i) X
Juventus—Catania (1—0) 1

Un singur concurent la săritura 
în înălțime; la startul probei de 55 
m garduri — doi; numai patru aler
gătoare la 50 m plat...

Sîntem în sala Floreasca, la cam
pionatul de atletism pe echipe al 
Capitalei. Nu cumva, s-a amînat 
competiția? Responsabilul corpului 
de arbitri ne surprinde nedumeri
rea: „Concursul n-a fost contraman
dat, probele au loc la orele stabi
lite. Cluburile însă nu 
aflețji, deși majorilatea 
firmaf participarea”. în 
lui Steaua (pe care nu 
deloc campionatul — 
sența „in corpore" a 
pecfivi), nici cluburile Știința, Dina
mo, Metalul, Rapid, Progresul n-au 
fost prea bine reprezentate. Din cei 
90 de concurenfi înscriși de aceste 
cluburi, doar 20 s-au prezentat la 
start. Unii, , to’al nepregăfiți. Aflăm, 
spre exemplu, că cei doi concurenți 
de la 55 m garduri au fosl descali
ficați înfrucît — în mod intenționat 
(I) — au călcat direct pe garduri.

Se pare lotuși că nici organiza
torii nu și-au dat interesul pentru 
ca întrecerile să se desfășoare în 
bune condiții. Din cauza lor, pro
ba de săritură cu prăjina (la star
tul căreia se prezentaseră cîțiva 
aflefi valoroși) nu s-a mai disputat. 
Cu cîfeva minute înainte i‘ 
perea probei, arbitrii au 
că sfîlpii de susținere a 
sînf neregulamentari.

Este surprinzător că se 
astfel de deficiențe tocmai 
zia unui concurs adresat 
fruntași. Oare federația de speciali
tate ■— care pentru acest an și-a 
propus să facă mai mult ca în alfi 
ani — n-are datoria de a controla, 
felul cum sînf organizate competi
țiile? După cîfe se pare însă, F.R.A. 
își consideră obligațiile încheiate o 
dată cu alcătuirea loturilor republi
cane și a planurilor de pregătire a 
acestora...

MECIUL STEAGUL ROȘU — 
ESPANOL VA FI TRANSMIS 

LA TELEVIZIUNE
După cum s-a anunțat in emisiu

nea „Telesporf" de duminică seară, 
cel de-al treilea meci dintre echi
pele Steagul roju ți Espanol Barce
lona, care are loc miercuri la Bra- 
țov, va fi transmis pe micul ecran.

FOftli
DIVERS

pot fi asimilate in producție de 
către întreprinderile mecanice din 
ministerul nostru. Uzina a refuzat 
contractarea. Ca urmare, în pro
cesul de producție al întreprinde- 

.j „7 Noiembrie"-Bucu- 
Iunie"-Cisnădie și „Te- 
au survenit în ultima 

serie de perturbări, 
de ce, dar „Unirea" 

al-

rilor textile 
rești, „11 
ba"-Arad 
vreme o 
Nu știu 
a refuzat și contractarea 
tor comenzi de piese de schimb.

Neexistând obligații bine pre
cizate, furnizorii de piese de 
schimb nesocotesc adesea cerințele 
beneficiarilor, împingînd termenele 
de livrare aproape exclusiv spre 
trimestrul IV. Dar reparațiile sînt 
eșalonate pe întreg parcursul anu
lui, în funcție de necesitățile pro
ducției din fiecare 
trială. Dacă nu se 
aceasta, se ajunge 
cele petrecute la
textile „30 Decembrie" și „Teba"- 
Arad, „Bucegi"-Pucioasa și între
prinderea textilă-Pitești, unde pla
nul de reparații capitale la utilaje 
nu s-a realizat în bune condiții, 
tocmai pentru că uzina „Unirea"- 
Cluj nu le-a furnizat în tâmp util 
diferite piese de schimb.

— Calitatea pieselor de schimb 
corespunde exigențelor actuale ?

•— NU întotdeauna. întreprinde
rile „Bucegi"-Pucioasa, „Dacia"- 
București și „Bumbăcăria româ- 
nească"-Jilava au refuzat, nu de 
■mult, 14 000 de- fuse de calitate 
necorespunzătoare executate de 
uzinele „30 Decembrie"-Cugir. Ine
lele de ring produse de I.I.S. „Teh- 
nometal"-București (aparținînd 
ministerului nostru) sînt atît de 
prost .executate, îneît întreprinde
rile „Libertatea"-Sibiu, „Teba" 
Arad și „Firul roșu"-Tălmaciu au 
fost nevoite să renunțe la „servi
ciile" acestui furnizor. Asemenea 
situații apar pentru că complexita
tea problemelor tehnologice ridi- 
cătei'de . execuția unor piese de 
schimb depășește capacitatea teh
nică a întreprinderilor mecanice 
din ministerul nostru. Tocmai de 
aceea apelăm la uzinele construe- 
toare de mașini și așteptăm mai 
multă înțelegere din partea lor.

SCENA ÎN MIJLOCUL SPECTATORILOR
In sala Studio a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra“ (Gră

dina Icoanei), sc află într-o fază înaintată de pregătire două 
spectacole de factură inedită. Este vorba de piesele : „Nu sînt 
Turnul Eiffel“ de Ecaterina Oproiu (regia Valeria Moisescu) și 
„Cazul Oppenheimer" de Heinar Kipphardt (regia Cornel To- 
dea), care vor fi reprezentate pe o platformă scenică amplasată 
în mijlocul sălii. De asemenea, se află în repetiție spectacolul 
monolog „Jurnalul unui nebun" după N. V. Gogol (dramati
zare, regie și scenografie — Mircea Marosin),

• în raioanele Găești, Pitești, Drăgănești-Olt și Slatina sil
vicultorii au început campania de împădurire. în această pri
măvară, în regiunea Argeș se vor planta 4 800 ha cu rășinoase, 
salcîmi, plopi și alte specii valoroase.

© Cunoscuta pianistă franceză Michele Boegner a fost ieri 
solista a două concerte ale orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", care au avut loc în sala Ateneului. 
Artista franceză a interpretat concertul pentru pian și or
chestră de Schumann. Programul a mai cuprins Simfonia nr.

. 34 în Do major de Mozart și Vox Maris, poem pentru or
chestră și cor de George Enescu. Concertul a fost dirijat de 
Ion Baciu. Și-a dat concursul corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu", sub conducerea lui V. Pîntea-

• în noul cartier gălățcan Mazepa, o dată cu blocurile de lo
cuințe se construiesc și garaje auto pentru mașinile personale 
ale locatarilor. Un proiect asemănător se aplică și la construc
ția noului cartier de locuințe Hipodrom din orașul Brăila.

NOI S.M.T.-URI
Au început lucrările de organizare și construcție a ctslor 8 

S.M.T.-uri prevăzute în planul de stat pe acest an. Ele își vor 
desfășura activitatea în regiunile Argeș, Bacău, Brașov, Cri- 
șana, Iași, Maramureș, Oltenia și Suceava.

• Cercetătorii Combinatului chimic Tîrnăveni, în colaborare 
cu cei ai Institutului de-cercetări chimice (ICECHIM) au reali
zat un material plastic, de tip vinilidenic, cu care se acoperă 
hîrtia destinată ambalării alimentelor.

• La Baia Mare se construiește o nouă stație de transfor
matoare de 110 kv, .care va contribui Ia o mai bună alimen
tare cu energie electrică a unor mari obiective industriale din 
localitate. ■

• Ieri, comunei Tomulești, raionul Drăgănești-Vlașca, reg 
București, i-a fost înmînată diploma de fruntașă (premiul I) în 
întrecerea patriotică pentru buna gospodărire a satelor. Pre
miul Ha fost acordat comunei Perișoru, raionul Fetești, iar 
premiul III comunei Socetu, raionul Roșiorii de Vede. •

• Pe strada Ion'Ghica, din-Capitală, se văd; de cîfeva luni. 
' niște schele părăsite, care îm,piedică circulația pietonilor. Deșt 
acestea au fost montate pentru d se repara cornișa clădirii 
Bibliotecii Centrale de Stat, lucrările n-au început. De ce ?

'Am căutat să aflăm și părerea 
lng. ALEXANDRU MĂRGĂRI- 
TESCU, director tehnic în Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini:

— Intre ministerele noastre s-a 
încheiat un protocol privind exe
cutarea pieselor de schimb nece
sare industriei ușoare în 1966. Ne 
străduim să satisfacem cît mai 
bine cererile. Cînd am refuzat, am 
fost nevoiți să procedăm așa. Este 
normal ca uzina „Unirea" să exe
cute piese de schimb în primul rînd 
pentru mașinile complete pe care le 
fabrică, să nu accepte fără discer
nământ orice comenzi. Cred însă că 
forurile de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare ar trebui să pri
vească cu mai multă răspundere 
problema pieselor de schimb. Este 
absolut necesar ca cerințele între
prinderilor să fie cunoscute și cen
tralizate din vreme, iar comenzile 
pentru diferitele repere să se facă 
în loturi optime de fabricație. 
Spun aceasta întrucît nimeni nu 
poate ignora latura economicității 
fabricației acestor piese.

Cît privește calitatea pieselor li
vrate de uzina „30 Decembrie"- 
Cugir, observația este îndreptățită. 
In planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pe 1966 al acestei uzine 
au fost înscrise obiective concrete 
care vizează îmbunătățirea calită
ții fuselor pentru industria textilă.

In altă ordine de idei, aș 
vrea să spun că ne-am între
bat, nu o dată, de ce sînt atît 
de mari cererile industriei textile 
în privința pieselor de schimb. 
Delegații noștri au constatat că în di
ferite fabrici din industria ușoară, în
treținerea utilajelor este nesatlsfăcă- 
foare, ceea ce face ca necesarul de 
piese de schimb să crească în mod 
nejusiificat, ajungîndu-se uneori fa 
comenzi cu fotul exagerate. Este 
o problemă care merită să dea se
rios de gîndit conducerilor acestor 
întreprinderi.

Am revenit la Ministerul Indus
triei Ușoare.

— ’Intr-adevăr, în multe'■-■din 
întreprinderile noastre — ne spu
ne ing. TOM A CATRANGIU — nu 
se cunosc exact piesele de schimb 
necesare, evidența circulației aces
tora este ținută global, valoric, a- 
proape numai în scriptele conta
bile. Necunoscînd nevoile reale 
(sortimente, cantități), dar vrînd să 
se puhă „la adăpost" de orice sur
prize, unele întreprinderi exage
rează cererile. Este cazul întreprin
derii „Teba“-Arad, care nu o dată 
a formulat cereri nefondate, la 
care a renunțat apoi cu o seninăta
te ce nu dovedește altceva decît 
lipsă de seriozitate. Alte întreprin
deri, de pildă țesătoria „Suveica" 
din Capitală, cer cu mare întârzie
re piese de schimb de care au 
nevoie. Acestea nu se pot executa 
însă peste noapte și de aici alte 
greutăți. Este absolut necesar să 
introducem și în acest domeniu 
disciplina necesară.

★

Din cele relatate reiese că pro
blemei fabricației, livrării ritmice, 
în sortimentele cerute și de calita
te a pieselor de schimb pentru in
dustria ușoară trebuie să i se acor
de mai multă atenție. Ea poate să 
fie soluționată printr-o strînsă cola
borare între forurile de resort din 
Ministerul Industriei Ușoare și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, pe baza aprecierii realiste 
a necesităților și folosirii depline 
a capacităților de producție exis
tente în întreprinderile celor două 
ramuri. Nimerit ar fi să se solicite 
șl unităților bine dotate tehnic ale 
industriei locale să producă piese 
de schimb. Este evidentă necesita
tea întocmirii unor normative judi
cioase de consumuri specifice, ex
trem de utile la întocmirea planului 
de aprovizionare cu piese de 
schimb, a eșalonării repartițiilor în 
funcție de perioadele de revizii. 
Organizarea documentării și a spe
cializării unor cadre de întreținere 
din întreprinderile beneficiare în 

■ uzinele furnizoare de utilaje, co
mandarea pieselor de schimb în 
loturi optime, ar contribui, de ase
menea, la asigurarea cu operati
vitate a pieselor de schimb nece
sare întreprinderilor din industria 
ușoară.

tă științelor fundamentale. Noile 
capitole ale maladiilor metabolice 
și genetice, tratamentul lor modern, 
cu eficiență sporită datorează mult 
progreselor înregistrate în dome
niul biochimiei, biofizicii, geneticii 
etc. Științe fundamentale au per
mis, de asemenea, să se pătrun
dă în complexitatea 
proceselor biologice 
mală și patologică, 
de largă aplicație 
sînt, de exemplu, 
cromatografia, mijloacele electro
nice de investigare a unor funcții 
fiziologice au pornit din labora
toarele de cercetare fundamentală 
și sînt, în unele cazuri, singurele 
capabile să detecteze maladii pe 
care metodele clinice clasice nu 
le pot evidenția. Vaccinul polio- 
mielitic a putut fi realizat numai 
după ce s-au cunoscut datele fun
damentale privind genetica viru
surilor și după ce s-a perfecționat 
tehnica culturilor de țesuturi pe 
baza unor date privind nutriția ce
lulară, iar astăzi un diagnostic 
precoce al cancerului și al altor 
boli n-ar fi posibil fără progresele 
realizate într-una din disciplinele 
fundamentale, în histopatologie. Și 
nu este oare suficient de edifica
tor însuși faptul că cei mai buni 
chirurgi sînt aceia care, pe baza 
unei pregătiri vaste biologice, 
reușesc să asigure tratamentul pre- 
operator cel mai indicat, să alea
gă momentul intervenției în func
ție de realizarea indicilor biologici 
optimi, să selecționeze cea mai 
potrivită formă de anestezie și să 
conducă în mod științific tratamen
tul postoperator, prin care orga
nismul supus intervenției chirurgi
cale să-și redobîndească un nou 
echilibru fiziologic ?

Dar nu numai importanța lor ac
tuală, ci și tradiția învățămîntului 
medical românesc ne cer să a- 
cordăm disciplinelor fundamentale 
atenția cuvenită. Nu putem trece 
cu vederea că faima școlii medi
cale românești își are sorgintea în 
mare parte în studierea temeinică 
și continuă a disciplinelor de pro
fil larg, în refuzul principial de a-și 
irosi forțele de cercetare abor- 
dînd probleme de Importanță se
cundară. Așa se și explică ecoul 
pe care l-au găsit întotdeauna în 
țara noastră noile cuceriri ale 
științei, orientările cu o contribu
ție științifică deosebită la progre
sul medicinii. în epoca în care 
bacteriologia era știința cu cel 
mai înalt aport la progresul me
dicinii, noi am avut o strălucită 
școală de bacteriologie creată de 
Cantacuzino. în momentul în care 
neurobiologia devenea una din ra
murile științifice de bază ale me
dicine!, la noi a fost creată o ad
mirabilă școală de către Gheorghe 
Marinescu. Cînd endocrinologia 
începea să ofere medicinii gene
rale date științifice de mare im
portanță pentru progresul acesteia, 
C. I. Parhon pune bazele școlii ro
mânești de endocrinologie. Și 
exemplele nu se opresc aici.

Firește, obiectivul central al 
procesului de învățămînt superior 
medical este pregătirea unor/spe
cialiști care la sfîrșitul facultății 
să poată lucra cu succes atît în 
cercetare, cît și în munca de teren, 
să poată activa în condițiile apli
cării celor mai noi progrese ale 
științei, să posede capacitatea de 
a se orienta rapid și sigur în an
samblul actual al științelor medi- 
co-biologice. în funcție de aceste 
cerințe trebuie să alegem disci
plinele fundamentale, să stabilim 
dimensiunea, succesiunea și conți
nutul lor. Dar nu numai alegerea, 
ci și predarea lor la un niveTLso- 
respunzător, introducerea studenți
lor în aceste domenii trebuie să ne 
preocupe. în acest scop cred că ar 
trebui să fie studiată posibilitatea 
unei strînse colaborări cu univer
sitățile unde funcționează catedre 
de specialitate cu o 
riență.

Nu mă îndoiesc că 
menea propuneri pot 
fiecare beneficiind de 
tație necesară, după __ ___
îndoiesc că unele observații privi
toare la orientarea și conținutul 
învătămîntului medical din tara 
noastră pot fi făcute atît de cel 
care lucrează direct în domeniul 
medicinii, cît și de chimiști, fizicieni, 
biologi, matematicieni etc De a- 
ceea ar fi binevenită o inițiativă a 
ministerului de a organiza o con
sfătuire largă pe această temă. Ori
zontul pregătirii viitorului medic 
este o problemă de larg interes 
cetățenesc.

vastă expe-

și alte ase- 
fi formulate, 
o argumen- 
cum nu mă

Cronica

La invitația președintelui Ca
merei de Comerț a Republicii So
cialiste România, duminică seara a 
sosit în țara noastră o misiune in
dustrială franceză, în frunte cu d-1 
Rene Georges Villiers, președintele 
Consiliului național al patronatului 
francez.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții francezi au fost sa

lutați .de Victor Tonescu, președin
tele Camerei de Comerț, precum 
și de funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Au fost de față-
Franței la București.
Pons, și alți membri 
sadei.

ambasadorul 
'ean Louis 

ai amba-

(Agerpres)



VIETNAM CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

• Pierderi sufe-
rite de trupele 
americane

• Senatorul 
Clark: Escala
darea creează
mari primejdii

Agenția „FRANCE PRESSE" 
transmite: „Aplicînd noua lor tac
tică, care constă în a menține cu 
orice preț un contact foarte apro
piat cu inamicul, unitățile Viet- 
cong (astfel numește agenția for
țele patriotice sud-vietnameze) au 
pricinuit sîmbătă după-amiază 
pierderi grele unei companii de 
două sute de oameni a celei de a 
173-a brigăzi aeropurtate ameri
cane. Această tactică a împiedicat 
timp de șase ore intervenția 
eficace a aviației și a artileriei11.

SAN FRANCISCO 27 (Agerpres). 
— Senatorul Joseph Clark, unul 
din membrii Comisiei senatoriale 
pentru relațiile externe, a făcut, la 
26 februarie, o ■ declarație luînd 
cuvîntul la un miting politic al 
unei organizații californiene care 
militează pentru o politică mai 
realistă. Senatorul Clark 'a criti
cat din nou politica administrației 
în Vietnam, atrăgînd atenția asu
pra faptului că ea a dus pînă acum 
la o „escaladare continuă11 a ope
rațiilor militare și că creează, 
dacă va fi aplicată în continuare, 
„mari primejdii pentru toți ame
ricanii11. „In căutarea' unei regle
mentări pașnice a problemei, a 
spus senatorul, trebuie să fim gata 
să ne așezăm la masa de confe
rințe alături și de Vietcong11 (adică 
de reprezentanții Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud).

I

ALEGERILE

SANTO DOMINGO

CONCESII FĂCUTE
ELEMENTELOR
DE DREAPTA

DIN R. P. BULGARIA
Inveșmîntate de sărbătoare, ora

șele și satele Bulgariei au cunoscut 
duminică o atmosferă caracteristi
că evenimentelor de mare însem
nătate din viața țării. Cu sentimen
te de emoție și bucurie, circa 5 mi
lioane de cetățeni s-au prezentat 
la cele peste 8 000 centre de vota
re pentru a-și alege reprezentanții 
în Adunarea Populară și în orga
nele locale ale puterii de stat. Cu 
mult înainte de ora 7 dimineața zeci 
de mii de alegători de la orașe și 
sate s-au adunat în fața secțiilor 
de votare în dorința de a fi pri
mii la vot. Din datele provizorii 
date publicității rezultă că încă 
înainte de amiază s-au prezentat 
la vot majoritatea celor înscriși pe 
listele de alegători.,

■ Posturile de radio și televiziune 
au transmis '■ neîntrerupt știri și 
imagini din întreaga țară despre 
participarea masivă la vot a ce
tățenilor și 
bătorească 
.tindeni.

Alegătorii
dură pe Todor 
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a

de votare pe 
electorale cen- 

că după-amiază, 
în întreaga țară

R. P. Bulgaria, și pe ceilalți con
ducători de partid și de stat, care 
au venit să voteze.

Majoritatea telegramelor sosite 
de la centrele 
adresa Comisiei 
trale au anunțat 
în jurul orei 16,
votaseră peste 90 la sută din nu
mărul alegătorilor înscriși pe liste
le electorale. La aceeași oră, în So
fia votaseră peste 98 la sută din 
numărul total al alegătorilor.

La ora 19 în toată Bulgaria ale
gerile s-au încheiat.

Sofia, 27
C. LINTE

SANTO DOMINGO 27 (Ager
pres). — Președintele guvernului 
provizoriu al Republicii Dominica
ne, Hector Garcia Godoy, a anu
lat ordinul prin care el însuși dis
pusese trimiterea în străinătate a 
doi ofițeri aparținînd grupării de 
dreapta. Mai mult, cei doi — co
loneii Jacinto Martinez Perez și 
Juan de los Santos Cespedes — au 
fost avansați la gradul de generali 
și numiți miniștri adjuncți, unul 
al forțelor armate terestre și al 
doilea al forțelor aeriene. O altă 
hotărîre luată de guvernul provi
zoriu dominican se referă la eli
berarea tuturor persoanelor ares
tate cu ocazia rebeliunii de dreap
ta din noiembrie anul trecut.

Agenția Reuter apreciază că, în 
urma acestor hotărîri, „există in
dicii că rămînerea în țară a aces
tor comandanți militari, care sînt 
avansați cînd ar trebui să fie exi
lați, va provoca noi mișcări de 
protest".

chile AGRAVAREA CONFLICTELOR
despre atmosfera sâr- 
care a domnit pretii-

au întîmpinat cu căl- 
Jivkov, prim-se-

DE MUNCĂ DIN INDUSTRIA CUPRULUI
SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager

pres). — Președintele 
Eduardo Frei a convocat 
niune a cabinetului pentru a
discuta măsurile ce ar urma să fie 
luate împotriva mișcării greviste 
din țară.

chilian 
o reu-

Muncitorii de la minele de cu
pru din Chile vor începe luni o 
grevă cu o durată nelimitată, în 
semn de solidaritate cu tovarășii 
lor de la mina „El Teniente", care 
de 53 de zile se află in grevă.

In cercurile guvernamentale se 
vorbește despre intenția guver
nului și a președintelui Eduardo 
Frei de a invoca legea „securității 
naționale", care interzice declanșa
rea oricărei greve.

Vizita lui
Vaclav David 
in Danemarca

Incăpfnd pe mîinile trupelor americane șl salgoneze, patrioți sud-vietnamezl sînt torturați în mod sălbatic

COPENHAGA 27 . (Agerpres). ’ — 
La Copenhaga a fost dat publici
tății un comunicat cu privire la 
vizita făcută între 23 și 26 februa
rie în Danemarca de Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
In comunicat se arată că ministrul 
de externe al Cehoslovaciei, Va
clav David, și ministrul de exter
ne al Danemarcei, Per Haekkerup, 
au discutat probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și probleme internaționale. 
Cele două părți s-au pronunțat 
pentru extinderea relațiilor și 
colaborării dintre R. S. Cehoslovacă 
și Danemarca în domeniul științei 
și culturii, precum și pentru cău
tarea unor posibilități de colabo
rare în alte domenii. Cei doi mi
niștri și-au exprimat îngrijora
rea profundă față de evenimente
le din Asia de sud-est. Ei consi
deră că baza pentru soluționarea 
problemei vietnameze o constituie 
acordurile de la Geneva din 1954, 
cu respectarea deplină a dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

DRAMA
(Urmare din pag. I)

Desigur, toate aceste date tre
buie privite cu rezervă. Aceasta 
fiindcă, mai întîi, toate sursele ci
tate admit ele însele că în multe 
cazuri dispun de material insufi
cient, fragmentat. In al doilea rînd, 
ele recurg în mare măsură la cifre 
puse la dispoziție de instituții ofi
ciale dintr-o țară sau alta. In sfîr- 
șit, nu se poate pierde din vedere 
că acolo unde este vorba de cifre 
medii, ele retușează marile con
traste, cu rădăcini sociale, exis
tente în oricare societate împărți
tă în clase.

La rădăcina situației grave 
în materie de locuințe se află 
realitățile social-economice. Atrasă 
spre oraș de speranța unor condi
ții mai bune de viață, de foarte 
multe ori iluzorii, a unor posibili
tăți de angajare, o bună parte a 
sărăcimii satelor îngroașă rîndu- 
rile sărăcimii orașelor. Chiar 
admițînd că unii au ceva brumă 
de economii, chiria unei locuințe 
le depășește cu totul posibilitățile, 
căci înseamnă cel puțin 25—30 la 
sută din cîștigul mediu. Chiriile au 
suferit în ultimii ani creșteri enor
me : 432 la sută în Argentina, 710 
la sută în Bolivia, 413 la sută în 
Brazilia etc., la care se mai adau
gă climatul general de inflație, 
instabilitatea permanentă a sur
selor de cîștig datorită șoma
jului de masă, precum și lip
sa de calificare ce nu le permite

FA VELLEI
unor asemenea oameni să aspire 
decît la salariul minim, extrem de 
redus. Și atunci rămîne, ca unică 
soluție, procurarea cîtorva șcîn- 
duri uzate, a unor pari de bambus 
și nuiele, a unei grămezi de frunze 
sau de paie pentru acoperiș și, în 
cîteva ore, „locuința” e gata.

La Santiago trăiesc în cocioabe 
circa 200 000 de oameni. In capi
tala Paraguayului, Asuncion, din 
aproximativ 300 000 locuitori, 60 000 
sînt concentrați în zona Chacarita, 
trăind în case înjghebate din bi
doane vechi, acoperite cu frunze. 
Malaria, tifosul, sifilisul, vermino- 
zele seceră copiii începînd din 
ziua nașterii, iar din Cei ce supra
viețuiesc mulți nu reușesc să trea
că pragul maturității, căzînd victi
me subnutriției. în capitala Mexi
cului sînt înregistrate 279 de „co
lonii proletare" cu un milion de 
locuitori, adică circa un sfert din 
populația orașului. Chiar -într-o- 
țară ca Uruguayul, Cu faima de 
„Elveție a Americii Latine", cifre 
ale O.S.A. indica 33 la sută de lo
cuințe necorespunzătoare.

Aici, la Rio de Janeiro, favelele 
au o particularitate proprie. Ele 
nu numai că înconjoară orașul 
din toate părțile, dar punctează 
majoritatea cartierelor. Chiar și în 
superluxosul cartier Copacabana 
există 11 favele cu peste 20 000 de 
locuitori. In întregul oraș, con
form cifrelor publicate în presă, ar 
exista 183 favele cu 174 000 barăci 
(sau colibe) și 900 000 locuitori.

Populația totală a orașului, după 
ultimele date estimative, atinge 
3 967 000 locuitori. Aici, clădirile 
superbe sînt mai vecine cu fave
lele decît oriunde. La poalele dea
lurilor (sînt vreo 170 de dealuri în 
total la Rio) se înșiră grațioase 
blocuri de 15—20 de etaje, echi
pate cu lifturi iuți ce te amețesc, 
și cu aparate de aer condiționat 
instalate la geamuri, ori vile aris
tocratice de un pitoresc singular. 
Dar e destul să urci cinci minute 
și dai de locuințe cu aspect a- 
proape preistoric. Conviețuiesc li
teralmente la o aruncătură de băț. 
Cei de sus, din colibe, pot să ad
mire cu ochiul liber cum arată pe 
dinăuntru casele vecinilor lor bă- 
noși. Seara, cînd străzile orașului 
sînt inundate de lumină și de re
flexele jucăușe ale reclamelor 
multicolore, favelele își trădea
ză prezența la distanță, doar 
prin licăririle discrete ale lămpilor 
cu petrol. Ziua însă ele se inte
grează în peisajul orașului, conie- 
rindu-i un specific al său.
1 Am avut prileșjul să vizitez ase
menea aglomerări de lume săra
că. Și pot să spun că mi se par fie 
răuvoitoare, fie ignorante, afirma
țiile celor ce văd în „favelados" 
adunături de „leneși și răufăcă
tori". Am .întîlriît. dimpotrivă; ceea 
ce se înțelege prin „oameni de 
ojnenie", cu atît mai mult de 
admirat, cu cît sărăcia lor lu
cie, lipsa de cultură, în fine, greu
tățile cotidiene nu-i împiedicau 
să fie primitori cu un necunoscut, 
politicoși și plini de bun simț. 
Cînd intram la ei, vedeam aproa
pe invariabil femei spălînd rufe

ale copiilor, care în acest timp se 
zbenguiau goi-goluți printre ba
nanieri, în tovărășia cîinilor cos
telivi. De obicei tatăl e dus la lu
cru (dacă are unde lucra), alteori 
se îndeletnicește acasă cu vreun 
mic meșteșug cu care să poată 
oîștiga ceva. Copiii mai măricei 
ajută și ei cu ce pot, cară în co
șuri cumpărăturile pe care le fac 
cucoanele la piață, lustruiesc 
pantofi, vînd mici nimicuri la coli 
de stradă. Cei mai mulți pe care 
îi întîlneam erau mulatri sau ne
gri, dar și albi, căci sărăcia nu 
se uită la culoarea pielii.

Barăcile sînt așezate în trepte. 
Una lîngă alta, cîteodată la dis
tanță de două palme. Geamurile 
sînt lucru rar.

Desigur, problema lichidării fa- 
velelor preocupă autoritățile din 
toate țările continentului. Demo
grafi și economiști latino-ameri- 
cani elaborează proiecte, unele 
guverne alocă fonduri pentru cons
trucția de locuințe, cum sînt cele 
din Chile, Mexic și altele. Dar toa
te aceste încercări de soluționară 
sînt apreciate sintetic în următoa
rele cuvinte de către Centrul la- 
tino-american de cercetări în do
meniul științelor sociale : „Progra
mele publice de construire de lo
cuințe populare s-au arătat pînă 
acum foarte insuficiente pentru a 
corija dezechilibrul". O serie de 
specialiști înțeleg că este vorba 
în ultimă instanță de o importantă 
problemă socială care nu poate ti 
rezolvată doar cu investiții, ci 
presupune în prealabil reforme so
ciale și economice de structură. |

La Palermo (Sicilia) muncitorii constructori au demonstrat pe străzile 
orașului in semn de protest împotriva concedierilor

i americane
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Evoluția situației
din Ghana

ACCRA 27 (Agerpres). — Potri
vit unor informații transmise de a- 
gențiile de presă, în timpul luptelor 
care au avut loc cu prilejul lovi
turii de stat, la Accra au fost ucise 
90 de persoane. In prezent, trupe 
înarmate patrulează pe străzile ca
pitalei ghaneze. Ele efectuează ra
zii și percheziții pe străzi, în cen
trele comerciale și în locuințele di
verselor persoane. Se apreciază că 
mai multe sute de persoane, între 
care foști miniștri și parlamentari, 
au fost arestați, iar alții se află în 
stare de arest la domiciliu. Spora
dic, se mai produc schimburi de 
focuri.

Se anunță, pe de altă parte, că 
ministrul de externe în guvernul 
condus de Nkrumah, Alex Quai- 
son-Sackey, care îl însoțea pe 
acesta în vizita pe care o efectu
ează în țările Asiei, a plecat la 
Addis Abeba, unde urmează să se 
întrunească luni miniștrii de ex
terne ai țărilor africane pentru a 
examina problema rhodesiană și 
unele aspecte ale colaborării eco
nomice interafricane. Se presupu
ne că Alex Quaison-Sackey va 
cere țărilor africane să nu recu
noască noul regim din Ghana. Tot
odată, la Addis Abeba a sosit și o 
delegație a noului guvern ghanez.

HI CAIRO. La 26 februarie, la Cairo a avut loc schimbarea în- 
** strumentelor de ratificare a acordului privind colaborarea 
economică și tehnică între guvernul român și guvernul R.A.U., 
semnat la București la 14 septembrie 1964. Schimbul instrumente
lor a fost efectuat de ambasadorul Republicii Socialiste România 
la Cairo, Mircea Nicolaescu, și de Farid Abu Khady, subsecretar 
de stat al R.A.U.

U PARIS. O serie de oficii poștale au (ost închise și cursele unor 
trenuri din Franța au fost întrerupte ieri, ca urmare a unei greve 

perlate a lucrătorilor din serviciile publice franceze. Greva, care a 
început joi, are ca obiectiv sporirea salariilor, stabilirea unei limite 
mai favorabile a vîrstei de pensionare și condiții mai bune de muncă.

BS HAVANA. La Havana s-au încheiat lucrările celui de-al XI-lea 
“ Congres Național de Medicină și celui de-al Vll-lea Congres 
Național de Stomatologie din Cuba. Printre oaspeții veniți din dife
rite țări ale lumii s-a aflat și o delegație de medici români condusă 
de prof. dr. Nicolae Nestbrescu. In cadrul ședinței de închidere a 
congreselor a luat cuvintul primul ministru Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist Cuban.

ROMA. Un grup de elemente neofasciste au încercat în cursul 
nopții de sîmbătă spre duminică să dea foc clădirii în care se află 

birourile ziarelor „Unita" și „.Avânți" din orașul Florența, tn urma 
intervenției prompte a locuitorilor, incendiul a fost imediat stins.

ga MELBOURNE. Un grav accident s-a petrecut simbălă la Mel
bourne cu prilejul unei probe preliminare pentru o inare cursă 

automobilistică internațională. Mașina unuia din concurenți a ieșit 
de pe pistă, în plină viteză, intrjnd în mulțimea spectatorilor. 30 de 
persoane au fost rănite, dintre care șase au lost transportate la 
spital într-o stare gravă.

REYKJAVIK. La sfîrșitul anului 1965, populația Ișlandei a fost 
de 193215 locuitori, dintre care 97 688 bărbați, și 95 527 femei.

Evenimentele
DAMASC 27 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă relatează că în 
Siria pare să fi fost restabilit cal
mul. Primii corespondenți de presă 
străini au fost autorizați sîmbătă 
să sosească în Siria pe calea aeru
lui. Căile rutiere și feroviare nu

„Stockholms Tidningen" 
și-a încetat apariția

din Siria
sînt încă deschise pentru circula
ția străinilor. Legăturile telefonice 
și telegrafice cu străinătatea au 
revenit la normal. Deși carele blin
date au fost retrase din centrul 
Damascului, totuși, principalele 
clădiri ale capitalei continuă să fie 
păzite de trupe. Postul de radio 
Bagdad a anunțat că un regiment 
al armatei siriene ar mărșălui spre 
Damasc cu intenția de a ataca tru
pele care au organizat recenta lo
vitură de stat.

Noul prim-ministru, Yussef Zo- 
ein, continuă consultările cu diver
se personalități în vederea formării 
guvernului.

Ziarul suedez „Stockholms Tid
ningen" a apărut duminică pen
tru ultima oară. Conducerea a- 
cestui ziar (organul sindicatelor 
suedeze) a hotărit încetarea apa
riției din cauza dificultăților 
financiare tot mai accentuate. 
Fondat în 1889, „Stockholms 
Tidningen" a fost unul din 
cele mai importante cotidiene 
suedeze.

Prin dispariția ziarului „Stock
holms Tidningen", în capitala 
Suediei nu vor mai apărea decît 
două cotidiene, în timp ce cu 
zece ani în urmă erau șapte co
tidiene. Sindicatele vor continua 
să editeze publicația „Afton
bladet".
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Presa occidentală relevă că în 
ultimele săptămîni în viața politică 
din Turcia au apărut unele elemen
te de natură să atragă intere
sul opiniei publice și al observa
torilor politici. Intre acestea au 
reținut în mod deosebit atenția 
convorbirile turco-americane, a- 
vînd ca obiectiv o eventuală 
revizuire a acordurilor bilate
rale dintre cele două țări. Mi
nistrul de externe Ihsan Caglayna- 
gil ar fi informat partea americană, 
după cum scrie ziarul „Guardian", 
despre intenția guvernului turc de 
a reconsidera și modifica acordu
rile privitoare la statutul bazelor 
militare americane și al persona
lului acestora, precum și alte con
venții asemănătoare, prin care sînt 
acordate privilegii speciale părții 
americane.

Dorința de a fi revizuite aceste 
acorduri a fost exprimată în ulti
mul timp nu numai de grupările de 
stînga, cum ar fi Partidul Munci
toresc Turc și alte partide de o- 
poziție, dar chiar și de reprezen
tanți ai Partidului Dreptății, de gu- 
vernămînt, ale căror simpatii față 
de Occident s-au făcut deseori sim
țite. Sentimentul general este că 
multe din acordurile cu S.U.A., în
cheiate de regimul Menderes în 
primii ani de după 1950, sînt incom
patibile cu interesele naționale și 
că lezează, după cum se exprimă 
presa turcă, însăși demnitatea 
țării.

Articolele apărute în ultimul timp 
în ziarele de la Ankara și Istan
bul sînt de altfel destul de semni
ficative pentru starea de spirit ce 
caracterizează opinia publică tur
că. Intr-un articol apărut în „Cum
huriyet" și intitulat sugestiv „In 
ateniia opiniei publice", cunoscu
tul comentator Ilhan Selțuk face o 
trecere în revistă a dezavantajelor 
pe care le prezintă pentru Turcia 
prezența în țară a militarilor ame
ricani. „Pămînturile pe care le-am 
încredințat americaniloi penlru 
baze sînt în afara controlului sta
tului turc — scrie Selțuk. Și din 
aceste părginturi statul tuic nu ob
ține nici un beneficiu. De aseme
nea, americanii provoacă în Turcia 
fel de fel de infracțiuni și autorită
țile turcești nu îi pot condamna, 
tocmai fiindcă unul dintre acorduri 
i-a scos de sub jurisdicția noas
tră... Intr-un cuvînt ei beneficiază 
la noi de un regim pe care nu îl 
găsesc în celelalte țâri aliate Toc
mai de aceea, aceste înțelegeri 
bilaterale trebuie revăzute și 
schimbate".

Este îndeobște cunoscut că gu
vernul Menderes a încercat să. 
„justifice" încheierea acordurilor 
turco-americane prin aivtoiul pro-, 
mis de aliatul de pesle ocean Or, 
după cum relevă Ilhan Selțuk, 
„dacă Turcia ar fi perceput chirie 
pentru cei 35 milioane mp de pă- 
mint de care dispun americanii în 
această tară, sumele cuvenite ar fi 
fost mult mai mari decît ajutorul 
extern pe care ei l-au acordat"

De tapt, de mai mult timp, la An
kara s-au înmulțit șt comentariile 
critice la adresa NATO întreba
rea dacă relațiile din cadrul 
N.A.T O., ca și cele cate se desfă
șoară pe baza înțelegerii bilatera
le dintre Turcia si S U A. cores
pund intereselor Turciei, este pusă 
astăzi în orice colț al tării „In pre
zent, scrie Nairn Ttrali, redactorul 
șef al.ziarului „Vatan*. chiai și la 
sate se discută necesitatea revi
zuirii acordurilor bilaterale dinhe 
cele două țări"

Cercuri tot mai largi ale opiniei 
pubFce, reprezentanți de frunte ai 
vieții politice, reliefînd faptul că 
apartenența la pădurile militare 
N.A.T.O st CENTO., ca și exis
tența bazelor militare străirie oe 
teritoriul tării, nu numai că nu co
respund intereselor Turciei, ci con
stituie. dimpotrivă, un handicap se 
pronunță pentru reîntoarcerea ța 
principiile fondatorului Turciei mo
derne. Ataturk, pentru promovarea 
unei politici proprii, tzvorite din in
teresele naționale ale tării

Radu BOGDAN

ANGLIA ALEGERI GENERALE 

LA 31 MARTIE ?
LONDRA 27 (Agerpres).— Presa 

britanică de duminică dimineața 
este unanimă în părerea că alege
rile generale din Marea Britanie 
vor avea loc la 31 martie, infor
mează agenția France Presse. Zia
rul „Sunday Times11 arată că pre
mierul Wilson urmează să anunțe 
reginei Elisabeta hotărîrea sa pri
vind dizolvarea Parlamentului. 
„Sunday Telegraph11 consideră că 
aceasta se va produce la 10 martie.

Ziarul „Sunday Citizen11: scrie la 
rîridul său • „Deși Wilson știe că 
majoritatea populației dorește ca 
guvernul să-și continue activitatea 
fără a proceda la noi alegeri, pe
ricolul manevrelor la care ar pu
tea să recurgă conservatorii. în 
cursul acestei veri, pentru răstur
narea programului legislativ, este 
prea mare pentru a mai aștepta11.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București. Plata „ScInUtC, TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali >1 difuzorfl voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteii


