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Nu au fost puțini cei ce 
s-au mirat Inițial că într-un 
regim socialist cum e cel 
In care trăim de peste 20 
de ani, una dintre primele 
griji manifestate de către 
partidul nostru a fost a- 
ceea de a stimula cu grijă 
arta populară, purtătoarea 
celor mai autentice daruri 
spirituale ale națiunii noas
tre. Lîngă sarcina de re
construcție a țării a apărut 
încă din primele clipe ale 
exercitării puterii de către 
forțele democratice nece
sitatea de a se ridica cît 
se poate de repede cămi
ne culturale. Au fost in
vestiți bani numeroși în
tr-o industrie cam vitregită 
pînă atunci ; cinematogra
fia, studiourile noastre da 
la Buftea avînd din neferi
cire pînă acum o mai bună 
reputație decît filmele 
noastre. A fost întemeiat 
un institut de folclor, po
sesor la ora de față a unui 
material imens și 
nic în lume aș ; 
Ani la rînd echipe 
culegători de texte
cînfece au bătut toate 
coclaurile țării pentru a 
descoperi minunile de 
gîndire și simțire ale ro
mânilor de pretutindeni. 
Avem un muzeu al satu
lui, conservat în continua
re cu grijă și sporit, loc de 
expunere a geniului popu
lar în arhitectură, ilustra
ție vie a condiției civilizate 
în care se desfășoară viața 
în mediul rural. Despre mi
nunile din acele case adu
nate laolaltă, străinii care 
ne vizitează au spus lu-

crurl ce ne fac o deosebită frebarea 
plăcere. Echipele noastre 
de dansuri populare stră
bat lumea ți stîrnesc ova
țiile unui public bine pre
gătit, cunoscător al multor 
spectacole susținute de 
cei mai rafinați artiști. E- 
chipe numeroase de ar
heologi, după cercetări de

dacă în artele 
noastre s-au făcut toate e- 
forturile pentru susținerea 
tradiției ; dacă avem de 
pe acum acele romane, a- 
cele tablouri sau compozi
ții care să lege într-un stil 
propriu vechea noastră 
cultură de cultura socialis
tă ? Facem noi, artiștii, tot

tru ajungerea din urmă 
a 
ce

înailor popoare 
privește gradul de 

civilizație, reușind 
cele mai multe ori în 
meni de timp uluitori l 

Răspunsul nu poate fi 
categoric. La 
factorilor de răspundere, 
scriitorii, compozitorii, pic-

de 
fer-

îndemnul

u-
zice. 

de 
> Și

ani de zile, aduc la lumină 
urmele unei civilizații stră
vechi a popoarelor din 
care ne tragem. Statul so
cialist pune la dispoziție 
însemnate fonduri pentru 
reconstituirea unor cetăți 
moarte, pentru consolida
rea celor mai vechi monu
mente istorice ale civili
zației noastre.

Lîngă aceste strădanii 
generoase, pe care le sa
lut sincer, încape încă în-

Eugen BARBU

ce este necesar pentru cul
tivarea unei arte impor
tante, de mare anvergură, 
cu o tentă particulară, sin
gura în stare să evoce 
lumii societatea româneas
că din zilele noastre, o so
cietate care luptă pen-

In anii planului cincinal agricultura va primi din partea sta
tului investiții in valoare de peste 35 miliarde lei — cu 60 la 
sută mai mult decît In perioada 1961—1965 — la care se 
adaugă circa 9 miliarde de Ie! investiții în industria de îngră
șăminte chimice șl insectoiunglclde, de tractoare și mașini 

agricole șl de materiale de construcție pentru irigații

Ce este esențial 
in activitatea

«IM®*®

Wpravun

consiliului
de conducere

O cerință de prim ordin, subli
niată de altfel atît în documen
tele plenarei C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie 1965 cît și în 
proiectul noului statut al coo
perativei agricole de producție, 
este ca întreaga activitate a con
siliului de conducere să aibă la 
bază principiul conducerii colec
tive. Fapte de netăgăduit dove
desc că oricît de capabil ar fi un 
președinte, oricît de multă expe
riență ar avea, de unul singur nu 
poate lua hotărîri la fel de bune, 
în problemele' esențiale ale coope
rativei, ca atunci cînd' acestea sînt 
rodul gîndirii colective. Iată de ce 
la noi, la Goicea Mare, măsurile 
care se iau sînt rezultatul dezbate
rii temeinice a problemelor în șe
dințele consiliului de conducere.

In cooperativa noastră se țin 2—-3 
ședințe de consiliu pe lună. Cu acest 
prilej punem In discuție cele mai im
portante probleme ale unității, de 
care depinde îmbunătățirea activității 
de producție și economice, în
făptuirea sarcinilor stabilite In adu
nările generale ale cooperatorilor. 
Discutăm, bunăoară, cum să fie 
duse la îndeplinire hotărîrile adu
nării generale privind dezvoltarea 
și apărarea proprietății obștești, 
folosirea rațională a pămîntului și 
a celorlalte mijloace de producție, 
posibilitățile de sporire a produc
ției vegetale și animale, îmbună
tățirea organizării muncii în dife
rite sectoare, utilizarea judi
cioasă a mijloacelor bănești și 
materiale ale cooperativei, îndepli
nirea bugetelor de venituri și chel
tuieli etc. în aceste ședințe, mem
brii consiliului care răspund de 
activitatea sectorului analizat pre
zintă informări ample despre fe
lul cum se achită de sarcinile ce 
le revin, despre rezultatele obți
nute, rezervele de sporire a pro
ducției și de reducere a cheltuieli
lor.

Am mers și mai departe. 
Pentru a asigura o consultare mal 
largă a cooperatorilor In problemele 
analizate, a da dezbaterilor noastre 
un caracter de lucru, mal amplu, la 
flecare ședință de consiliu am început 
să Invităm cadrele tehnice, coo
peratori cu munci de răspunde
re, fruntași In producție. De pil
dă, cînd am analizat problemele 
financiar-contabile și de valorifi
cări au participat toți gestionarii 
unității: magazioneri, brigadieri, 
merceolog, socotitori, casier, conta-

bill. Pe baza materialului prezen
tat și a discuțiilor purtate s-au 
desprins concluzii prețioase pri
vind ținerea la zi a evidenței pri
mare și contabile, administrarea 
bunurilor și valorificarea mai ope
rativă a produselor legumicole și 
zootehnice.

Dumitru DINIȘOR
președintele cooperativei agricole 
Goicea Mare, regiunea Oltenia
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Răsfoind presa străină: 

înfruntarea unor 
forțe opuse

a JH-a)
(Continuare în pag. a III-a)

lorii ți arhifecții au făcui 
un efort deosebit pentru a 
ridica creațiile lor la un 
înalt nivel. Pot spune cu 
rnîna pe inimă că în toa’e 
domeniile avem realizări 
cu care ne putem mîndri 
oriunde și oricum, dar nu-i 
mai pujin adevărat că mai 
sînt încă multe de înfăp
tuit. Nu a trecut mull de 
cînd arhifecfilor li s-a atras 
atenția asupra unor unifor
mizări în construcții ; după

cum nu au trecut multe 
luni de cînd secretarul ge
neral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-a atras a- 
fenjia asupra faptului că 
în literatură nu trebuie să 
imităm fără discernămînt. 
Ar trebui să ne îndreptăm 
privirile mai atent spre 
arfa populară, atît de ge
neroasă, atîf de subtilă, 
atît de veche și atîf de 
măreață. Nici în pictură și, 
cred eu, nici în muzică, 
lucrurile nu stau chiar per
fect. In sălile de expoziție 
caută să-și facă loc, fără 
justificări, opere imperfec
te, sub egida modernității 
ți cred că articolele cri
ticilor n-au reuțif întrutotul 
să calmeze elanurile irațio
nale ale unor peisagițfi 
care vor să ne convingă 
că un elefant diform poate 
să fie interpretat ca un 
peisaj. Ca redactor-țef al 
unei publicații de tineret 
privesc cu regret la can
titățile imense de hîrfie 
sacrificate de începători 
în elaborarea unor proze 
sau versuri lipsite de lo
gica elementară. Autori 
cunoscuți de-acum de că
tre cititori, cu un public al 
lor, sub pretextul unor ex
perimentări, vor să se în
scrie pe orbita literaturii 
mondiale cu opere trăz- 
nite, bănuind că undeva în 
lume asemenea lucruri mai 
au căutare. Regizori de fil
me foarte talentați „expe
rimentează" și ei, copiind

(Continuare 
în pag. a II-a)

IREVERSIBILITATEA TIMPULU
SAU CE ȘCHIOAPĂTĂ 
LA C.I.L. RM. VlLCEA

@ Lucrul „în asalt" și urmările lui © Există 
sau nu abur suficient? Utilaje care 
aprobare" © Implicațiile lipsei de piese de 
schimb ® Un procedeu anacronic de progra
mare a reparațiilor capitale

stau „cu

„L-ai pierdut, poți să-l spui adio; 
înapoi nu se mai întoarce". Acest 
adevăr despre ireversibilitatea 
timpului este valabil și pentru 
Complexul de industrializare a 
lemnului — Rm. Vîlcea. A- 
nul trecut și în luna ianuarie, co
lectivul acestei unități industriale 
și-a realizat sarcinile de plan. Dar 
cum, în ce condiții ? Este vorba 
de o realizare ritmică a planului, 
de o folosire rațională a timpului 
de muncă și a utilajelor ? Să ve-

TEZAUR INESTIMABIL
Trăim, muncim, gîndim, 

proiectăm înfr-un climat 
de continuă afirmare, în 
toate zonele vieții, a con
științei socialiste. Pulsația 
ei fonică, stimulatoare, o 
simțim adesea chiar în 
faptul cotidian oarecare ; 
în atitudini, gesturi indivi
duale, cîteodată anonime. 
Dar cele mai definitorii 
sînt tensiunile înalte ale 
energiilor colective care 
conduc la înfăptuiri de 
anvergură, cu largi rever
berații economice și so
ciale.

Nu de mult, prin inter
mediul instrumentului de 
finețe care sînt cifrele sta
tistice am putut măsura 
sporurile de producție ale 
anului '65 la scara milioa
nelor de constructori ai 
orînduirii noastre. Și iată 
acum, înfr-o firească pre
lungire, cunoaștem pe 
nume cele mai vrednice 
colective de muncă. Pri
lej oferit, în aceste zile, 
de decernarea unor bine
meritate ți prestigioase 
distincții : steagul roșu șl 
diploma Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, acor
date întreprinderilor frun
tașe pe ramură In între
cerea socialists pe 1965. 
Această cinstire a hărni
ciei, cu ecou republican,

încununare cu lauri a unor 
remarcabile eforturi de în
florire a bazei materiale, 
face parte dintre cele mai 
frumoase tradiții noi, ini
țiate de partid, de pre
țuire a muncii în socia
lism.

Cine sînt proaspeții la- 
ureați ai clasei muncitoa
re ? Printre aceste colecti
ve se află unele cu un 
prestigiu bine consolidat, 
atît în țară cît ți peste 
hotare, obfinînd pentru a 
doua ți chiar a treia oară 
înaltele distincții — ceea 
ce vorbește de la sine 
despre consecvența succe
selor dobîndite, despre 
strădania continuă de au- 
fodepășire ; altele au me
ritul de a fi țîșnit curajos, 
afirmîndu-se printr-o res
ponsabilă și tenace conș*i- 
ință a țelului — ceea ce 
vorbește de la sine des
pre forța și stimulentul în
trecerii socialiste. Dar pen
tru toți deopotrivă, dru
mul pînă la steag și di
plomă a fost jalonat de 
îndeplinirea exemplară (și 
depășirea) întregii game 
de sarcini pe care o pre
supune litera de plan.

Văzute astfel, distincțiile 
sîrrf încununarea festivă a 
unei activități dinainte re
comandate de însuși felul

Colectivului stației Brașov-Triaj i-au fost înmînato 
ieri Steagul roșu și diploma de întreprindere frun
tașă pe ramură, decernate de către Consiliul Cen
tral al Sindicatelor pentru rezultatele obținute în 

întrecerea socialistă pe anul 1965

cum au știut să-și onoreze 
cuvîntul de onoare al an
gajamentelor, colective 
cum stnf : Combinatul si
derurgic Hunedoara și cel 
chimico-metalurgic din 
Baia Mare, Exploatările 
miniere din Săsar și Rovi- 
narl, Uzinele „Tractorul",

„Electropufere" șl cea 
constructoare de mașini 
din Reșița, Rafinăria Plo
iești, IPROFIL „23 Au-

Victor VTNTU

(Continuare 
în pag. III-a)

dem cum stau lucrurile. Faptul că 
la sfîrșitul fiecărei săptămîni (sîm
băta spre duminică șl în ziua de 
duminică) e nevoie ca zeci de 
muncitori să „dea bătaie" pentru 
a se recupera ceea ce nu s-a reali
zat în cadrul programului normal 
de lucru, dovedește că se lucrează 
în asalt, că timpul de muncă este 
folosit nerational. Ce se petrece 
înăuntrul zilei de muncă ?

Iată-ne în secția placaj, panel 
și lignofol. în fața uscătoarelor, 
maldăre de furnir așteaptă rîndul 
să fie uscate.

— Cînd se defectează una din
tre cele două mașini de derulat — 
ne-a spus tov. DUMITRA GA- 
VREA, maistru de schimb, lucrăm 
cu derulorul cel mic, de rezervă. 
Așa că nu are importanță dacă o 
mașină stă. Oricum, noi tot ne fa
cem planul. Cît privește strangu
larea de la uscătoare, ea se elimi
nă numai duminica. Dacă mași
nile ar fi alimentate mai 
abur cred că s-ar putea 
crul de duminica.

Străbatem hala mare
în ordinea fluxului tehnologic. Din 
platanele presei nr. 2, din articu
lații, țîșnește abur care se pier
de. în fața sălii cazanelor centra
lei termice, de mai mult timp s-a 
spart o conductă. Ventilul care ar 
putea opri pierderea aburului este 
defect. Nu s-a găsit nimeni să-l 
repare. NICOLAE DUMBĂR, fo
chist, șef de tură, ne-a arătat o 
turbină cu abur pe care complexul 
a primit-o de astă-toamnă 
care nu funcționează decît 
mai puțin de un sfert din 
pacitatea ' ei. Motivul: tot 
sa aburului.

— Avem mari necazuri — ne-a 
relatat șeful de echipă DUMITRU 
GRĂDINARU. De vreo trei luni 
ne chinuim cu fel de fel de im
provizații pentru a asigura funcțio
narea neîntreruptă a presei nr. 1. 
N-avem garnituri. Pompele de 
înaltă presiune se defectează și 
ele des. La presa nr. 2 s-au prelu
crat placaje cu dimensiuni mai 
mici decît era prevăzut și s-au u- 
zat inegal platanele. S-a încercat 
rectificarea lor, dar reparația a 
fost necorespunzătoare.

Deci, o primă constatare : lipsa 
energiei calorice provoacă strangu
lări șl întreruperi In funcționarea u- 
nor utilaje, în timp ce o cantitate

Importantă do aburi te pierde, Din 
această cauză, nu totdeauna se 
realizează producția zilnică plani
ficată, iar în cadrul unei săptă- 
mîni, recuperarea rămînerii în 
urmă se face sîmbăta și duminica. 
Cît timp se va mai împăca condu
cerea complexului cu o atare stare 
de lucruri ?

A doua constatare: in diferite 
secții șl în magazia complexului sînt 
utilaje care 
aprobare”.
citate de 
opt ore.
un an. In

stau in rezervă „cu 
O presă, cu o capa- 
cinci metri cubi în 
stă de mai bine de 
secția furnire estetice,

Constantin JALBA
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Sprite vorease
Ecourile „Ciocîrliei"
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Ziarele, revistele și 
posturile de radio din 
Statele Unite conti
nuă să comenteze, în 
cronici și reportaje 
elogioase, turneul 
Ansamblului folcloric 
„Ciocîrlia" într-o se
rie de orașe ameri
cane.

Unul dintre cele 
mai cunoscute săptă- 
mînale americane, 
„NEWSWEEK", re
marcă bogăția și va
rietatea folclorului 
românesc: „Trupa
alcătuită din 36 de 
dansatori atrăgători, 
toți bine făcuți și 
sprinteni pare a des
fășura o vie dar a- 
micală întrecere, 
străbătînd ca fulge
rul repertoriul dife
ritelor regiuni : o im
presionantă odă a 
recoltei din Oltenia, 
bătute artistice din 
Muntenia, cîntece de 
nuntă de pe Someș... 
Simple dansuri țără
nești au un deosebit 
rafinament artistic, o 
virtuozitate care a- 
tinge nivelul unui 
Balanchine..."

„Se apreciază — 
continuă revista — 
că peste un milion 
de oameni iau parte 
la activitatea echipe

lor artistice de ama
tori din România. Cu 
o asemenea posibili
tate de selecționare, 
nu este de mirare că 
dansatorii trupei sînt 
atît de desăvîrșiți...". 
„Bravo vouă, spirite 
voioase", spune cro
nica în încheiere.

Ziarul „INQUI
RER" din Philadel
phia, scrie sub sem
nătura criticului de 
artă Daniel : „Dacă 
luăm ca indiciu dan
surile prezentate de 
baletul folcloric ro
mânesc la Academia 
de muzică, atunci ne
greșit România poa
te fi considerată lu
mea virtuozității băr
bătești. Fetele s-au 
dovedit a fi frumoa
se și grațioase, dar 
bărbații au fost
ceia care au demon
strat numerele cele 
mai spectaculoase. 
Dansul lor a fost 
atletic, strîns legat 
de tradiția folclorică. 
Un număr mare de 
instrumentiști, la in
strumentele de coar
de, s-au dovedit in
terpret minunați, e- 
vocînd sunetul dulce 
și trepidant al horei. 
Instrumentele au e- 
talat o gamă de su-

a-

nete inedite pentru 
majoritatea ascultă
torilor ; cîți dintre 
cei prezenți in sală 
au mai auzit naiul 
într-o asemenea evo
luție plină de dra
matism ? Damian 
Luca a interpretat 
chiar jumătăți de ton 
cu o virtuozitate de 
performanță ce con
curează cu perfecțiu
nea flautului".

In „HUNTINGTON 
ADVERTISER", cri
ticul de artă John 
Glanoy spune in cro
nica închinată tur
neului artiștilor ro
mâni : „Pan a cîntat 
el însuși din nai și 
toți ne-am bucurat 
ascultîndu-l... Fetele 
n-a.u fost niciodată 
mai frumoase, dan
satorii mai fermecă
tori, muzica mai ve
selă. A fost unul din
tre baletele folclo
rice cele mai remar
cabile pe care le-am 
văzut vreodată... Că
lușarii, un vechi dans 
în care bărbații din 
sat realizează diferiți 
pași și figuri de vir
tuozitate la îndemnul 
celui mai bun dansa-

(Continuare 
în pag. a III-a)
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TINEREȚEA
CERE MEREU
TINEREȚE
După trei luni pe aceleași locuri

Un paradox: acțiuni tinerești — dar nu pentru 
tineret! H La Piatra Neamț sînt condiții sau nu?

Cine va tăia „nodul gordian" î
Au trecut cîteva luni de la rai

dul întreprins de ziarul nostru prin 
cîteva case de cultură din Bucu
rești și din țară. Titlul anchetei, 
apărută în „Scîrrteia" nr. 6805, din 
18 noiembrie 1965, „Tinerețea cere 
tinerețe", ilustra sugestiv dorința 
exprimată atunci de majoritatea 
tinerilor cu care am stat de vorbă : 
Activitatea caselor de cultură să-și 
Îndepărteze cit mai grabnic nedorita 
„patină a vremii” care, pe alocuri, a 
devenit evidentă ți să freacă la îm
prospătarea, la „întinerirea" manifes
tărilor. Am reluat vechiul traseu 
parcurs atunci, am vizitat aceleași 
case de cultură, am căutat să vor
bim cu aceiași oameni, spre a afla 
răspuns la întrebarea : S-a schim
bat, în ultima perioadă, activitatea 
acestor instituții de cultură 1

Răspunsul este, parțial, afirma
tiv :

— în marea majoritate a case
lor de cultură din Capitală — după 
cum ne informează Comitetul de 
cultură și artă al orașului București 
— au loc în prezent acțiuni care 
se adresează tineretului. Astfel, la 
casele de cultură din raioanele 
Tudor Vladimirescu, N. Bălcescu, 
1 Mai, 30 Decembrie, au fost orga
nizate activități de club, cineclu- 
buri, cercuri estetice. La Rădăuți, 
în cîteva din încăperile casei de 
cultură s-a amenajat, de asemenea, 
un club, unde au loc și manifes
tările pentru tineret. Răspunzînd 
unei propuneri din ancheta noas
tră, Teatrul Național „I. L. Cara
giale" a inițiat la Casa de cultură 
a tineretului 16 Februarie o „mi- 
crostagiune".

Dar vizita prin instituțiile cul
turale vizate în ancheta noastră 
ne-a relevat și cîteva aspecte mai 
puțin plăcute, care demonstrează 
că, la trei luni de la publicarea 
articolului, o bună parte a activi
tății se menține în vechile șa
bloane.

Răspunsul detaliat al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
raional V. I. Lenin la criticile for
mulate de ziarul nostru recunoaș
te justețea acestora doar în ce pri
vește lipsa de colaborare cu Comi
tetul raional U.T.C., mai ales în 
organizarea de „Joi ale tineretu
lui" și de seri culțural-distractive 
în sala Casei de cultură. în rest, 
întreaga activitate care se adre
sează tineretului se desfășoară 
bine — se desprinde din răspuns.

Pentru a verifica aceste afirma
ții, ne-am adresat celor mai în 
măsură să formuleze o apreciere 
obiectivă asupra activității Casei 
raionale de cultură V. I. Lenin: 
tinerii din raion. La Uzinele „Elec
tromagnetica", Lucian Popescu, se
cretarul organizației U.T.C., ne-a 
răspuns:

— Casa de cultură are o acti
vitate interesantă. Numai că... nu 
pentru tineret. Este drept că s-a re
venit asupra hotărîril de a nu se per
mite dansul în localul Casei de cul
tură, dar ne mulțumește, oare, o sin
gură manifestare pe săptămînă, șl 
aceea contra cost 1 La interesantele 
simpozioane sau conferințe de aici, 
noi nu am fost invitați niciodată, de 
parcă nici nu ar exista organizație 
U.T.C. în raionul V. I. Lenin.

Și totuși, pentru aceste acțiuni 
interesante, citate într-o lungă lis
tă în răspunsul Comitetului exe
cutiv al sfatului popular drept 
„manifestări specifice tineretului", 
se difuzează invitații. Unde ajung 
ele?

— Noi le dăm comisiei organiza
torice a sfatului popular raional — 
precizează directorul Casei de 
cultură. Iar de aici, prin comitetul 
de femei, prin deputați, ajung la 
populație...

— Dar tineretul, îl aveți în ve
dere ? Cum îi stimulați partici
parea ?

— încă n-am oferit astfel de in
vitații nici comitetului raional 
U.T.C., nici direct organizațiilor de 
tineret din întreprinderi. Am vrut 
să evităm o practică mai veche, 
cînd, la anumite manifestări, tine
retului i se repartiza din oficiu un 
număr de invitații.

Iată cum Casa de cultură și or
ganizațiile U.T.C. se privesc de de
parte, ca doi îndrăgostiți prea ti
mizi : unul nu îndrăznește să invi
te, celălalt nu se decide să ceară 
invitații.

_  Ar fi bine — ne spune JEAN 
PÎRLOGEA, controlor tehnic, de 
calitate la „Electromagnetica"^ — 
dacă în întreprindere ar fi măcar 
afișat un program de activitate al 
casei de cultură. Atunci noi am ve
dea ce acțiuni ne interesează și la 
acelea am solicita invitații.

De altfel, un asemenea program 
de activitate nu există nici măcar 
la comitetul raional U.T.C. cu 
care, după cum se specifica în răs
punsul amintit al comitetului exe
cutiv al sfatului popular, trebuia 
stabilită „o mai strînsă colabo
rare"

Și la Casa de cultură din Piatra 
Neamț, deși s-au luat o serie _ de 
măsuri de îmbunătățire a activi
tății pentru tineret (înființarea 
unor cercuri de artă plastică și de 
„prieteni ai teatrului", organiza
rea unor montaje literare, a unor 
concursuri „Cine știe, cîștigă" etc.)

continuă să persiste o serie de 
neajunsuri.

Directorul casei de cultură, Mi
hai Cerescu, afirmă că sînt condiții 
pentru a se organiza aici întîlniri 
ale tinerilor cu oameni de cultură 
și artă, seri pentru învățarea cîn- 
tecului și jocului. în schimb, Con
stantin Savu, secretarul comite
tului orășenesc U.T.C., recunoscînd 
că „este nevoie să formăm gustul 
estetic al tinerilor, să-i învățăm 
cum să danseze corect și frumos", 
motiva absența acestor manifestări 
prin lipsa de condiții. Este de neîn
țeles cine i-a împiedicat pe tovară
șii din comitetul raional U.T.C. să 
ia legătură cu casa de cultură în 
vederea organizării unor asemenea 
manifestări.

Totul însă nu este ca aceste ma
nifestări să fie doar prezente în 
programul casei de cultură. Lucrul 
cel mai important îl constituie mo
dul cum se realizează ele, cum sînt 
primite de tineret. Să luăm un sin
gur exemplu. Răspunsul Comite
tului executiv al Sfatului popular 
orășenesc Rădăuți menționează : 
„în momentul de față, ca urmare 
a măsurilor luate, manifestările 
pentru tineret au loc nu numai 
joia, ci de două ori pe săptămînă, 
iar participarea și interesul tineri
lor au crescut simțitor". Cu toate 
acestea, la Casa de cultură din 
Rădăuți metodistul Ion Ignat con
sideră că, deși în prezent se orga
nizează bisăptămînal acțiuni spe
cifice pentru tineret, situația nu 
s-a îmbunătățit substanțial, deoa
rece organizațiile U.T.C. nu atrag 
un număr mare de participant la 
aceste manifestări. Secretarul co
mitetului orășenesc U.T.C., Petru 
Fasolă, ne indică și cauza : 
„Nu am reușit încă să organizăm un 
program care să pasioneze tineretul, 
nu am reușit să asigurăm o regulari
tate a acțiunilor. Desigur că într-un 
oraș ca Rădăuți, cu peste 1 500 ti
neri muncitori, în afara numărului 
mare de elevi, o participare de 20—30 
de tineri la o acțiune dedicată lor 
este cu totul insuficientă".

După cum se sublinia și în an
cheta noastră, o situație aparte au, 
în Capitală, casele raionale de 
cultură, îndrumate de comitetele 
de cultură și artă. Sînt ele datoare 
să organizeze și manifestări speci
fice pentru tineret ?

— Sigur că da — ne-a răspuns 
GH. ANTIMIA, secretar cu propa
ganda al Comitetului raional de 
partid Lenin. Tocmai de aceea, în
tr-o ședință de birou am hotărît 
ca, începînd din luna ianuarie a 
acestui an, casa raională de cul
tură să acorde o zi pe săptămînă 
acțiunilor specifice pentru tineret, 
organizate în colaborare cu comi
tetul raional U.T.C.

în raionul 16 Februarie, colabo
rarea dintre comitetul de cultură 
și artă și comitetul raional U.T.C. 
apare ca un adevărat „nod gor
dian", pe care nimeni nu se în
cumetă să-1 taie.

— Dacă luăm de exemplu luna 
ianuarie a acestui an — spune ION 
APOSTOL, secretar cu propagan
da la Comitetul raional U.T.C. 
16 Februarie — sprijinul comite
tului raional de cultură și artă a- 
cordat casei de cultură a tinere
tului a fost inexistent. Ne propu
sesem, de pildă, să organizăm un 
simpozion „Munca — izvor și con
diție definitorie a personalității 
umane". Dar nu-l vom putea rea
liza fără sprijinul comitetului de 
cultură și artă.

Ca într-un veritabil „dialog la 
distanță" primim răspunsul secre
tarului adjunct al Comitetului de 
cultură și artă al orașului Bucu
rești, S. Moldoveanu :

— De cite ori am fost solicitați 
pentru lectori cu cea mai ridicată 
pregătire, noi am răspuns favora
bil. Dar cererile sînt foarte rare !

Discuții, tergiversări... Dar tineretul 
este dornic să participe la acțiuni va
riate, interesante, să aibă posibilitatea 
să aleagă între mai multe programe 
bune, desfășurate cît mal des. Tinere
țea cere tinerețe în permanență, nu 
doar o dată sau de două ori pe lună.

Din inițiativa Comitetului raio
nal U.T.C. 16 Febi-uarie, s-au fă
cut sondaje în toate marile în
treprinderi ale raionului, iar în 
curînd va avea loc o discuție 
metodică pe tema : „La ce ma
nifestări ale casei de cultură ați 
dori să participați ?“ cu o parte din 
cei care au răspuns la chestionare. 
Programul de activitate al casei 
de cultură a tineretului va fi întoc
mit, în lunile ce urmează, pe baza 
acestor sondaje care se vor efec
tua periodic.

Aprecierile favorabile de care se 
bucură activitatea multor case de 
cultură din Capitală și din țară pot 
constitui cele mai bune premise în 
generalizarea experienței dobîn- 
dite, pentru a oferi tineretului, 
peste tot și în permanență, mani
festări vii, interesante, tinerești.

Radu CONSTANTINESCU 
Gh. BALTĂ 
Nistor ȚUICU

Clasicii, mai ales Balzac, te fă
ceau să cunoști un personaj prezen- 
tîndu-ți mai întîi mediul, casa, mo
bilierul, desfășurînd uneori o des
criere pe sute de pagini.

Organizarea modernă ne permite 
nouă, oamenilor de rînd, să facem 
același lucru cu un talent și un spa
țiu de sute de ori mai mici. Iată-ne, 
să zicem, într-o deplasare. într-un 
loc, vedem cum, nemulțumiți de fe
lul cum sînt serviți la restaurant, doi 
clienți vor să-l cheme pe responsa
bil. Pentru ei e un izvor nesfîrșit de 
consolare și de cîștig, mereu același 
rămășag : că responsabilul va arăta 
la fel de neîngrijit ca restaurantul, 
la fel de neamabil ca ospătarul și la 
fel de insipid ca meniul. Un prieten 
de-al meu doctor dermatolog, pri
vind odată vitrina și podelele unui 
magazin, a diagnosticat precis boa
la de care suferea responsabilul. Un 
altul, psihiatru, ieșind de la un cine
ma, a vrut să facă neapărat cunoș
tință cu mai marele micii unități.

— Mă interesează din punct de 
vedere profesional, mi-a spus el. Ci
nematograful e prevăzut cu trei uși 
prin care să poată ieși lumea, și to
tuși el deschide o singură ușă : e- 
vacuarea durează de trei ori mai 
mult, se produce aglomerație ; a- 
junge să se strice pînă și ușa. Sînt 
curios să-l cunosc, să văd cum a 
judecat : pentru mine, ca psihiatru, 
trebuie să fie un caz interesant.

Cu greu am izbutit să-l smulg de 
acolo, explicîndu-i că mai sînt și 
alte cinematografe unde se proce
dează astfel și că nu se va alege 
decît cu pierderea de vreme, că îi 
pot spune dinainte tot ce va răs
punde necunoscutul.

Intr-adevăr, se poate prevedea cu 
oarecare precizie nu numai cum a- 
rată și judecă, dar și ce îți răspun

de. într-o unitate bine organizată, o- 
mul care vine spre tine are un fel 
politicos nu numai de a vorbi, dar și 
de a te privi; ba, mai mult, fără a 
părea înfumurat, îți dă impresia că 
se stimează pe el însuși, prin felul 
cum te stimează pe tine. Faptul că 
e acostat de un solicitant răstit, de 
o clientă imposibilă, de un reclama
giu sonor, nu-i doboară încrederea 
în el însuși și nici în umanitate. Nu 
lucrează „cu garda închisă", nu con
fundă orice propunere cu o lovitură; 
sînt unii care, de îndată ce-i întrebi 
de ce se creează aglomerație la u- 
nitatea lor, de îndată ce vrei să le 
propui o cale mai rapidă, mai efi
cientă, adoptă o figură suferindă,

un fel de cetățean turmentat — dar 
la modul tragic’ — repetînd • mereu 
„nu mă scutura, că amețesc, nu în
treba și nu propune, că îmi provoci 
durere". însă necunoscutul care lu
crează cu garda deschisă, e atent 
la sugestii, chiar dacă le-a mai au
zit. Dacă întîmpină greutăți care nu 
i se datorează lui, unul se mulțu
mește să te refuze, să-ți arate că nu 
se poate altfel, celălalt însă încear
că să-ți ceară ajutorul, te întreabă 
ce ai face în locul lui.

Acestea însă, repet, sînt momen
tele cînd îl cunoști pe necunoscut. 
Pentru mine însă, ideal rămîne ace
la care organizează în așa fel mun
ca unității sale încît cel mai adesea 
nici n-am nevoie să-l cunosc. Mă 
întreb de ce unii caută mai curînd 
omul cu o anumită funcție, decît re
zolvarea problemei în sine; cîteo- 
dată este și o proastă educație, or

goliu („tovarășă, eu sînt cutare, nu 
vreau să vorbesc decît cu cutare 
personal"), la alții de vină este o 
experiență care i-a deprins cu ideea 
că nu pot rezolva nimic decît ape- 
lînd infinit la omul care și așa e 
mult prea ocupat. De aceea, nu sim
patizez atît un responsabil de uni
tate care îți zîmbește compătimitor 
„ia te uită ce ți-au mai făcut biro
crații mei 1", „ia te uită cît te-a mai 
purtat pe drumuri secretara mea 1" 
sau care te întreabă „de ce n-ai 
venit la mine din prima clipă ?", ba 
chiar îl cheamă pe cîte un colabo
rator și îl beștelește în fața ta, ca 
să-ți dovedească buna lui credință. 
Prefer necunoscutul care se simte 
răspunzător pentru subalterni și 
care adesea îmi rămîne necunoscut 
din cauză că a organizat munca 
unității lui în așa fel încît nici n-am 
nevoie să-l deranjez : afară de ca
zuri cu totul aparte, soluționez orice 
cu colaboratorii săi.

De multe ori, privind un grup nou 
de locuințe, o mașină de înaltă teh
nicitate și frumusețe, o locuință 
proaspăt mobilată sau o vitrină în 
care e expus și bunul gust — simt 
nevoia să fac portretul arhitectului, 
locatarului, gestionarului, dar îmi 
dau seama că necunoscutul este de 
fapt un colectiv, o familie, adesea 
un număr mare de colective, pentru 
că la crearea unui lucru bun con
cură munca multora. Neglijența, îm
bulzeala, neclaritatea răspunsurilor 
secretarei, tărăgănările nejustifica
te, agitația inutilă îmi evocă însă, 
nu știu de ce, nu un colectiv, ci un 
ins, puțin cam șleampăt, puțin cam 
adormit, chiar dacă uneori pare agi
tat, puțin cam depășit, chiar cînd 
umblă repede.

9 Teatrul de Operă și Balet : CAVALERIA RUSTICA
NĂ ; PAIAȚE _  19,30.
9 Teatrul de stat de operetă-: CLOPOTELE DIN COR- 
NEVILLE — 19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) t 
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Stu
dio) : ÎNTlLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
S Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : INTRIGĂ ȘI IUBIRE
— 19,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara' : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
9 Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : ARICIUL DE LA
DOPUL PERFECT — 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : PEȚITOAREA — 20.
® Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale* : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MlNIE
— 20.
9 Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) t 
KATIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din- str. Aca
demiei) : BĂIATUL ȘI VlNTUL — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS 
— 20.
9 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.k

CINEMATOGRAFE
O A FOST C1NDVA HOȚ — cinemascop : Sala Palatu
lui (seria de bilete 1 645 — orele 16,45 și seria 1 641 
orele 20), Patria (completare Rășinari) — 9: 11,15; 13,45» 
16,15; 18,45; 21,15.
9 TOM JONES : Gloria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45, Aurora — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Bucu
rești — 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21, Tomis — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30 (la ultimele două cinematografe com
pletarea Sărbătorirea Unirii Principatelor Române).
o ANI CLOCOTITORI : Republica (completare Polite
țe ?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
® SETEA ; Cinemateca — 10; 12; 14.
© GUSTUL MIERII : Luceafărul (completare Elemente)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Bucegi — 40; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.
© FATA DIN JUNGLĂ: Modern — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
9 IN PUSTIUL PATAGONIEI : Capitol — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
C WINNETOU — cinemascop (seria a 11-a) : Festival 
(completare Cronică la un miracol) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21, Grivița (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18.45, 21,15, Lira (completare Cînd soția e plecată) — 
10; 12; 15; 17; 19; 21.
O VIZITA — cinemascop: Victoria — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21, Buzești — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, 
Popular — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
9 STEAUA BALETULUI : Central (completare Ajutor, 
mă înec) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, Volga (com
pletare Cucerirea timpului) — 10; 12; 14,30; 16,30;
18.30, 20,30.
O CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — ci
nemascop : Lumina — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
© AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Union (completare 
O grădină a artei) — 15; 17; 19; 21, Rahova (comple
tare Sculptorul și timpul) — 16; 18,15; 20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10?
9 DUMINICĂ LA ORA 6 : Doina (completare Intîlnire 
cu frumosul) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© COMOARA SUBTERANA — IN COSMOS — TREP
TE SPRE LUMINA— NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ : Timpuri 
noi — 10—21 în continuare.
© DEPĂȘIREA : Ciulești (completare Gara) — 10,30; 
15,30; 18; 20,30, Feroviar (completare Și acum... puțin* 
gimnastică) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
o SAȘA : înfrățirea între popoare (completare Mărtu
riile timpului) — 13,45; 15,45; 18; 20,15, Munca (com
pletare O vînătoare neobișnuită) — 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
9 PROCESUL ALB — cinemascop : Excelsior — 9,45; 
12,30; 15; 17,45; 20,30, Melodia — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30.
S PINGUINUL : Dacia (completare Roșu și negru) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, Crîrigași 
(completare Redați-ne viața) — 15,30; 18; .20,30, Pacea 
(completare Umbra timpului) — 16; 18; 20.
O TRAGEȚI IN STANISLAS 1 : Unirea — 11; .16; 18,15;
20.30, Cotroceni — 16; 18,15; 20,30.
® CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Flacăra — 
10; 15;- 17,45; 20,30, Drumul Sării — 15; 17,30; 20.
e DUMINICĂ LA NEW YORK : Vitan (completare 
Adam și Eva în Fiat lux) — U; 16; 18,15; 20,30.
9 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Arta
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, Flamura — 10; 32; 14; 16; 
18; 20.
9 PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii ; Vii
torul — 15; 19.
O ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Progresul (com
pletare Nimic despre Arhimede) — 15,30; 18; 20,15.
9 ȘAH LA REGE : Ferentari (completare Adam și Eva 
în Flat lux) — 15; 17; 19; 21.
9 FATA LUI BUBE : Cosmos — 16; 18; 20.

TELEVIZIUNE
9 19,00 — Telejurnalul de seară 9 19,15 — Pentru cei 
mici : Știți să desenați î — „POVESTE DESPRE O CĂ
CIULĂ" de Călin Gruia. Pentru tineretul Școlar : 
Wilhelm Tell 9 20,00 — Săptămînă 9 21,00 — Tele- 
glob. Emisiune de călătorii geografice : ANTARCTICA 
© 21,25 — Avanpremieră 0 21,45 — Mlcro-antologie 
TV. Ecranizări din schițele lui D. Teleor, un umorist 
prieten cu I. L. Caragiale 9 22,30 — Telejurnalul ,de 
noapte, Buletinul meteorologic.N. SCUTARU

Bilanțul șanselor
• La Loto-Pronosport: „investiții" fârâ 

pierdere
• Patru sute milioane lei premii într-un an

Ne-am obișnuit 
cu lapidarele știri 
săptămânale din 
presă și radio, în 
care se dau rezul
tatele tragerilor și 
concursurilor orga
nizate de „Loto- 
Pronosport". Infor- 
mîndu-ne mai în
deaproape despre 
activitatea acestei 
instituții, am des
coperit date și cifre 
a căror cunoaștere 
nu-i lipsită de in
teres.

Cît reprezintă 
cîștigurile distri
buite într-un sin
gur an ? In 1965 
prin „Loto-Prono
sport" au fost dis
tribuite premii în 
valoare de circa 
patru sute milioa
ne lei, din care 
350 de autoturis
me, 32 premii a cîte 
120 000 lei, 65 între 
50 000—100 000 lei 
și alte mii și zeci 
de mii de premii în 
obiecte, bani și ex
cursii în țară și 
peste hotare. Peste 
600 de cîștigători ai 
unor călătorii în 
străinătate au vizi
tat Berlinul, Praga, 
Budapesta, Belgra
dul, Moscova, Kie
vul sau Leningra
dul. Numărul ju

cătorilor în întrea
ga țară este foarte 
mare — peste un 
milion pe săptă
mînă. Iată un suc
cint bilanț „Loto- 
Pronosport".

Fiecare tragere, 
fiecare concurs are 
surprizele sale. De 
pildă, bucătarul 
de pe motonava 
„Transilvania" a 
aflat prin radio, în 
timp ce se afla în 
cursă, că e cîștigă- 
torul unui „Fiat 
1 300". Un alt cetă
țean din Șimleul 
Silvaniei s-a distrat 
cumpărînd în tren 
de la un vînzător 
volant un bilet cîș- 
tigător și s-a po
menit cu un auto
turism. Alții, bizu- 
indu-se pe calculul 
probabilităților, în
cearcă să-și spo
rească șansele de 
cîștig prin partici
pare la mai multe 
variante și combi
nații.

Tragerile și con
cursurile organiza
te de „Loto-Prono
sport" au o calitate 
deosebită: banii
„investiți" în lo
zuri sau buletine 
se întorc într-o for
mă sau alta tot în

folosul celor care au 
jucat. După ce 
cincizeci la sută din 
încasări se varsă în 
fondul de premii, 
ceilalți bani se fo
losesc pentru dez
voltarea bazei ma
teriale a mișcării de 
cultură fizică și 
sport, acordarea de 
echipament sportiv 
și premii cîștigăto- 
rilor unor con
cursuri și campio
nate sau pentru fi
nanțarea unor mă
suri social-cultu- 
rale.

„Loto-Pronosport" 
este membră a Or
ganizației interna
ționale a întreprin
derilor de loterie și 
pronosticuri spot- 
tive „Intertoto" din 
Europa. Aceasta îi 
facilitează schim
buri de experiență, 
introducerea unor 
sisteme atractive 
de joc. Ținîndu-se 
seama de interesul 
larg pentru „Loto", 
„Loz în plic", „Pro
nosport" și „Pro- 
noexpres" se stu
diază noi formule 
de participare la 
diferite concursuri 
și trageri.

Al. PLAIEȘU

Creafia artistica
și cultivarea patriotismului
(Urmare din pag. I)

modele ilustre, ceea ce o 
vreme nu e prea rău, cu 
condijia să sporești în rea
lizare ceea ce oferă mo
delul, și dacă se poate cu 
accente proprii. Pe scene 
au apărut uneori eroi că- 
piați, vorbind păsărește și, 
culmea e că în staluri cîți- 
va critici lipsiți de răspun
dere s-au și grăbit să a- 
crediteze o asemenea „di
recție nouă* în dramatur
gie. Directori de instituții 
culturale, fugind ca dracu 
de tămîie de ideea de a fi 
bănuiți retrograzi, permit 
fel de fel de încercări de 
a ieși, chipurile, din bana
litatea artei, ajungîndu-se 
pînă acolo că avem echi
pe de călușari, dansînd în 
ritm de jazz, că în sălile 
de concerte cacofonii mu
zicale enorme vor să ia lo
cul nemuritoarelor creații 
beefhoveniene. Snobismul, 
ce se ia mai rău decît gu
turaiul, pustiește minți ti
nere și nenorocirea este 
că sub setea de noutate a 
unora se ascunde cea mai 
crasă lipsă de înțelegere 
a arfei.

Nu sînt alarmist, n-am 
nici motive pentru asta, 
dar să ne înțelegem. în 
literatură, de la Camil

Petrescu nici un literat de 
anvergură nu s-a încu
metat să abordeze marile 
teme istorice ale trecu
tului. Scriam undeva că 
un tînăr talent ar trebui 
să scrie ceea ce nu
meam eu atunci „roma
nul Unirii". Nu ne-ar 
strica, zic eu, ca un scrii
tor să reabordeze viața 
lui Tudor Vladimirescu și 
să ne prezinte o imagine 
literară a epocii 1800— 
1821. Merg și mai depar
te și cred că n-ar strica 
să reluăm biografia ma
relui Domn român Mihai 
Viteazul. Mă gîndesc a- 
proape cu invidie la a- 
cela care va reuși să evo
ce cu talent epoca lui 
măreață, așa cum a făcu
t-o atît de strălucit Sa- 
doveanu în al său Ștefan 
cel Mare. Ne lipsește o 
mare epopee a Dacilor și 
a cuceririlor romane, nu 
avem măcar o nuvelă 
despre interesantul Con
stantin Brîncoveanu. A- 
propos de asta, parcă 
n-ar strica arhitecților 
noștri o mai atentă preo
cupare față de arhitectu
ra epocii domnului numit 
și ilustrarea ei în monu
mente cu adevărat carac
teristice. M-ar bucura, dacă 
aș fi invitat să aud o

simfonie a Călugărenilor 
sau un oratoriu intitulat 
Horia, Cloșca și Crișan. 
Mi-ar plăcea, așa cum 
propunea cineva, să re
edităm în fier eloxat la 
București admirabila Co
loană a lui Brâncuși la 
p>oporții monumentale în 
piața Republicii, ca sim
bol al stîlpului casei ro
mânești I Aș relua, tot la 
proporții monumentale 
Poarta Sărutului a ace
luiași și aș monta-o la 
intrarea Mausoleului eroi
lor. în noile cvartale de 
locuințe, așa cum am vă
zut în toată Italia, aș ri
dica fîntîni de marmură, 
înconjurate de fabuloase
le animale ale mitologiei 
rurale. Pe zidurile mari
lor instituții de cultură aș 
implanta în mozaicuri le
gendele superbe ale na
țiunii noastre : Miorița și 
Meșterul Manole. Adresez 
de aici poeților un îndemn 
pentru reînvierea Baladei 
(bineînțeles în forme mo
derne). Avem de cîntat 
un trecut milenar, plin de 
glorie și cine s-o facă 
mai bine decît generația 
noastră ? Ne trebuie de 
asemenea romane și nu
vele despre admirabilele 
realizări contemporane. 
Romancierii au datoria

de onoare de a relata în 
pagini sublime efortul 
senzațional al poporului 
nostru, arderea acelor e- 
tape dintre feudalism și 
era modernă. Filmele și 
piesele de teatru trebuie 
să înfățișeze, în sfîrșit, pe 
acel demiurg, constructor 
al societății socialiste, cu
noscut de noi, pe Gîndi- 
torul epocii actuale. Vi
sez o pădure de monu
mente populînd orașele 
noastre într-o Renaștere 
sociabstă despre care să 
se vorbească peste mile
nii. La dracu cu căutările 
sterile, cu atonalitățile și 
cu falsurile I Spiritul po
porului nostru e sănătos 
și generos, românul nu e 
complicat și abscons, nu 
are întortochieri și an
goase. Sub acest cer 
calm și strălucitor a în
florit din veci o arfă op
timistă, ilustrată și de nu
meroasele realizări din 
ultimii 20 de ani, pe care 
trebuie să o urmăm, să o 
îmbogățim. Să privim 
deci cu atenție locul 
plantat cu minuni sculp
turale de către artiștii 
anonimi ai neamului, să 
răsune în paginile și în 
cîntecele noastre încre
derea milenară în viitor, 
într-un destin fericit.
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CronicaRecepție in cinstea vicepreședintelui
Vecei Executive Federale
a R. S. F. Iugoslavia

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Bîrlădeanu, a 
oferit joi seara o recepție, în saloa
nele C.C.A., în cinstea vicepreședin
telui Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Boris Kraiger.

în Iugoslavia

ieri au început

CAMPIONATELE

Au luat parte Ianoș Fazekaș și 
Roman Moldovan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Al. Boabă, 
Gh. Cioară, Em. Drăgănescu, C. 
Scarlat, miniștri, Gh. Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor minis
tere și alte persoane oficiale.

Au luat parte Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia și mem
bri ai ambasadei.

★

In cursul zilei, vicepreședintele 
Vecei Executive Federale a vizitat 
orașul Brașov și stațiunea Poiana 
Brașov, muzeele Doftana și Peleș și 
rafinăria Brazi. Oaspetele a fost în
soțit de Aurel Groapă, adjunct al 
ministrului industriei chimice, și de 
Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia.

Ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit joi după-amiază un cocteil 
cu prilejul aniversării eliberării 
Bulgariei — 3 martie 1878. Au 
participat Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface-

rilor externe, general colonel Ion 
Ioniță, adjunct al ministrului for
țelor armate, conducători ai unor 
organizații obștești, oameni de 
cultură și artă. Au luat parte 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

ÎNFRUNTAREA

(Agerpres)

(Agerpres) UNOR FORȚE OPUSE

MONDIAL
Șl EUROPEAN
DE HOCHEI
PE GHEATĂ
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ZAGREB (prin telefon). Joi dup* 
amiază echipa României a debutat 
victorioasă în grupa B, a campiona
telor mondial și european de hochei 
pe gheață pe care, după cum se 
știe, le găzduiesc trei orașe iugo
slave : Ljubljana (grupa A), Zagreb 
(grupa B), Jesenice (grupa C). Ju- 
cind pe stadionul „Salata" din Za
greb, hocheiștii români au învins 
Elveția cu 4—3 (0—1; 3—2; 1—0).
In general, jucătorii români au fost 
superiori adversarului, dar ineficaci
tatea liniilor de atac și forma bună 
a portarului elvețian Mayer au fă
cut ca scorul să fie atît de strîns.

In prima repriză echipa noastră 
a dominat clar, însă scorul l-au des
chis elvețienii, care, în minutul 20, 
au fructificat un contraatac. Autorul 
golului: Luhti Peter. Aspectul jo
cului este același și în repriza se
cundă. în plus, jucătorii noștri se

I
AtaFazâ la poarta lui Dumitra?, 

cui elvețienilor a fost oprit 
Telefoto : Tanjug-Agerpre»

dovedesc mai siguri tn fața porții. 
Din minutul 25 și pînă în minutul 
30, ei înscriu trei goluri, consecu
tive (prin Ștefan, Florescu și Pană). 
Cîteva greșeli ale apărării români
lor, comise după ce tabela de mar
caj arăta 3—1 pentru România, sînt 
fructificate prompt de adversari. în 
numai 30 de secunde, elvețienii mar
chează prin Liihti P. și Berry, și sco
rul devine 3—3. în ultima repriză, 
ambele echipe desfășoară un joc de 
uzură, nervos. O mare ocazie de a 
marca are elvețianul Weber, dar 
Dumitraș apără. Este rîndul români
lor să rateze două ocazii clare. Vic
toria este asigurată abia în minutul 
59, prin golul înscris de Szabo Geza, 
care a primit o pasă excelentă de 
la fratele său, Iuliu. Corect și sobru 
arbitrajul prestat de suedezii 
king și Bahlberg.

Alte rezultate din grupa B : 
vegia—Anglia 12—2 (3—1;
6— 0), R.F. Germană — Austria 6—3 
(1—1; 2:—1; 3—1), Iugoslavia — Un
garia 6—4 (1—2; 3—0; 2—2).

Astăzi, echipa română întîlnește 
formația R.F. Germane, considerată 
principala pretendentă la locul în- 
tîi al clasamentului grupei B.

N. PLOPEANU
★

La Ljubljana au început meciurile 
grupei A pentru desemnarea echipei 
campioane mondială și europeană. 
Selecționata U.R.S.S., campioană 
mondială, olimpică și europeană, a 
cîștigat primul meci al competiției 
cu scorul de 8—-1 (4—0; 1-—1; 3—0) 
în dauna echipei Poloniei. Cehoslo
vacia a dispus cu 6—0 (1—0; 2—0; 
3—0) de R.D. Germană, iar Suedia 
a învins Finlanda cu 5—1 (1—0; 
2—1; 2—0). Aseară într-un meci 
spectaculos (care a putut fi urmărit 
și de telespectatorii din țara noas
tră) echipa Canadei a întrecut cu
7— 2 (3—1 ; 1—1 ; 3—0) reprezentati
va S.U.A.

Wi-

Nor-
3—1;

A

In cîteva rînduri
O Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 

echipa de fotbal Petrolul Ploiești a jucat 
joi la Tașkent cu echipa locală Pahta- 
kor. Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0), prin punctul marcat 
în minutul 31 de Krasniski.

V în continuarea turneului pe care-1 
Întreprinde in Chile, selecționata de 
fotbal a U.R.S.S. a jucat în orașul 
Temuco cu formația Green Cross. Fot
baliștii chilieni au cîștiqat cu scorul de 
î—0 (0—0).

SIMPOZION
In prezența a numeroși studenți, 

tineri din întreprinderi și institu
ții ale Capitalei, la Casa de cultu
ră a studenților a avut loc joi 
simpozionul cu tema „Educarea 
tineretului din patria noastră în 
spiritul păcii și prieteniei între 
popoare", organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii și 
C.C. al U.T.C.

Simpozionul a fost prezidat de 
prof. dr. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, care a 
rostit cuvîntul de deschidere.

Despre preocuparea .pentru edu
carea tineretului nostru și despre 
acțiunile și inițiativele țării noastre 
în diferite organizații internațio
nale pentru promovarea în rîndu
rile tineretului a ideilor păcii, în
țelegerii și respectului reciproc în
tre popoare au vorbit prof. dr. do
cent Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și Maria Gro
za, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor.

FAPTUL.
DIVERS

COTIDIAN!

• La Hidrocentrala Bacău I a început cu 35 
de zile înainte de data prevăzută în grafic, be- 
tonarea pereelor de la canalul 13, precum și a 
digului de pe malul drept al lacului de acumu
lare. Pentru turnarea celor 200 000 metri pă- 
trați de peree pe taluze sînt folosite 8 instalații 
speciale.

Complex vînătoresc

Excursii O.N.T.

O.N.T. — Agenția București organizează ex
cursii de 5 zile, cu avionul, la Praga. Plecările 
au loc la 11 și 18 aprilie a.c. Se vizitează Kar- 
lovy-Vary, Lidice, Marianske-Lazne și Plsen. 
înscrierile se fac la agenția O.N.T. București 
din bd. Republicii nr. 4 și la filialele O.N.T. din 
orașele Călărași, Giurgiu și Alexandria.

Cel mai mare complex vînătoresc din țară este 
amenajat în Maramureș pe o suprafață de o 
sută de mii de hectare. Aici, capra neagră și 
cerbul carpatin au ajuns la peste o mie de 
exemplare. Se mai găsesc în număr mare rîși, 
mistreți, urși și alte animale a căror vînare nu 
este interzisă. Vînătorii au la dispoziție trei case 
de vînătoare și 30 de cabane.

• A început pescuitul în Deltă. La cherhanale 
au sosit primele cantităti de știucă, babușcă și 
biban provenite din apele lacurilor Sontea, Si- 
reasa, Pardina, Tatanir și Razelm.

Situația economică, po
litică și socială din Peru 
este comentată in săptă- 
mînalul progresist fran
cez „FRANCE NOUVEL- 
LE“ care, sub semnătura 
lui Georges Fournial, 
scrie:

La sfîrșitul lunii octom
brie 1965 presa reacționa
ră din Peru vorbea sus și 
tare despre victorie : Luis 
de la Puente Uceda, șeful 
mișcării revoluționare ar
mate a M.I.R. (stingă re
voluționară), era ucis in
tr-o luptă inegală. Forțele 
de represiune îi masacrau 
în aceeași zi pe tovarășii 
lui Ruben Tapayachi, Râul 
Escobar și Edmundo Cuz- 
quen.

Emoția populară a fost 
considerabilă. Partidul Co
munist din Peru și-a ex
primat-o pe a sa : «In fata 
acestei dureroase știri, 
scria ziarul său „Unidad", 
Partidul Comunist din 
Peru aduce un omagiu e- 
moționant celui care și-a 
dat viața pentru cauza re
voluției peruviene și celor 
care au fost tovarășii săi 
de sacrificiu... Dincolo de 
orice divergență de ordin 
tactic, același obiectiv fi
nal și un efort puternic 
pentru a-1 atinge, unesc 
M.I.R. și Partidul Comu
nist din Peru».

în timp ce anunța moar
tea lui Luis de la Puente 
ca pe începutul sfîrșitului 
luptelor de 
reacționară 
mentală se 
rate că în
merg cit se poate de bine: 
ea publica rapoarte ale 
„Comitetului interameri- 
can al Alianței pentru pro
gres" și ale Congresului 
anual al antreprenorilor 
cu privire la „prosperita
tea" tării. Pe lingă aceas
ta, guvernul decreta ex
proprierea a 300 000 hec
tare de pămînt deținute 
de „Cerro de Pasco Cor
poration", operațiune pur 
demagogică și în profitul 
acestei societăți yankee.

Or, nici moartea lui 
Luis de la Puente și a to
varășilor săi, nici pretinsa 
«reformă agrară» n-au 
schimbat nimic esențial : 
lupta armată continuă și 
chiar' se întărește din 
punct de vedere politic, 
iar mișcarea țărănească ia 
proporții, deoarece siste
mul «latifundiar» continuă 
cu exploatarea sa semi
feudală și cu tarele sale 
congenitale care perpetu
ează atît nedreptatea so
cială cit și subdezvoltarea. 
Mai rău incă : în ciuda 
împrumuturilor nord-ame- 
ricane — sau mai curînd 
din cauza lor — perspec
tivele economice ale țării 
sînt proaste.

Balanța comercială pe

primele nouă luni ale a- 
nului 1965 înregistrează 
un deficit de 29 700 000 
soles, față de 56 milioane 
beneficii în 1964 și un 
sold de asemenea favora
bil în anii precedent.; 
statisticile oficiale arată o 
scădere considerabilă a ex
porturilor principale care 
sint bumbacul, zahărul, fă
ina de pește, minereurile. 
Balanța de plăți 
de 
toasă, 
țiilor 
tului 
unui împrumut de 
lioane dolari acordat de 
Banca Internațională de 
Dezvoltare. Bugetul pe a- 
nul 1966 va avea un defi
cit de 2 500 milioane de 
soles. Această situație vir
tual inflaționistă este re
cunoscută de indicele ofi
cial al prețurilor : acestea 
au crescut cu 27,2 la sută 
îndeosebi la produsele a- 
limentare.

Forțele populare nu aș
teaptă nici o îmbunătățire a 
soartei lor, nici o politică 
de interes national din par
tea actualilor guvernanți. 
Aceștia nu propun de
cît două soluții, în egală

de 
asemenea, 

în ciuda 
directe, a 
de mașini

este, 
nesănă- 
investi- 
impor- 
și a 

40 mi-

măsură dăunătoare țării: 
înlesniri mai mari și profi
turi sporite pentru capita 
lurile americane și noi im
pozite pentru popor. Apro- 
bînd planurile lui „Inter
national Telephon and Te
legraph", desființînd Regia 
Tutunului, dînd înapoi in 
fața naționalizării zăcămin
telor petrolifere de la La 
Brea și Parina, autoritățile 
dau dovadă de o orientare 
pro-imperialistă pe care 
președintele Belaunde Te
rry o exprimă astfel : 
«Statul nu trebuie să fie 
antreprenor, ci numai pro
motor».

Toate acestea permit 
«coexistența reacționară» 
în cadrul guvernului, dar 
și o coordonare mai hotă- 
rîtă a forțelor populare. în 
timp ce contradicțiile de 
vin mai acute în rîndurile 
claselor dominante și chiar 
în cadrul blocului guver
nanților care nu pot decît 
să coexiste, clasa munci
toare, țărănimea, studenții 
și intelectualii se împotri
vesc din ce în ce cu mai 
multă forță și unitate pro- 
imperialismului și tendin
țelor conciliatoare ale bur
gheziei peruviene.

De exemplu, este destul 
de vizibil faptul că demo
crația creștină încearcă să 
folosească în favoarea sa 
nemulțumirea poporului. Pe 
neașteptate, ea se separă 
de aliații săi populiști în 
privința naționalizării pe
trolului sau a contractului 
cu trustul telefonului; și 
comitetele sale regionale 
se pronunță împotriva po
liticii guvernului favora
bile monopolurilor.

După toate indiciile, se 
poate spune că Peru nu se 
îndreaptă spre situația cal
mă și stabilă pe care o do
rește Belaunde Terry pen
tru a se menține la putere.

La rîndul său, oligarhia 
la putere poate foarte bine 
să întrevadă — și să pre
gătească chiar de pe acum 
— o lovitură de stat reac
ționară prin care militarii 
ar instaura o nouă dictatu
ră. Aceasta, bineînțeles, cu 
sprijinul sau cel puțin cu 
binecuvîntarea Washingto
nului.

Poporul peruvian nu este 
dispus să suporte pasiv a- 
ceastă eventualitate. Co
muniștii îl cheamă la uni
rea tuturor forțelor sale.

O nouă formă de plată a primelor 
de asigurare

Administrația Asigurărilor de Stat a intro
dus o nouă formă de plată, pe bază de „con-
simțămînt scris“, a primelor la asigurările de 
persoane. Asigurații au posibilitatea să împu
ternicească printr-un consimțămînt scris, pe 
plătitorii de salarii, să achite pentru ei primele 
de asigurare din drepturile bănești ce li se 
cuvin.

• De la începutul anului pînă în prezent, în 
Capitală s-au deschis noi șantiere pentru con
strucția a 1 773 de apartamente (953 în cartierul 
Balta Albă și 820 în împrejurimile bulevardului 
Armata Poporului).

• La Copenhaga s-a închis, după un frumos 
succes, expoziția de artă populară românească, 
organizată de primăria acestui oraș în colabo
rare cu Institutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. Creația populară româ
nească a stîrnit un viu interes. Televiziunea și 
presa daneză au dedicat acestei manifestări o 
serie de emisiuni și articole, însoțite de foto
grafii. Expoziția urmează să fie organizată și 
în alte orașe din Danemarca : Odense, Aarhus 
și Aalborg.

I
I
I
0
8
I
I
I

I
a
i
i

i
i
s
i
I
I

• în peșterile Izbîndiș și Ungurului din reg. 
Crișana s-au descoperit două așezări omenești 
străvechi. în incinta acestora se aflau 30 de 
vase lucrate cu multă măiestrie, o serie de 
podoabe din bronz, precum și alte urme mate
riale. Cele două peșteri se deschid pe un perete 
abrupt, la circa 20 de metri de la suprafața 
pămîntului, ceea ce dă temei specialiștilor să 
creadă că acestea serveau drept așezări tempo
rare de refugiu ale populației daco-getice.

• Ieri seară, în sala Teatrului de stat din 
Brașov, acad. prof. dr. Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității „Babeș-Bolyai“, a confe
rențiat în fața a numeroși studenți și cadre 
didactice din localitate despre formarea poporu
lui și a limbii române.

Cum vd fi ■ vieinea
A-''

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 martie. în 
țară : Vreme relativ frumoasă, cu cerul mai mult se
nin. Innorări mai accentuate se vor produce în vestul 
țării în a doua jumătate a intervalului, unde vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere la 
început, apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, iar maximele între 10 și 
20 grade. In București : Vreme relativ frumoasă, cu ce
rul mai mult senin. Vint slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere la început, apoi în scădere ușoară.

_

Ce este esențial în activitatea
consiliului de conducere

(Urmare din pag. I)

La fel am procedat și atunci cînd 
am pus în discuție activitatea des
fășurată la fermele de animale. 
Pentru a putea lua cele mai potri
vite măsuri am convocat, alături 
de membrii consiliului de condu
cere, pe brigadierii și crescătorii 
fruntași, pe specialiștii zootehniști 
și veterinari, adică pe acei oameni 
care prin părerile lor puteau să ne 
dea un sprijin serios, să ne ajute 
să găsim cele mai bune soluții de 
îndreptare a lucrurilor.

Această activitate complexă, 
multilaterală nu se desfășoară la 
voia întîmplării. Consiliul de con
ducere obițnuiețfe ca, pe baza pla
nului de producție, a hotărlrilor a- 
doptate în adunările generale, 
întocmească planuri de muncă 
re ți trimestriale, cu obiective 
cise, cu termene ți răspunderi 
crete. îndeplinirea lor, punct 
punct, constituie o preocupare 
manentă a membrilor consiliului. 
Aceasta fiindcă știm bine că în 
fiecare adunare generală trebuie 
să raportăm cum s-au rezolvat 
sarcinile trasate anterior, ce mă
suri am întreprins pentru ducerea 
la îndeplinire a hotărîrilor adop
tate de cooperatori. Un singur 
exemplu.

In adunarea generală din 20 ia
nuarie a.c. s-a hotărît să amena
jăm pentru irigat, pînă în aprilie, 
încă 50 de hectare. Consiliul de 
conducere a stabilit imediat un 
plan concret de lucru. Tovarășul 
Dumitru Rădoacă, contabilul șef 
al cooperativei, a primit sarcina să 
se ocupe de procurarea conducte
lor și instalației de irigat. Doi 
brigadieri de cîmp — Constantin 
Iordache și Marin Dobre — care 
sînt membri ai consiliului de 
conducere răspund de amenaja
rea terenului etc. Avînd sprijinul 
întregului consiliu ei se achită 
conștiincios de îndatoririle ce le

să-și 
luna- 

pre- 
con- 

cu 
per-

revin. Utilajele necesare pentru 
irigat au și fost procurate. în fie
care zi bună de lucru se muncește 
intens la înălțarea digului de pe 
malul pîrîului Deznățui.

Am subliniat acest lucru deoare
ce înfăptuirea întocmai a hotărlrilor 
adunării generale prezintă o deose
bită importanță și pentru continua 
întărire a democrației cooperatiste, 
pentru sporirea interesului și răspun
derii tuturor cooperatorilor față de 
bunul mers al treburilor obștești. Ști
ind că cuvlntul lor este ascultat și 
respectat, cooperatorii simt că trebu
rile generale Ii interesează direct, pe 
toți la un loc și pe fiecare In parte.

Aș vrea să subliniez și un alt 
aspect, după mine esențial, al 
muncii colective din cadrul consi
liului nostru de conducere. Obiș
nuim să colaborăm în orice pro
blemă. Dacă trebuie să stabilim 
un plan de campanie, de aprovi
zionare, de investiții etc., să în
tocmim 
pentru un anumit obiectiv pe care 
ni-1 propunem să-1 realizăm, an-

documentația necesară

trenăm toți factorii interesați. Pro- 
cedînd așa rezolvăm cu mai mul
tă competență problemele care ne 
stau în față.

Una din principalei* metode prac
ticate de consiliul de conducere In 
rezolvarea problemelor curente este 
consultarea zilnic* a specialiștilor. 
In acest fel rezolvăm bine, opera
tiv problemele ridicate de activi
tatea curentă la cîmp sau la fer
mele de animale, obținem rezulta
te tot mai bune, evităm greșelile.

Vreau să subliniez că activitatea 
rodnici desfășurat* de consiliul de 
conducere al cooperativei noastre 
se daforește șl faptului c* adunarea 
general* și-a exercitat permanent 
dreptul de control, a știut s* aleag* 
In organul siu executiv pe cel mal 
harnici șl pricepu)! țărani coopera
tori. O dovadă este că marea ma
joritate a membrilor consiliului 
au fost realeși mereu, timp de 
4—8 ani, ceea ce a dus la creș
terea competenței lor în rezolva
rea sarcinilor încredințate.

Ne vom strădui să valorificăm 
și mai bine experiența dobîndită, 
întrucît avem convingerea că prin 
aplicarea principiului muncii co
lective, prin atragerea tuturor co
operatorilor la rezolvarea treburi
lor obștești vom obține rezultate 
superioare în toate sectoarele, vom 
întări și mai mult cooperativa 
noastră din punct de vedere eco
nomic și organizatoric.

IREVERSIBILITATEA TIMPULUI
SAU CE ȘCHIOAPĂTĂ
LA C.I.L RM. VÎLCEA

(Urmare din pag. I)

o foarfecă ghilotină pentru forma- 
tizat furnire (3 500 mp în 8 ore) 
s-a acoperit cu un strat gros de 
praf de cînd nu funcționează. Am 
cerut explicații. „Vedeți — ne-a 
spus tov. TEODOR COJOCARU, 
economist la organizarea muncii

— cină s-a adus a doua mașină 
de decupat furnir estetic, s-a cre
zut că e nevoie de încă o foarfecă 
ghilotină. Ulterior, s-a constatat că 
putem face față cu cea pe care o 
aveam". Iată unde duce goana după 
investiții de dragul investițiilor, 
achiziționarea fără discernămînt 
a unor utilaje.

guerilă, presa 
și guverna- 

străduia să a- 
Peru lucrurile

„Spirite voioase"
(Urmare din pag. I)

tor, a fost numărul 
cel mai aplaudat de 
public... 
condusă 
Predescu 
lentă".

Robin Hopkins 
scrie în „WISCON
SIN STATE JOUR
NAL" că dintre mul
tele ansambluri fol
clorice care au vizi
tat pînă în prezent 
S.U.A., cel românesc 
a reușit să dea cea 
mai mare satisfacție, 
prin echilibrul dintre 
cîntece, dansuri, cos
tume și instrumente 
muzicale. „Românii, 
menționează Hop
kins, și-au folosit în 
întregime marele lor 
talent, pentru a ne 
lăsa una dintre cele 
mai frumoase amin
tiri". Thomas Willis, 
în articolul său din 
„CHICAGO TRIBU
NE", intitulat „An
samblul folcloric ro
mânesc este emoțio
nant", arată că „a- 
cești români minunați 
la înfățișare au stră
lucit la fel ca și ilicele 
brodate și bijuteriile

Orchestra 
de Victor 
este exce-

ce le împodobeau pă
lăriile și costumele".

„Un spectacol vesel, 
luminos, muzical și 
dinamic" — astfel ca
racterizează ziarul 
„THE PLAIN DEA
LER", din Cleveland, 
evoluția artiștilor ro
mâni. „Laurii au fost 
egal împărțiți între 
dansatori și orchestra 
folclorică, ale cărei 
numere interveneau 
cu dibăcie, fără nici 
cea mai mică pauză 
între ele... Coloratul 
dans din regiunea 
Oltenia a fost o des
chidere emoționantă 
și îneîntătoare. „Nun
ta de pe Someș", în 
care au apărut Elena 
Tîrcolea și Vasile 
Paraschivescu, a avut 
umor și exuberanță, 
constituind un număr 
de încheiere de mare 
efect. Soliștii Maria 
Stoica și Simion Pop 
au voci plăcute și cin- 
tecele lor folclorice 
au fost bine alese".

Apreciind elogios 
orchestra și subli
niind în mod deose
bit interpretarea dată 
„Sîrbei în căruță", 
cronicarul amintește

măiestria unor soliști 
ca Toni Iordache și 
Alecu Ilie (țambal), 
Dumitru Zamfira (ca
val și fluier), Remus 
Bistrița (taragot) 
Damian Luca 
„Este un 
minunat", 
semnatarul

Sub titlul 
torii folclorici români 
au uimit publicul", 
„THE STATE JOUR
NAL" din Michigan 
se întreabă : „De
unde iau (artiștii ro
mâni) atîta energie ? 
„Răspunsul pare să 
fie — a’-ată cronica
rul — c" românii 
besc dansul și 
practică încă din 
pilărie. Fiecare 
doilea an, în Româ
nia are loc un con
curs național între 
formațiile folclorice 
din orașe și sate, iar 
la ultimul a asistat 
aproape o treime din 
populație, mai mult 
de șase milioane de 
persoane. După 
se vede, această 
mație națională 
prezintă rodul 
recolte foarte 
gate".

Și 
(nai). 

ansamblu 
conchide 
cronicii. 
„Dansa-

tu
ri

co
al

cum 
for- 
re- 

unei 
bo

In aceeași situație se află și un 
gater orizontal, o mașină de întins 
clei și o mașină de îmbinat. „Fiind 
în rezervă — a precizat contabilul 
DUMITRU GREGORIAN — nu 
plătim amortismente pentru aces
te utilaje".

Chiar așa stînd lucrurile, nu 
trebuie pierdută din vedere esența 
problemei : în aceste utilaje sta
tul a investit bani și dacă ele stau 
înseamnă că fondurile cheltuite nu 
se fructifică. Conducerea comple
xului și direcția tutelară din Mi
nisterul Economiei Forestiere cu
nosc această situație. Cu atît mai 
mult era necesar să fi analizat cu 
grijă posibilitățile de redistribuire 
a acelor mașini și utilaje devenite 
disponibile în întreprindere, în 
scopul creșterii eficienței fondu
rilor fixe existente.

A treia constatare : unele reparații 
la utilaje se fac In condiții necores- 
punzăfoare. Nu totdeauna complexul 
dispune de piesele de schimb nece
sare. Ca urmare, se consumă mai 
multe materiale decît ar trebui, se 
cheltuiesc fonduri 
reparațiile nu se pot executa 
termen.
schimb 
MIHAI

— Vă 
poate de 
îndreptarea 
consecințe are lipsa de 
schimb ? La mașinile de 
de finisat nu se respect* 
țiile tehnologice, au loc dese între
ruperi ale producției. Anul trecut 
am colindat pe la „Tractorul"-Bra
șov după diferite pistoane necesa
re pompelor de înaltă presiune sau 
după cuțite pentru mori. In trei 
zile am găsit piese de schimb, dar 
inginerul care m-a scos din în
curcătură mi-a spus : „Te servesc, 
dar să nu mai vii. Problema i -o 
rezolve ministerele între ele". In
tr-adevăr, așa este firesc. Dar nu 
s-a făcut nimic. Acum, iar ne lip
sesc pinioane și pînze de circular.

Lucruri asemănătoare ne-a re
latat ing. CONSTANTIN POPA, 
șeful atelierului mecanic, cu pri
vire la lipsa de oțeluri speciale, 
rulmenți, scule și aparatură de 
control.

— Și ce propuneți ?
— Ministerul nostru s* urgenteze 

soluționarea problemei aprovizion*- 
rll eu piese de schimb. S-a vorbit

suplimentare, 
la 

Discutăm eu maistrul de 
de la secția P.A.L., tov. 
ZAMFIR : 
spun cu dragă 

data asta va 
lucrurilor.

inimă 
ajuta 
Știți 
piese 
așchia! ți 
prescrip-

că 
la 
ce 
de

de fabricarea acestora în mod cen
tralizat. E o soluție bună. Nu știu 
de ce se tărăgănează aplicarea ei.

— Cum se execută reparațiile 
capitale ?

— Cam greu. De curînd am fost 
la minister, la serviciul mecanic- 
țef. Am cerut să ne treacă două 
reparații capitale din trimestrul 
IV în trimestrul I. Este vorba de 
o mașină de frezat furnire în pa
chet și de o mașină de îmbinat, 
utilaje foarte importante, care, a- 
vînd un grad înaintat de uzură,' 
cred că nu mai pot rezista pînă în 
ultimul trimestru. Pînă la urmă 
nu au aprobat.

— Bine, dar ministerul vă pro
gramează reparațiile capitale ?

— Așa spun instrucțiunile. Con
sider că programarea reparațiilor 
capitale pentru utilaje obișnuite 
ca ale întreprinderii noastre, făcu
tă de „la centru" nu-și are justi
ficare. Cine altcineva decît între
prinderea poate să știe cînd este 
oportun să se facă reparații capi
tale la un utilaj sau altul ?

O ultim* constatare : In întreprin
dere nu se (ine o evident* strict* a 
utilizării fondului de timp pe om și 
mașin*, pe zile, în amănunt, ci nu
mai „In general". Anul trecut s-au 
înregistrat 653 om-zile absențe ne
motivate, plus alte 750 om-zile ab
sențe... motivate. Intîrzierile — 
de cinci, zece, cincisprezece minute 
— nu prea 
derare.

(Urmare din pag. I)

economici

sînt luate în consi-

★

relatate rezultă căDin cele 
pierderile de timp, întreruperile în 
funcționarea unor utilaje, neajun
surile în organizarea producției 
sînt cauze care fac ca sarci
nile de plan să nu se realizeze 
integral în fiecare zi, în mod rit
mic și în cadrul programului nor
mal de lucru. Este absolut necesar 
ca direcția general* de resort din 
Ministerul Economiei Forestiere și 
conducerea întreprinderii s* analize
ze amănunțit cum este utilizat timpul 
de lucru la fiecare mașină ți utilaj, 
posibilitățile de îmbunătățire a apro
vizionării cu aburi, piese de schimb 
ele. potrivit necesităților producției, 
stabilind ți apliclnd fără întirziere mă
surile ce se cuvin pentru folosirea 
Intensiv* a capacităților de producție, 
pentru îndeplinirea zl de zi a planu
lui.

gust' din Tg. Mureș, Fabrica de piele 
și Încălțăminte din Cluj, Fabrica de 
confecții și tricotaje București și Insti
tutul de proiectări de uzine și insta
lații metalurgice (IPROMET), unități 
socialiste din agricultură — G.A.S. 
Lehliu și S.M.T. Roseți, și alte între
prinderi, cele mai bune în respectiva 
ramură de producție.

Dincolo de indicatorii
există un numitor comun : conștiința 
colectiv* a responsabilității sociale 
față de roadele muncii. Este acea 
formă a conștiinței, adevărat so
cialistă, datorită căreia lupta pentru 
atingerea unui procent, pentiu pro
gres tehnic, pentru ridicarea ștache
tei calității e privită și corelată în 
ansamblul economiei.

Nu e o operație lesnicioasă, dar 
totuși pot fi calculate și adunate ca 
într-un tezaur comun valorile mate
riale create peste plan de proaspeții 
laureați. 
exemplu : 
bricate în 
1965 abia 
vagoane) și sfîrșind cu beneficiile 
milioane... Dar în acest proces 
creație, și prin el, se adună și spo
rește încă un tezaur — inestimabil. 
Alcătuit din iscusință și elan, din ta
lent și ingeniozitate, din adîncă cul
tură profesională, hărnicie, spirit de 
inițiativă, el nu este altceva decît 
fondul de aur al experienței colec
tive. Tezaur viu care se cere îm
bogățit și extins, pentru ca „moneta 
forte’ a unora, a fruntașilor, să in
tre cît mai rapid în sfera de circula
ție a întregii activități economice.

Iar toată aceasta experiență cîști- 
gată de întreprinderile fruntașe con
stituie un stimulent și o rezervă im
portantă pentru activitatea tuturor co
lectivelor, din toate ramurile econo
miei, antrenate într-o nouă mare în
trecere, a anului 1966, avînd ca primă 
și importantă etapă întîmpinarea ce
lei de a 45-a aniversări a Partidului 
Comunist Român, Experiență cu a’ît 
mai prețioasă acum, cînd se caută 
stăruitor cele mai scurte drumuri spre 
cotele cincinalului.

Începînd cu tonele (un 
fonta, oțelul, laminatele 

plus de hunedoreni 
încap în vreo 19 000

(a- 
în 
de 
de 
de



LA CAIRO A ÎNCEPUT
CORESPONDENTĂ

DIN ROMA I Sesiunea Comisiei economice 
mixte româno-egiptene

REUNIUNEA O.S.A.
Opoziție față de forța armată

\ CAIRO 3 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite : La 
2 martie au început la Cairo lucră
rile primei sesiuni a Comisiei eco
nomice mixte româno-egiptene. 
Delegația guvernamentală română 
este condusă de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar delegația guverna
mentală egipteană de Abdel Mo- 
neim Kaissuny, vicepreședinte al 
guvernului R.A.U. însărcinat cu 
problemele economice și financiare, 

în seara aceleiași zile vicepreșe
dintele Kaissuny a oferit un dineu

După cea mai lungă criză 
guvernamentală de după 
război, noul cabinet cvadri- 
partit, format la 23 februarie 
pe baza coaliției de centru- 
stînga, s-a prezentat ieri 
după-amiază la Palazzo Ma
dama, în fața Senatului și a 
Camerii Deputaților reunite 
intr-o ședință comună. Pri
mul ministru Aldo Moro a în
fățișat timp de o oră și jumă
tate prevederile programului 
guvernamental, prevederi a- 
probate în ședința de miercuri 
a Consiliului de Miniștri.

In prima parte a discursu
lui său radiotelevizat, el a fă
cut o amplă analiză a crizei 
încheiate la 23 februarie, re
cunoscând că pe parcursul 
tratativelor dintre partidele 
democrat-creștin, socialist, 
social-democrat și republican, 
au existat momente de dubiu, 
de dificultăți și divergențe 
profunde.

In legătură cu politica ex
ternă a țării, primul ministru 
a arătat că obiectivul central 
rămîne respectarea angaja
mentelor sale față de N.A.T.O. 
El a arătat că Italia va milita 
pentru întărirea Pieței comu
ne și integrarea economică și 
politică a Europei occidentale.

Aldo Moro a subliniat tot
odată necesitatea continuării 
extinderii relațiilor cu țările 
est-europene ca o premisă a 
destinderii internaționale. In 
problema Vietnamului el a 
spus că guvernul său mani
festă aceeași înțelegere față 
de politica dusă de S.U.A., a- 
firmînd însă că pentru 
rezolvarea acestei proble
me este necesar să se re
curgă la soluții politice și 
nu militare, pe baza acor
durilor de la Geneva. De 
asemenea, vorbitorul s-a re
ferit la universalitatea Orga
nizației Națiunilor Unite, sub
liniind că Italia va continua 
să susțină întărirea autorită
ții Organizației mondiale.

Referitor la planul econo
mic vorbitorul a declarat 
că guvernul său va con
tinua politica dusă și în 
trecut și că se au în ve
dere măsuri pentru sprijinirea 
sectoarelor lovite de criză, di
minuarea șomajului, reforma 
administrativă, urbanistică, 
sanitară și școlară, acordarea 
de investiții mai cu seamă în 
regiunile înapoiate ale țării.

Potrivit observatorilor po
litici din capitala Italiei, pro
gramul noului cabinet Mor o 
nu aduce nimic nou și de 
fapt preia vechile prevederi, 
ce-i drept, enunțate într-o or
dine nouă.

Ion MARGINEANU

Semnarea planului de colaborare culturală 
între Republica Socialistă România 
și R. P. D. Coreeană

PHENIAN 3 (Agerpres). — La 2 
martie a avut loc la Phenian sem
narea planului pentru aplicarea a- 
cordului de colaborare culturală 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană pe anii 1966—1967. Din 
partea română planul a fost sem
nat de Nicolae Popa, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.P.D. Coreeană, iar din partea

A

in Vietnamul de sud

ÎNCĂ 20000 
AMERICANI

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara, a anunțat auto
rizarea trimiterii a încă 20 000 mi-

„Schimburi 
de păreri utile" 
încheierea conferinței 
ministeriale 
indo-pakistaneze

RAWALPINDI 3 (Agerpres). — 
La Rawalpindi a luat sfîrșit con
ferința ministerială indo-pakis- 
taneză, la nivelul miniștrilor 
afacerilor externe, consacrată re
glementării diferendelor dintre 
cele două țări. într-un comunicat 
dat publicității se subliniază că 
„au fost realizate progrese consi
derabile în clarificarea probleme
lor discutate". „Aceste întrevederi 
— continuă comunicatul — au 
permis schimburi de păreri utile". 
Cele două părți au fost de acord 
că diferendele dintre ele „trebuie 
să fie rezolvate pentru consolida
rea păcii între India și Pakistan". 
Miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări au declarat că vor 
respecta spiritul și litera declara
ției de la Tașkent. Ei au avut o 
întrevedere cu președintele Pakis
tanului, Ayub Khan, în cursul că
reia acesta a subliniat necesita
tea realizării păcii între cele două 
țări și realizării de progrese pe 
calea reglementării conflictului 
indo-pakistanez. 

în cinstea vicepreședintelui Gheor
ghe Rădulescu și a delegației ro
mâne. La dineu au participat din 
partea egipteană Nazih Ahmed 
Deif, ministrul trezoreriei, Ahved 
Zendo, guvernatorul băncii centra
le și membrii delegației. Din par
tea română, au participat Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Ale
xandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
ceilalți membri ai delegației, pre
cum și Mircea Nicolaescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Cairo.

coreeană de către Să Ciol, preșe
dintele Comitetului de relații cul
turale cu străinătatea.

La semnare au fost de față 
Ceang Ceai, adjunct al ministrului 
culturii, Song Gian U, adjunct al 
ministrului învățămîntului supe
rior, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Comitetu
lui de relații culturale cu străină
tatea.

DE MILITARI
lifari americani In Vietnamul de 
sud, care se vor adăuga celor 
215 000 militari aflați deja în a- 
ceastă țară. „Este pentru prima 
oară, relatează agenția Associated 
Press, cînd se dezvăluie oficial că 
forțele armate ale S.U.A. din Viet
namul de sud se ridică la 215 000 
militari". Referindu-se la perspec
tivele războiului din Vietnam, 
McNamara a precizat că Statele 
Unite „au posibilitatea să trimită 
pînă la 1 iulie în Asia de sud-est 
încă 21 batalioane", ceea ce în
seamnă că forțele armate ameri
cane din această regiune pot crește 
la 350 000 militari.

In Comitetul
GENEVA 3 — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare a luat 
cuvîntul reprezentantul R.A.U., 
Hussein Khallaf, care, criticînd 
proiectul american de tratat pri
vind nediseminarea armelor nu
cleare, s-a pronunțat împotriva fo
losirii tratatului pentru avantajul 
politic sau militar al unei puteri 
sau unui grup de puteri nucleare. 
Tratatul — a spus el — trebuie să 
corespundă intereselor generale ale 
umanității. Delegatul R.A.U. a pro
pus ca puterile nucleare să-și 
asume într-un articol separat al 
tratatului de nediseminare „obli
gația juridică de a înceta cursa 
înarmărilor nucleare și a limita,

Zilele acestea s-au împlinit 12 ani de Ia explozia nucleară americană de 
pe insula Bikini, care a provocat moartea unor pescari japonezi, aflați 
în largul oceanului. Cu această ocazie în numeroase orașe japoneze 
au lost organizate marșuri ale păcii șl mitinguri la care s-a cerut Inter
zicerea armamentului nuclear și a lost condamnată agresiunea ameri

cană din Vietnam

PROTOCOL COMERCIAL 
ROMANO-INDIAN

NEW DELHI. Ca urmare a tra
tativelor purtate la New Delhi a 
fost semnat protocolul de schimb 
de mărfuri între Republica Socia
listă România și India pe anul 
1966.
BS VARȘOVIA. La 2 martie Wla- 

dyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a avut o con
vorbire cu secretarul general al
P. C. Italian, Luigi Longo, care se 
află într-o vizită în R. P. Polonă.

Declarația 
președintelui 
Seku Ture

CONAKRY 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, refe- 
rindu-se la postul de radio Co
nakry, președintele Guineei, Seku 
Ture, a anunțat că dr. Kwame 
Nkrumah „trebuie să fie considerat 
de aci înainte ca șef al statului 
Guineea și secretar general al 
Partidului Democrat din această 
țară". In această calitate — a spus 
Seku Ture — la orice conferință a 
șefilor de state africane care ar 
putea avea loc în viitor, Kwame 
Nkrumah va vorbi în numele Gui
neei. Totodată Seku Ture a decla
rat că îl consideră în continuare pe 
K. Nkrumah ca președinte al Gha- 
nei. K. Nkrumah a sosit miercuri 
noaptea la Conakry.

distruge și elimina stocurile lor de 
arme nucleare și mijloacele de 
transportare a lor". El a declarat 
că, întrucît proiectul sovietic de 
tratat este mai conform condițiilor 
stipulate de Adunarea Generală a 
O.N.U., va sprijini acest proiect.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Semion Țarapkin, a apreciat 
că proiectul american de tratat 
este inacceptabil întrucît acesta 
vizează să creeze o categorie de 
state „nucleare prin alianță". El 
a cerut ca proiectul sovietic de 
tratat să servească ca bază a lu
crărilor Comitetului celor 18. Ul
timul a luat cuvîntul delegatul 
S.U.A., A. S. Fischer, care, în esen
ță, a luat apărarea proiectului a- 
merican de tratat.

uganda: Primul ministru 
a devenit șef al statului

KAMPALA 3 (Agerpres). — Primul 
ministru al Ugandei, dr Milton Obofe, 
a anunjat oficial că a preluat func
țiile de șef al sfatului, demițîndu-l, de 
fapt, pe președintele țării, regele 
Mufesa, anunță agenția U.P.I. Pre
mierul ugandez, de asemenea, a nu
mit cinci noi miniștri în locul persoa
nelor care dețineau aceste portofolii

Conferința Organizației 
orășenești Moscova 
a P.C.O.S.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
3 martie au început lucrările Con
ferinței Organizației orășenești 
Moscova a P.C.U.S. Delegații, care 
reprezintă pe cei 720 000 de mem
bri ai P.C.U.S. din Moscova, dez
bat darea de seamă a Comitetului 
orășenesc pe ultimii doi ani, vor 
alege noul comitet orășenesc, de 
partid și pe delegații la Congresul 
al XXIII-lea al P.C.U.S. Ei vor 
dezbate, de asemenea, proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XXIII-lea al P.C.U.S., pentru noul 
plan cincinal.

La lucrările conferinței participă 
L. Brejnev, A. Kosîghin, N. Pod- 
gornîi, M. Suslov, A. Șelepin și 
alți conducători ai P.C.U.S.

LUCRĂRILE SEIMULUI 
R. P. POLONE

VARȘOVIA 3 — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : După două zile de dez
bateri asupra unor măsuri privind 
învățămîntul elementar, mediu și 
profesional, joi s-au încheiat lu
crările Seimului R.P. Polone. Sei
mul a aprobat măsurile privind 
trecerea la sistemul de învățămînt 
elementar de opt ani, modificările 
programului de învățămînt profe
sional și mediu. A fost adoptat, 
de asemenea, un mesaj către po
porul polonez, cerîndu-i să contri
buie la fondul construirii de școli 
și internate.

în cursul acestui an, în 19 000 
de școli elementare se introduce 
sistemul învățămîntului de opt ani, 
îndeplinindu-se astfel sarcinile 
trasate de cea de-a VH-a plenară 
a C.C. al P.M.U.P.

interamericană

RIO DE JANEIRO 3. — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : Ambasadorul Rafael de 
la Colina, șeful delegației mexicane 
la reuniunea din Panama a Co
misiei speciale a Organizației Sta
telor Americane însărcinată cu 
elaborarea proiectului de modifi
care a Cartei Organizației, a decla
rat că țara sa sț împotrivește cu 
hotărîre oricărei modificări care ar 
aduce atingere principiilor nein
tervenției și autodeterminării. 
Aceste principii vitale, a spus el, 
„constituie un rod al luptelor în
delungate duse de popoarele conti
nentului pentru libertate și inde

și care deja se află sub stare de 
arest. Agenția citată relatează că gu
vernul regatului Buganda, unde pre
ședintele Mufesa are funcția de „ka- 
baka” (rege) a ceruf în unanimitate 
reinsfaurarea constituției, suspendată, 
după cum se știe, de primul ministru 
Milion Obofe.

Conferința de presă 
a ministrului de externe 
al R. D. Germane

BERLIN 3. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, în ca
drul unei conferințe de presă a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu scrisoarea adresată de 
Walter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
secretarului general al O.N.U., cu- 
prinzînd cererea R. D. Germane 
de a fi primită ca membră în Or
ganizația Națiunilor Unite. Aceas
tă inițiativă, se subliniază în de
clarație, reprezintă „o contribuție 
cît se poate de actuală și necesară 
la lupta popoarelor pentru menți
nerea și întărirea păcii și pentru 
stabilirea de relații pașnice între 
state, bazate pe egalitate în drep
turi".

Este o situație anormală ca un 
stat, care există de 16 ani și a 
atins un nivel înalt de dezvoltare 
și căruia îi sînt proprii — în con
formitate cu dreptul internațional 
actual — toate atributele unui stat 
suveran, să nu fie încă membru al 
O.N.U., se spune în declarație. 
Pretenția guvernului vest-german 
de a reprezenta întreaga Germanie 
este contrarie dreptului internațio
nal. El nu are nici dreptul și nici 
puterea de a-și impune pretențiile 
în afara granițelor sale.

Menționînd că prin acordurile de 
la Potsdam guvernele principalelor 
puteri ale coaliției antihitleriste 
s-au angajat să dea poporului ger
man posibilitatea de a-și ocupa 
locul în rîndurile popoarelor li
bere și iubitoare de pace, în de
clarație se spune : prin propria 
contribuție și propunerile sale 
constructive cu privire la dezar

pendența națională". într-un docu
ment prezentat spre dezbatere con
ferinței, reprezentantul Mexicului 
a propus lărgirea cooperării eco
nomice.

Atitudinea ambasadorului mexi
can s-a manifestat ca răspuns la 
propunerea nord-americană care, 
urmărind în ultima instanță să ne
tezească drumul pentru crearea 
unei forțe armate permanente (in
vestită cu funcții polițienești și 
controlată de S.U.A.), desconsideră 
principiile neintervenției și auto
determinării. La fel ca și la confe
rința interamericană de la Rio de 
Janeiro, la reuniunea din Panama 
se înfruntă două orientări: una 
vehiculînd teza Statelor Unite,
conform căreia crearea forței in- 
teramericane permanente a O.S.A. 
ar fi o necesitate pentru „secu
ritatea continentală" și de aceea ea 
ar trebui constituită cît mai grab
nic, chiar cu prețul sacrificării su
veranității. Acestei teze i se opun 
hotărît un șir de țări ca Mexic, 
Chile, Ecuador, Columbia, Peru, 
Venezuela, (care lipsește și de la 
reuniunea actuală) și Uruguay. 
Deși țările citate au poziții diferite 
față de această problemă, în an
samblu ele consideră respectarea 
principiilor neintervenției și auto
determinării drept condiția funda
mentală pentru însăși existența or
ganismului interamerican.

mare și la asigurarea păcii, prin 
întreaga sa politică de pace, anti- 
imperialistă și anticolonialistă, R.D. 
Germană a demonstrat că acțio
nează în deplină concordanță cu 
Carta Națiunilor Unite. Din mo
ment ce în articolul 4 din Carta 
Națiunilor Unite se spune că, în 
afara statelor fondatoare, calitatea 
de membru al Națiunilor Unite 
„este deschisă tuturor celorlalte 
state iubitoare de pace" „care se 
angajează să îndeplinească îndato
ririle prevăzute în prezentul sta
tut", Consiliul de Stat și guvernul 
pot constata în mod îndreptățit, 
că R.D. Germană a îndeplinit în- 
trutotul această prevedere.

„R.D. Germană, se menționează 
în declarație, rămîne credincioasă 
principiului formulat în prima sa 
declarație guvernamentală de a nu 
accepta scindarea Germaniei și de 
a duce cu hotărîre lupta pentru 
o apropiere și înțelegere între cele 
două state germane, pe calea for
mării unei confederații menite să 
ducă la reunificare". Această nă
zuință firească a poporului german 
poate fi îndeplinită numai printr-o 
politică de coexistență pașnică a 
celor două state germane, prin re
nunțarea lor la armele atomice, 
prin încetarea înarmărilor și mă
suri eficiente de dezarmare, prin 
unirea lor într-o confederație ger
mană. „Fără îndoială că o aseme
nea evoluție, care ar corespunde 
speranțelor și dorinței populației 
iubitoare de pace din cele două 
state germane, ar fi puternic și 
eficient sprijinită prin primirea 
celor două state germane în Or
ganizația Națiunilor Unite".

Vălul misterului

a fost ridicat
După multe săptămîni de 

incertitudine se pare că a 
fost ridicat vălul asu
pra celor intîmplate în 
regiunea Palomares din 
sud-estul Spaniei, unde s-a 
prăbușit, la 17 ianuarie, un 
bombardier B-52, cît și a- 
supra cercetărilor gigantice 
făcute de atunci de către 
marina și aviajia america
nă. Departamentul de Stat 
a recunoscut oficial 
miercuri că înfr-adevăr 
in urma acestui accident 
patru bombe termonuclea
re au căzut deasupra teri
toriului spaniol, dintre ca
re două s-au dezintegrat 
pe sol, a treia a fost recu
perată, iar cea de-a patra, 
a cărei forfă ar fi de 15 
megatone, s-a pierdut.

Dar oficialităjile americane 
au mai recunoscut și alte 
lucruri, pe cît de importan
te, pe atîf de îngrijorătoa
re, mai cu seamă pentru 
populafia locală. Și anume 
că, tn urma accidentului Iul 

B-52, substanje radioactive 
s-au împrăștiat pe un anu
mit perimetru în regiunea 
Palomares. Purtătorul de 
cuvînt al Comisiei pentru 
energia atomică a S.U.A. a 
precizat că a fost colectată 
o mare cantitate de pămînt 
și vegetale, care conjin e- 
lemente radioactive, urmînd 
a fi transportate în Statele 
Unite, la Aiken (Carolina 
de sud), unde vor fi arse.

Localnicii sînt și acum 
cuprinși de fiori la gîndul că 
n-ar fi fost exclus ca bomba 
să explodeze. Spre a asi
gura opinia publică spanio
lă, alarmată de un comuni
cat de la Madrid care dez
văluia că 2 000 persoane fu
seseră expuse radiațiilor în 
regiunea Palomares, autori
tățile americane se strădu
iesc să risipească teama de 
pericol, recunoscînd, totuși, 
că pericolele nu pot fi com
plet evitate. S-a anunfat, 
printre altele, că amba
sadorul american la Ma

drid și ministrul spaniol 
al informațiilor au hotărît să 
facă zilele acestea o baie în 
apele de la Palomares.

Spaniolii nu au aflat însă 
dacă vor fi despăgubiți sau 
nu pentru pierderile suferite 
și nici care este soarta ade
vărată a bombei cu pricina. 
Va exploda oare această 
bombă, ascunsă, poate, pe 
fundul Mediteranei sau în
gropată în nisipurile de pe 
coasta Spaniei ? Oficialitățile 
americane susjin că nu. 
Dar, deasupra oamenilor 
continuă să planeze perico
lul. „Paris Jour* se întreabă 
cu ce scop se transportă a- 
semenea bombe deasupra 
teritoriilor locuite. Se afir
mă de mult timp că aseme
nea accidente ar fi inofen
sive, adaugă ziarul. Dar cel 
de la Palomares a arătat cel 
pujin că pericolul nu e com
plet înlăturat. Acest inci
dent a deschis ochii multor 
oameni asupra pericolului 
pe care-l prezintă jocul 
cercurilor militariste cu bom
ba atomică. El arată la ce 
riscuri sînt expuse popoare
le ale căror teritorii sînt fo
losite pentru bazele militare 
americane sau al căror spa- 
flu aerian este lăsat la dis- 
crefia mllltariștilor.

Al. GHEORGHIU
Paris.

Comis-voiajorul 
ghinionist

Aeroportul din Madrid. 
Sala de așteptare. Obosit 
de drum, călătorul s-a în
tins pe canapea. Cu ochii 
închiși și capul pe valiza 
tare, își frământă creierii 
cu o întrebare: cum să 
iasă din încurcătură? 
Transferul banilor nu se 
efectuase, iar viza întîr- 
zia. Altfel n-ar fi fost a- 
cum obligat să se adăpos
tească aici. Ar fi tras la 
hotelul unde își reținuse 
cameră. Pe vremuri nu 
avea asemenea probleme. 
Era suficient să spună un 
cuvînt și totul se aranja, 
își amintește și acum de 
plimbările în superba-i li
muzină decapotabilă. Pe 
trotuare — ciorchine de 
curioși. Băga mîna in bu
zunar și arunca mulțimii 
guinee de aur. întrebat o 
dată de un gazetar pen
tru cine oferă aceste spec
tacole, a răspuns: „pentru 
mine; banul face recla
mă". Și avea nevoie de

reclamă pentru că tot mai 
des, cînd trecea el, oa
menii de pe trotuare ridi
cau pumnul amenințător. 
Pentru că banii împrăș- 
tiați pe străzi nu erau ai 
lui. Intr-o zi, n-o s-o uite 
niciodată — 15 august
1963 — în fața palatului 
său s-a adunat o mulțime 
imensă, furioasă. De a- 
tunci, pe cartea sa de' vi-

• zită, alături de „Fulbert 
Youlou" și de titulatura 
„exabate", a apărut „ex- 
președinte al Republicii 
Congo (Brazzaville)". Ce 
vremuri au urmat! Pro
cesul, condamnarea la 
moarte : 400 000 000 de
franci deficit în bugetul 
statului... Norocul lui a 
constat în vechea sa 
legătură cu~ C.I.A. (A- 
genția americană de spio
naj). Cu ajutorul ei a „e- 
vadat", stabilindu-se din
colo de fluviu, la Leopold

ville. Cînd a căzut însă 
Chombe, a intrat și el în 
disgrație; obligat de îm
prejurări, a trebuit să ia 
drumul Europei. Ajuns pe 
aeroportul Le Bourget, i 
s-a refuzat viza de intra
re în Franța. Așa că a 
trebuit să ia avionul spre 
Madrid. Dar și aici ghi
nionul îl urmărește. For
malitățile durează. A tre
buit chiar să facă o de
clarație că nu se va mai 
ocupa de politică.

Declanșarea . blitzului 
l-a trezit. Fotoreporterul 
îl recunoscuse. Cum sta 
așa întins pe canapea pă
rea mai ourînd un comis- 
voiajor, gata să-și desfa
că marfă primului client. 
Străfulgerarea lămpii i-a 
aprins imaginația. A ui
tat de angajamentul luat 
de a nu face politică, de- 
clarind că, de cînd a pă
răsit țara, la Congo-Braz
zaville toate ar mer
ge de-a-ndoaselea; că 
Patrice Lumumba ar fi 
fost o „victimă a comu
nismului", etc., etc., pînă 
cînd gazetarul i-a întors 
spatele.

B. AUGUSTIN

„Bun pentru 

Vietnam..."
„Un coș cu mere costă 

10 dolari. Ce sumă se va 
plăti pentru 12 coșuri 
dacă din fiecare coș s-a 
scos o treime din mere?" 
Nerezolvînd această pro
blemă de aritmetică în 
timpul stabilit de comisie, 
campionul mondial la ca
tegoria grea, americanul 
Cassius Clay, a fost făcut 
K.O. acum doi ani și ab
solvit de chemarea în rîn- 
dul forțelor armate ale 
S.U.A. Motivul ? „Neco
respunzător din punct de 
vedere intelectualIată 
însă că nu de mult 
Cassius Clay a primit or
dinul de recrutare, fără a 
mai fi supus vreunei exa
minări. El nu este singu
rul în situația aceasta.

Ce s-a întîmplat ? Și-o 
fi schimbat cumva Penta
gonul părerea despre unii 
tineri ? „Pur și simplu în
cepem să simțim lipsa lor, 
ca urmare a amploarei 
pe care a luat-o războiul 

din Vietnam"... — spunea, 
acum cîteva zile, un func
ționar de la biroul de re
crutare din Melvindale.

„In întreaga țară situa
ția este aceeași, relatează 
revista americană „News
week". Aceasta pentru că 
nevoia de oameni ceruți 
de Pentagon (300 000 re
cruți pînă la sfîrșitul anu
lui—aproape dublu față de 
anul trecut) a intensificat 
activitatea birourilor de 
recrutare, care au început 
să trimită ordine de che
mare sub arme tinerilor 
și celor respinși inițial ca 
nesatisfăcînd normele in
telectuale, morale sau fi
zice". In plus, zilele tre
cute a fost anunțată o 
nouă măsură. Studenții 
vor fi supuși unor teste 
academice. Dacă nu vor 
reuși să treacă cu bine a- 
ceste probe, studenții vor 
putea fi imediat recru
tați.

împotriva tuturor aces-

CASS1US CLAY : — Omu
le, tu cauți militari. Eu sînt 

doar boxer
(Caricatură dm „New York 

Herald Tribune”)

tor măsuri tinerii ameri
cani protestează sub dife
rite forme. In ceea ce îl 
privește pe campionul 
mondial de box, Cassius 
Clay, acesta a declarat că 
nu va lua în considerare 
actuala hotărîre a birou
lui de recrutare motivînd 
că... nici pînă astăzi n-ar 
fi reușit să rezolve proble
ma de matematică ce i 
s-a dat acum doi ani...

Gabriela MANTU
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