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Pe șantierele edilitare 
din regiunea Suceava

Dialog de primăvară
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MIINE ÎNCEPE
RECENSĂMÎNTUL

Cit ev a rec o m a n d ă r i util e

pentru cetățeni:

într-o situație întocmită de con
ducerea Trustului regional de con
strucții Suceava privind îndepli
nirea planului de locuințe pe anul 
trecut, se menționează, între alte
le, că „marea majoritate a aparta
mentelor au fost predate în tri
mestrele III și IV, constructorii 
suceveni rămînînd datori locatari
lor cu peste 100 de apartamente". 
Era firesc ca cei care răspund de 
bunul mers al lucrărilor pe șantie
rele de locuințe din regiune să 
ia măsuri pentru a preveni repe
tarea neajunsurilor din anul tre
cut. Din analiza rezultatelor pe 
primele două luni din acest an 
reiese că anumite carențe persistă 
și acum in activitatea de construc
ții de locuințe din regiune. Planul 
a fost îndeplinii în ianuarie doar in 
proporție de S0,5 la sută, iar in fe
bruarie — de 80 la sută. In cele două 
luni s-a realizat numai 44,4 la sută 
d‘- planul primului trimestru.

cum se explică această rămîne- 
re în urmă ? Pentru a afla cauze
le, am avut o discuție cu ing. DU
MITRU POPESCU, vicepreședinte 
al Sfatului popular regional Sucea
va, ing. ALEXANDRU MANOLIU, 
directorul Trustului regional de 
construcții, arh. ANATOLIE PE- 
TRUC, director tehnic al D.S.A.P.C., 
cu șefii secțiilor de planificare, 
investiții și gospodărie comunală 
ale sfatului popular regional. 
Atît vicepreședintele sfatului popu
lar regional cît și directorul 
trustului s-au arătat cît se 
poate de optimiști în ce priveș
te pregătirea construcțiilor de lo
cuințe din acest an.

Ce se desprinde însă din activi
tatea primelor două luni ale anu
lui ? In cartierul Arini din 
Suceava sînt începute 8 blocuri 
cu 336 de apartamente. La cel 
mai avansat se execută zidă
ria. Am stat de vorbă cu mais
trul MIHAI BEL.ECA, care ne-a 
spus : „Lucrările se desfășoară

destul de încet din cauză că nu 
am avut suficient front de lucru. 
In primele zile ale anului, în con
diții foarte grele, am fost nevoiți 
să executăm lucrări de zidărie ex
terioară. Abia la sfîrșitul lunii ia
nuarie am început finisările inte
rioare. Din lipsa frontului de lucru nu 
am putut să ne organizăm munca in 
mod temeinic. Și în prezent lucrăm 
cu un număr redus de muncitori".

Nici pe șantierele de locuințe de 
la Botoșani, Fălticeni și Gura Hu
morului nu am găsit o situație mai 
bună. Se lucrează cu efective re
duse de muncitori, unele utilaje 
stau nefolosite. Aprovizionarea 
punctelor de lucru cu materiale 
nu este bine organizată. Discutăm 
despre aceasta cu ing. NICOLAE 
ILIȘESCU, de pe șantierul de lo
cuințe din Fălticeni.

— Lucrările sînt rămase în urmă 
cu cel puțin o lună, pentru că trus
tul nu ne-a asigurat la timp nici 
cărămida și nici utilajele necesa
re. Acum, nu avem balast și nisip, 
ceea ce va determina întîrzieri și 
mai mari. în aceste condiții, nu 
poate fi vorba de o folosire ra
țională a capacității de execuție.

In discuțiile pe șantiere, con
structorii au formulat întrebările : 
pe ce temei sfatul popular regio
nal ?l conducerea trustului consideră 
ca front de lucru, In condițiile Ierni
lor sucevene, blocuri care ta 
tul lunii Ianuarie se aflau
fundații t Nu se putea face o eșa
lonare care să permită ca 
iembrie și decembrie să. se ridice 
„la roșu" un număr suficient de 
blocuri, pentru a se crea posibili
tatea să se lucreze pe timp frigu-

Nlstor ȚUICU 
coresp. „Scînteii*

începu- 
abia la

tn no-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Rolul instructorului
în complexitatea
vieții de partid

./

PENTRU

1-

GARDEROBA
DE SEZON

Ținind seama de amploarea obiec
tivelor stabilite pentru etapa ac
tuală a noului cincinal, de impor
tanta lor în inlăptuirea prevederilor 
Congresului aj IX-lea al P.C.R., vo
lumul muncii organelor și organiza
țiilor de partid crește necontenit, 
sarcinile ce ie revin devin tot mai 
complexe, rezolvarea problemelor 
care se ridică în fiecare sector 
activilate necesită un înalt nivel 
competentă.

în cadrul muncii de partid, 
lu) instructorului este deosebit 
importanți prin natura muncii sale, 
el se allă marea majoritate a tim
pului în rîndui mamelor în miezul 
activității acestora Viata insflșt ne 
impune să acordăm o alentie deo
sebită ridicării nivelului activității 
Instructorilor, deoarece orice mă
sură luată în acest sens se reflectă 
operativ în numeroasele acțiuni ce 
stau în centru) atenției organizații
lor de partid.

Dacă in mod obișnuit, datorită In
finitelor ei aspecte cotidiene, mun
ca instructorului este deosebit de 
complexă, se înțelege de la sine cit 
de mult cresc îndatoririle lui, cît 
se lărgește sfera de cuprindere a 
activității sale in lumina documen
telor Congresului a) IX-lea al par
tidului și a ultimelor plenare ale 
C.C. al P.C.R. Tocmai de aceea este 
foarte important ca Instructorii să 
fie bine orientali, ajutați să nu se 
piardă in lucruri mărunte, să dis- 
cearnă ceea ce este esențial din 
noianul problemelor curente.

în prezent, organizațiile de partid 
din întreprinderile orădene își con
centrează întreaga muncă politică 
și organizatorică spre asigurarea 
condițiilor menile să ducă la în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
sporite ale primului an al cincina
lului, îmbunătățirea calității produ-

Teodor HAȘ 
prim-secretor ol Comitetului regional 

Crișana al P.C.R.

de 
de

ro
de

selor, folosirea mașinilor șl utilaje
lor la întreaga lor capacitate, rea
lizarea la termenele prevăzute a 
lucrărilor de investiții. In urma re
partizării instructorilor de partid în 
funcție de specialitatea, experiența 
și aptitudinile lor, precum șl prin 
alte măsuri luate de Comitetul oră
șenesc de partid Oradea, aceștia 
reușesc să ajute birourile organiza
țiilor de bază să rezolve mal bine 
sarcinile ce le revin, să nu scape 
din vedere nici una dintre proble
mele principale ale activității între
prinderilor.

Instructorul Ștefan Tamaș nu a 
trecut nepăsător pe lingă (aptul că 
birourile organizațiilor de bază din 
unele întreprinderi producătoare de 
bunuri de larg consum prevăzuseră 
că în cadrul, unor adunări generale 
de la stîrșilu) anului trecut șl înce
putul anului 1966 să se tină diferite 
conferințe cu caracter general, 
foarte puțin legate de problemele 
specifice din unitățile respective. 
Cunoscînd temeinic sarcinile ce re
vin colectivelor din întreprinderile 
respective. Instructorul a orientat 
birourile organizațiilor de bază să 
stabilească drept subiecte ale con
ferințelor teme ca desfășurarea 
ritmică a producției; realizarea 
tuturor sortimentelor prevăzute în 
plan i îmbunătățirea calității produ
selor ș.a. Bineînțeles, instructorul 
nu s-a mulțumit cu aceasta; el a 
orientat birourile organizațiilor de 
bază să pună în centrul preocupări
lor lor problemele legate de orga
nizarea științifică a producției, le-a

sprijinit in mal buna planificare a 
muncii, in organizarea unui schimb 
de experiență pe această Iernă.

Instructorii de partid care-și des
fășoară activitatea la sate ajută or
ganizațiile de partid să mobilizeze 
oamenii muncii la creșterea conti
nuă a producției agricole vegetale 
și animale, valorificarea tuturor re
zervelor existente în fiecare unitate 
agricolă, extinderea experienței 
înaintate în folosirea rațională a pă- 
mîntulut, extinderea irigațiilor, a 
îmbunătățirii funciare etc. Totodată, 
este evident că activitatea instructo
rului nu se poate limita la ajutorul 
dat pentru rezolvarea unei sarcini 
sau a alteia, ci ea vizează, în ultimă 
instanță, creșterea gradului de matu
ritate, a capacității fiecărei organiza
ții de bază de a interveni la timp și 
cu metodele cele mai potrivite acolo 
unde este nevoie.

Cu mal mult timp în urmă, orga
nizațiile de bază din cooperativele 
agricole de producție Olari și Ca
poral Alexa, raionul Criș, desfășu
rau o slabă activitate. Hotărîrile 
adunărilor generale aveau un carac
ter formal sau rămîneau neîndepli
nite. Instructorul de partid Aurel 
Suciu a îndrumat birourile organi
zațiilor de bază să-și desfășoare în
treaga activilate pe baza principiu
lui muncii colective, să consolideze 
democrația cooperatistă, să adopte 
măsuri temeinic chibzuite pentru 
sporirea producției agricole. Acum 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază dezbat toate problemele în co
lectiv. se sfătuiesc permanent cu co
muniștii și cu ceilalți cooperatori, 
urmăresc cu grijă înfăptuirea hotă- 
rîrilor adoptate. Numeroase initia
tive luate de organizațiile de partid 
au avut drept rezultat întărirea eco-

în rafturile și vitrinele magazi
nelor constați „schimbul de 
locuri' între îmbrăcămintea groa
să, de iarnă și cea de primăvară. 
Noutățile și-au făcut apari
ția. Pentru a le face cunoscute pe 
cele din sectorul tricotajelor, re
dactorul nostru D. Minculescu a 
adresat cîteva întrebări tovară
șului ing. N. CHIOSE, direc
tor tehnic în Ministerul Industriei 
Ușoare :

— Ce ne puteți spune despre 
noile modele de sezon ?

— Prin diversele expoziții or
ganizate, prin chestionare, co
merțul a aflat cerințele publi
cului larg în ce privește mode
lele, culorile, desenele etc. Pen
tru trimestrele II și III s-au 
contractat aproape 2 000 modele 
de tricotaje, dintre care 345 noi, 
din lîhă, bumbac și în mare 
măsură din fire și fibre sinteti
ce, tot mai apreciate pentru as
pectul și calitățile lor. Gama 
modelelor de tricotaje s-a lărgit 
cu pulovere, jachete, veste, 
scampolouri, rochii, din fire sin
tetice (melana și relon), care în
locuiesc cu succes pe cele din 
lînă. Vor fi livrate comerțului 
modele noi de ciorapi și șosete 
fine, supraelastice, ciorapi cu 
desene în romburi, pentru femei, 
cămăși 
din fire 
dungi, 
manșete 
fabricate pînă în prezent (satis- 
făcîndu-se astfel o cerință mai 
veche a cumpărătorilor) etc. O 
altă noutate o constituie tricota
jele din fire melana buclate —

bărbătești din relon și 
poliesterice, uni și în 
colorate, cu gulere și
tari, superioare celor

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Mîine începe una dintre cele mai 
importante lucrări statistice — re- 
censămîntul populației și locuințe
lor. Succesul acestei acțiuni, pentru 
care- s-au făcut pregătiri minu
țioase, este determinat de strînsa 
colaborare între populație și ca
drele de recenzori. Dar, cum diferi
tele date se înregistrează pe baza 
liberei declarații a persoanelor, a- 
dică fără prezentarea unor docu
mente doveditoare, este evident că 
în bună măsură calitatea și ope
rativitatea lucrărilor depind de 
sprijinul acordat de populație, cu 
deplină conștiință cetățenească.

în afara întrebărilor simple ca : 
sex, stare civilă, cetățenie, națio
nalitate, limbă maternă, în formu
lare se găsesc și întrebări care ne
cesită, de la caz la caz, un timp 
oarecare de gîndire sau chiar de 
documentare personală, prealabilă 
pentru a da răspunsul corect soli
citat de recenzori. Astfel, pentru a 
înregistra locul nașterii, unele 
persoane, care s-au născut în alte 
localități, trebuie să se informeze 
în prealabil care este denumirea 
actuală a comunei sau orașului în 
care s-au născut, precum și din 
ce raion sau regiune face parte 
în prezent localitatea respectivă. 
Aceleași probleme se ridică, . în 
numeroase cazuri, și în legătură 
cu înregistrarea anului stabilirii 
în localitatea de domiciliu.

Un ajutor substanțial poate a- 
corda populația la obținerea de 
date cît mai exacte asupra nive
lului de instruire. Fiecare persoa
nă va declara denumirea pe care 
a avut-o școala la data absolvirii, 
fără a se face vreo echivalare cu 
școlile existente în prezent. Este 
bine să .se consulte în prealabil de 
către cetățeni certificatul sau di
ploma de absolvire.

O deosebită importanță prezintă 
obținerea de date exacte și cît mai 
clare asupra caracteristicilor social- 
economice ale populației. în acest 
sens, este recomandabil ca fiecare 
persoană care are o ocupație adu
cătoare de venit să se informeze 
din vreme asupra denumirii exac
te și complete a unității în care 
lucrează, asupra sectorului social- 
economic în care se încadrează 
această unitate (de stat, coopera-

Ion MARINESCU
Șeful secretariatului Comisiei 
centrale pentru recensămîntul 

populației și locuinfelor

tistă etc.) asupra denumirii felului 
de muncă pe care o prestează, cît 
și a specialității în ocupație. De 
pildă, nu ajunge să se declare 
mecanic, ștanțator, maistru, ci se 
va indica mecanic reparații auto, 
ștanțator în piele, maistru țesător 
etc. Pensionarii vor fi solicitați să 
declare locul de muncă și ocupația 
avută la data pensionării.

în cazul cînd linele persoane 
vor fi plecate din diverse motive 
în alte localitățn și vor lipsi de 
acasă pe întreaga durată a recen- 
sămîntului, este necesar ca înain
te de plecare ele să comunice ce
lorlalți membri ai gospodăriei a- 
dresa exactă unde pleacă (regiu
nea, raionul, orașul sau comuna, 
satul, strada, numărul) și celelalte 
date personale, pentru a asigura 
înregistrarea lor corectă în formu
larele de recensămînt. Aceasta 
este necesar deoarece persoanele 
respective se consideră ca făcînd 
parte din gospodărie.

Unele aspecte specifice ridică 
înregistrarea clădirilor și locuințe
lor. O bună parte din caracteris
ticile acestora se înregistrează, pe 
bază de declarație. Se recomandă 
cetățenilor să se pregătească din 
timp pentru a 
întrebări ca : <
construită clădirea, forma de pro
prietate a clădirii și locuinței, dis
tanța pînă la punctul de alimen
tare cu, apă în cazul în care acesta 
este situat în afara curții etc. Alte 
caracteristici ale clădirilor și lo
cuințelor se înregistrează însă pe 
baza constatărilor directe ale re- 
cenzorilor : identificarea materia
lelor de construcție a pereților ex
teriori, planșeelor, învelitorii aco
perișului, gradul de uzură a clădi
rii etc. Determinarea suprafeței 
clădirilor și locuințelor, care în 
unele situații necesită diferite cal
cule, mai ales în cazul clădirilor 
sau camerelor cu forme neregula-

te, se stabilesc de recenzori pe 
bază de măsurători. Pentru clădi
rile și locuințele aflate în admi
nistrarea sfaturilor populare, a- 
ceastă operație este înlesnită prin 
faptul că recenzorii vor avea la 
dispoziție materialele elaborate in 
lunile august-septembrie 1965, cu 
ocazia operațiilor de delimitare, 
numerotare și măsurare a clădiri
lor și locuințelor.

Deși formularele de recensămînt 
se completează în decurs de 8 zile, 
în perioada 15—22 martie, datele 
privind populația și locuințele se 
înregistrează potrivit situajiei exis
tente la ora zoro din noaptea de 
luni 14 martie — spre marți 15 
martie 1966. Cu alte cuvinte recen- 
sămîntul trebuie să ofere o foto
grafie fidelă a caracteristicilor 
populației, fondului locativ și con
dițiilor de locuit din acel moment, 
între „ora zero" și momentul com
pletării formularelor pot surveni 
unele schimbări în gospodărie în 
urma nașterii, căsătoriilor, dece
selor, schimbări de domiciliu, etc. 
precum și în situația fondului de 
locuințe.

(Continuare în pag. a III-a)
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Arta și istoria
poporului român

Petru COMARNESCU

Orice Tn lume 8re 
glas și Iile, dacă nu 
treci nepăsător pe lin
gă ceea ce a dăruit na
tura și a făurit omul. 
Pentru oricare om cu 
sim|ire și imaginație 
pămînful și pietrele își 
au glasul lor, ca și 
murmurul izvoarelor, 
foșnetul frunzelor, lu
mina florilor, licăritul 
stelelor. Încă mai 
răscolitoare pentru 
c o n ș t i i n f a noastră 
se dovedesc 
trecutului, 
oricărei zbateri 
cunoaștere și 
și încă și mai mult pot 
spune înfăptuirile isto
riei, cu alaiul lor de 
monumente în lemn și 
în piatră, cu scrierile 
cronicarilor, cu tot te
lul de documente pri
vind fapte măre(e și 
referințe la viafa zilni
că a înaintașilor noștri.

Ca că ne dăm și mai 
bine seama ce sîntem 
azi este necesar să 
știm ce am fost, din ce 
lumi purcedem, care 
au fost strădaniile po
porului nostru spre 
dreptate și adevăr, 
cum și-a închegat el 
cultura peste atîlea 
suferinfr și privațiuni, 
prin meditafie și cîn- 
tec, prin dor, lupte și 
răscoale, păstrîndu-și 
și desăvîrșindu-și vir
tuțile. La această con
știință a ceea ce am 
fost, a ceea ce sîntem, 
a ceea ce vom fi, li’e- 
ratura și, în genere,

urmele 
mărturia 

spre 
artă,

arta au adus mari șl in
spiratoare lumini.

Referindu-ne la lite
ratura inspirată de via
ta poporului, de istoria 
lui, mari și cu adine 
răsunet s-au dovedit 
de-a lungul anilor Or 
perele multora dintre 
poefii, prozatorii, dra
maturgii și eseiștii noș
tri. Am putea spune că 
nu a existai scriitor re
prezentativ din gale
ria culturii noastre 
care, intr-un fel sau 
altul, să nu fi evo-

OPINII

cat viața poporu
lui, luptele și 
făptuirile lui, să nu-și 
fi pus problema valo
rilor lui spirituale.

Cu mijloacele uno
ra-care au contribuit 
la dezvoltarea con
științei naționale, Gh. 
Asachi, Costache Ne- 
gruzzi, D. Bolinti- 
neanu au creat nu
vela istorică și poe
mul eroic, au folosit 
alegoriile patriotice. 
Prin operele lui Hasdeu 
și Odobescu, răsunetul 
istoriei și al frumuseți
lor pămîntului nostru 
au căpătat noi valori 
estetice. Alecsandrl a

în-

lărgit simțitor viziunea 
folclorică, prin valori
ficarea Mioriței și a 
altor balade și poezii 
populare ; a poetizat 
sentimentul naturii, al 
peisajului nostru, pun 
pastelurile sale ; a a- 
dîncit conștiința tradi
ției, prin piesele sale 
istorice, tradiție pe care 
mai fîrziu dramaturgi 
ca Alexandru Davila, 
Barbu Delavrancea și 
alții o vor oglindi cu 
mijloace mai diferen
țiate, la unii săvîrșin- 
du-se ridicarea la sim
bol, la unele leit-mo- 
five ale permanenții 
noastre istorice.

Tradiția înțelepciunii 
poporului și a umțrului 
său existential a 
luat-o 
după < 
unele 
Anton 
urmărit 
comice 
se ale 
obiective sociale 
precise, penfru a de
veni adine combativă 
la I. L. Caragiale. 
aceeași puternică 
tă, cu aceeași forță ex
presivă, Caragiale a 
înfierat marea burghe
zie și pe acei mici bur
ghezi dornic! să Intre 
tn rîndurile înavuțiților 
și și-a arătat < 
țață de cei împilați, 
muncitorii și țăranii.

re
ton Creangă, 

ce strălucise în 
opere ale lui 
Pann. Satira a 

t în canțonetele 
i și în unele pie- 

lui Alecsandrl 
mai

(Continuare 
în pag. a II-a)

■ împotriva războiului 
din Vietnam

Tn S.U.A. a fosf inițiată o campanie penfru 
strîngersa de semnături.

iS Ce arata barometrul 
alianței atlantice*

O corespondență din Paris relatează des
pre ecourile evenimentului pe care l-a con
stituit în săptăniîna încheiată demersul 

.< Franței pe lîngă cei 14 parteneri din N.A.T.O.

Cu
ar-

POLONEZ
N. POPESCU-Bogdăneșii

Din punct de vedere turistic, Polo
nia oferă un itinerar interesant care 
ar începe de undeva din sud, de la 
Zakopane și, trecînd prin Cracovia, 
Oswiecim, Cazimirsc, Varșovia ele, s-ar 
termina la Sopol, între Gdansk și Gdi- 
nia pe malul Balticii, ori în zona 
lacurilor mazuriene.

Un atare traseu oferă multe lucruri 
demne de văzut. Intîi de țoale o sta
țiune de munte cu hoteluri bine con
cepute, dispunînd de amenajări spor
tive remarcabile, cum, spre exemplu, 
pista pentru sărituri la trambulină, a- 
precială de schiori ca una dintre cele 
mai reușite din lume. Apoi Cracovia : 
muzee, o universitate străveche, tur
nuri, biserici-monumente, un castel în 
stil Renaștere, o colecție de gobeli- 
nuri din secolul al XVI-lea de mare 
valoare. Cazimirsc : orășel pe malul 
Vistulei, în trecut centru economic 
important, iar azi o relicvă conservată 
datorită notei arhitecturale specifice 
și unei ce’ăți medievale. Varșovia : 
simbioză între vechi și nou, ca orice 
capitală dispunînd de muzee de artă 
reprezentative, de teatre, instituții de 
învățămînt și de știință, de o arhi
tectură cu totul aparte în zone con
servate ca document. Mazuria — pă- 
mînt stropit cu 2 700 de lacuri, din
tre care unul, Sniardwy, în suprafață 
de 106 km.p. Sopo» : stațiune la Bal
tica, cu un hotel de talie internaționa
lă implantat direct pe plajă, dar cu 
apă de mare rece și cu un soare avar.

Este, însă, doar o părere că note 
de inedit pot ti întîlnite numai pe iti
nerare turistice.

Oțel și petrochimie

Cu Nowa Huita, cea mai însemnată 
întreprinde'-e siderurgică a Poloniei, 
faci cunoșt'nță încă la Przemisl, punct 
de granifă, de descărcare și încărcare 
a minereului. Combinalu1 de Ungă 
Cracovia prelucrează în exclusivitate 
minereu provenit din Uniunea Sovie
tică. Przemisl este stafia de Iransbor- 
dare și. neaviza* fiind, te surprind 
aici munfii de pămîn* cărămiziu care 
cresc și descresc pe măsura mișcării 
trenurilor, 
proximativ 
minereu, 
milioane 
cele peste 8,5 milioane cît realizea
ză întreprinderile siderurgice din în
treaga (ară. Polonia ocupă, la acest 
capitol, locul al 9-lea în lume și dă 
2,1 la sută din producția mondială, 

întreprinderea Nowa Hutta. creație 
a regimului popular, produce singură 
de aproape două ori ma' mull ofel 
decît se producea, în perioada post
belică, în întreaga țară.

In jos, pe Vistula împuținată de 
Nowa Hutta pentru cerințele procesu
lui tehnologic cu o cantitate de apa 
în măsură să satisfacă nevoile unu1 
oraș cu peste un milion de locuitori, 
itinerarul neturistic trece prin loca
litățile Polawy și Plosk, amîndouă a-

Se manevrează anual a- 
4—5 milioane de tone de 
Nowa Huita produce 2,5 
de tone de ofel, dm

(Continuare în pag. a IV-a)

B Festivalul filmului 
de la Mar del Plata

Premiul special al juriului acordat filmului 
românesc „Duminică la ora 6“.

■ SITUAȚIA DIN INDONEZIA
Agențiile de presă anunfă că Sukarno a pre
dat puterea politică generalului Suharto 
o Partidul Comunist ți alte organizații de
mocratice interzise oficial • 21 personalități 
cu funcții guvernamentale arestate.
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Rolul instructorului
în complexitatea 
vieții de partid
(Urmare din pag. I)

nomico-orqanizatorică a celor două 
cooperative agricole de producție. 
£oopeȚatorii din Olari au obținui' 
arftj] trecut în medie 2 132 kg grîu> 
la hectav și peste 42 000 kg sfeclă 
de zahăr, ptrecum și 1 943 kg lapte 
de la"' fiecare vacă furajată, iar ceii 
din Caporal Alexa 2 191 kg griu la 
hectar. '

Desigur, roitul activistului este de 
a sprijini birourile organizațiilor de 
bază și nu de a prelua munca aces
tora, a li se sabstitui sau a exercita 
o tutelă măruntă asupra lor. Pînă 
nu de mult, Stelian Coștea, instruc
tor- al Comitetului raional de partid! 
Aleșd, obișnuia să întocmească sin
gur planurile de -.muncă ale organi
zațiilor de bază dftn CA.P. Brusturi, 
fără ca birourile rteapective să cu
noască măcar contiinutul lor. Este- 
limpede că un asemenea stil de 
muncă, care ignoreatză practica șii 
înțelepciunea colectiva, în loc să sti
muleze, frînează inițiativa organiza
țiilor de bază, este generator de gre
șeli și formalism.

Experiența arată, totodată, că re
zolvarea in condiții bune a multiple
lor sarcini care revin instructorului, 
de partid depinde, într-o măsură ho- 
tărîtoare, de felul în care el știe să, 
îmbine activitatea curentă cu munca, 
în perspectivă. Deși nu îi este ușor 
să-și împartă orele pentru a rezolva 
nenumărate sarcini „la zi", privirile 
lui tintesc întotdeauna mai departe, 
întrevăd ce probleme vor fi înscrise 
mîine pe ordinea de zi a organiza
țiilor-de partid ca să poată pregăti 
din timp rezolvarea lor. în a- 
ceastă privință, instructorii Comite
tului orășenesc de partid Oradea au 
orientat organizațiile de partid de po 
șantierele obiectivelor industriale 
gflate în construcție să se îngrijeas
că încă de acum de pregătirea cadre
lor care vor mînui instalațiile și 
agregatele și sînt cherțiate să asigure 
punerea în funcțiune la termen a 
capacităților de producție la para
metrii stabiliți.

Desfășurarea unei munci de per
spectivă depinde în bună măsură de 
stabilitatea instructorilor în aceleași 
sectoare de activitate; nu este de 
mirare că dacă sînt schimbați la in

tervale scurte, cum s-a întîmplat 
uneori, in raioanele Criș și Oradea, 
munca, lor este lipsită de orizont 
larg.

Anallizînd îndeaproape experiența 
unor bomitete raionale de partid, 
ne-am convins încă o dală cit este 
de necesar să punem un accent deo
sebit pe eficacitatea muncii instruc
torilor. Instructorul, ca oricare acti
vist de partid, nu se mulțumește cu 
simpla constatare și înregistrare a 
faptelor întîlnite pe teren, ci inter
vine activ, acționează cu perseveren
ță prin organizațiile de partid și de 
masă pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

Un rol deosebit de important revi
ne instructorului în extinderea expe
rienței înaintate. Sesizînd valoarea 
deosebită a experienței C.A.P. din 
Sîntana în irigarea culturilor prin 
folosirea pînzei de apă freatică, Vic
tor Mîriea, instructor al comitetului 
regional de partid, a propus comi
tetului raional Gle partid ca organi
zațiile de bază să desfășoare o mun
că politică și organizatorică susținu
tă, pentru generalizarea acestei ex
periențe, ceea qe a avut efecte po
zitive asupra creșterii producției a- 
gricole in raion.

Una din concluziile pe care Ie des
prindem din analizarea eficienței 
muncii instructorilor constă în aceea
că ea trebuie apreciată nu numai 
după felul cum îndrumă organizațiile 
de bază de care răspund, ci și după 
propunerile lor care au determinat 
organele de partid să adopte măsuri 
cu o rază mai largă de cuprindere. 
Iată un exemplu 
privință. Instructorii 
Moga, Stefan 
Iaz au sesizat că în

Tamaș

în această 
Alexandru 
și Florian 
mai mui

bază — de nivelul la care se desfă
șoară instruirea lor periodică de că
tre organele de partid. De aceea, 
comitetul regional de partid își pro
pune să ajute în mai mare măsură 
comitetele orășenești și raionale de 
parlid pentru a îmbogăți acțiu
nile prevăzute în programele de 
instruire în așa fel îneît ele să 
cuprindă — în afara seminariilor din 
cadrul învătămintului de parlid — 
conferințe și expuneri pe cele mai 
importante probleme ale politicii 
partidului și statului, ale istoriei pa
triei, simpozioane, jurnale vorbite, 
recenzii, audiții muzicale. Ne vom 
îngriji totodată ca instruirile lunare 
să fie continuate printr-un aju
tor diferențiat și multilateral, acor
dat pe teren de către cadrele cu cea 
mai bogată experiență în munca de 
partid. Biroul comitetului regional 
a criticai stilul defectuos de muncă 
al Comitetului raiona] de partid 
Aleșd, ai cărui secretari, de multe 
ori, cînd se deplasau pe teren, nu 
luau legătura cu instructorii de par
tid pentru a le controla munca și a-i 
ajuta in rezolvarea sarcinilor ce le 
revin.

Comitetele regional, raionale și 
orășenești de parlid din Crișa- 
na vor acorda o atenție mai mare 
dezvoltării pregătirii profesionale și 
politice a activiștilor, generalizării 
experienței pozitive a instructorilor, 
dezbaterii periodice a problemelor 
legate de perfectionarea stilului de 
muncă. în felul acesta, vom asigura 
ca instructorii să aducă o contribu
ție crescîndă Ia ridicarea muncii or
ganizațiilor de bază la nivelul sar
cinilor actuale.
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MULT PREA
HARNICUL

te întreprinderi, planurile M.T.O. 
aveau o eficacitate economică re
dusă deoarece înfăptuirea celor mai 
importante prevederi se prelungea 
pînă la sfîrșitul anului. Pornind de la 
acest semnal. Comisia economică a 
Comitetului orășenesc de partid din 
Oradea a inițiat un studiu în toate 
întreprinderile orașului, pe baza că
ruia s-au elaborat măsuri de reme
diere a acestei stări de lucruri.

Rezultatele activității instructorilor 
sînt determinate într-o mare măsură 
— desigur pe fondul pregătirii lor de

Necazurile 
pensionari

Tn a doua jumătate a fiecărei 
luni, factorii poștali poartă zilnic 
în geantă, pe lîngă corespon
dența obișnuită, zeci de man
date prin care pensionarilor li se 
trimit la domiciliu drepturile cu
venite.

Respectarea normelor stabilite 
privind pregătirea și întocmirea 
dosarelor de pensionare a celor 
care au acest drept, achitarea 
cu regularitate a pensiei sînt obli
gații de mare răspundere ale 
conducerilor de întreprinderi și 
instituții, ale sfaturilor populare. 
Salariații aflați în pragul pensio
nării trebuie îndrumați și ajutați 
să-și procure actele necesare In
cit toate formalitățile necesare, 
inclusiv emiterea deciziei de 
pensionare, să fie făcute la vre
me. Unele scrisori sosite la re
dacție semnalează că nu peste 
tot se respectă aceste norme.

Iată ce ne-a scris sudorul AU
REL ȘERBAN, de la atelierele 
R.M.R.-Simeria. A primit din par
tea serviciului personal al între
prinderii o adresă prin care i se 
aducea la cunoștință că, a fost 
propus la pensionare .pentru ve
chime și limită de vîrstă". Ar 
fi fost firesc ca începînd cu a- 
ceeași dată să i se fi înmînat și 
decizia de pensionare. Dar n-a 
fost așa. întreprinderea a trimis 
dosarul de pensionare la oficiul 
de prevederi sociale al Sfatului 
popular al orașului Deva abia în 
ziua desfacerii contractului de 
muncă Consecința ? Timp de cî- 
teva luni. Aurel Șerban n-a primit 
nici salariu, nici pensie (salariu
— pentru că nu mai lucra, pensie
— pentru că, după studierea do
sarului, s-a constatat că nu înde
plinea condițiile de pensionare), 
întreaga încurcătură, necazurile 
salariatului s-au datorat faptului 
că la întocmirea dosarului de 
pensionare s-a lucrat superficial, 
fără simț de răspundere, nu s-au 
respectat normele legale. Tot așa 
s-a lucrat și la întocmirea dosa
rului de pensionare al lui Gh. 
Gavrilă, salariat la Ministerul Mi
nelor. Doșarul, trimis oficiului de 
prevederi sociale al Sfatului 
popular al raionului 30 Decem
brie, nu este complet : lipsesc 
anumite date din cartea de mun
că, copia acesteia nu corespun
de cu originalul, nu este stampi
lată etc.

Nici la oficiile de prevederi so
ciale nu se lucrează întotdeauna 
cu atenția cuvenită. La oficiul de 
prevederi sociale al raionului 
Gilort, unuia și aceluiași act i 
s-au dat, de la un an la altul, in
terpretări diferite de către ace
iași funcționari. De aici și schim

bări în cuantumul pensiei, ceea 
ce provoacă nedumerirea pen
sionarilor. în fiecare an, în pe
rioada 1961—1965, pensionarei 
Maria M. Dumitrescu, din comu
na Sîrbești, i s-a plătit altă sumă 
de bani, deoarece de fiecare 
dată s-a apreciat, pe baza ace
lorași acte, că pensionara tre
buie să primească altă sumă. A 
fost necesară intervenția organe
lor de control ale Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
pentru a se pune capăt arbitra- 
riului în interpretarea actelor din 
dosarul acestei pensionare.

Unele scrisori, sosite în ultima 
vreme la redacție. semnalează 
încălcarea regulei bine stabilite 
ca fiecare pensionar să primeas
că la o anumită dată a lunii 
pensia ce i se cuvine.

„Sînt pensionară din aprilie 
1964 — ne scrie ANA GRIGORE 
din raionul Lenin. Am primit cu 
regularitate pensia pînă în luna 
octombrie 1965 în luna noiem
brie n-a mai soșit poștașul cu 
pensia. Fiind bolnavă, am scris 
oficiului de prevederi sociale al 
Sfatului, popular raional Lenin, 
amintind numărul deciziei de 
pensionare, al talonului de pen
sie, adresa unde locuiesc. De
geaba. N-am primit pensia nici 
în luna decembrie. în ianuarie 
m-am dus personal la oficiu, 
unde mi s-a spus cu nepăsare : 
„N-ai primit-o, pentru că n-ai 
mai apărut în scripte". Motivele 
pe care mi le-au adus în legătu
ră cu dispariția din scripte a nu
melui meu nu pot fi nici crezute, 
nici admise. Cei puși acolo să 
se îngrijească de plata pensiei 
nu și-au făcut datoria, dar și-au 
încasat salariul, în timp ce eu 
nu mi-am primit dreptul acordat 
prin lege. Am întîlnit și alți pen
sionari în situații asemănă
toare".

Este pe deplin îndreptățită in
dignarea pensionarei față de cei 
care din neglijență au pricinuit 
întîrzieri inadmisibile în achita
rea pensiei cît și față de nepă
sarea și lipsa de înțelegere ma
nifestate la oficiu. Se impun din 
partea comitetului executiv al 
sfatului popular raional măsuri 
hotărîte pentru ca asemenea în
călcări ale regulilor privind pla
ta pensiei să nu se mai repete.

Este necesar să se desfășoare 
un control exigent pentru preveni
rea neglijențelor care pricinuiesc 
necazuri pensionarilor sau sala- 
riaților aflați în pragul pensionă
rii, pentru aplicarea corectă și 
conștiincioasă a prevederilor 
legii.

N. PETRESCU

Intr-unui din laboratoarele Institu
tului de inframicrobiologie din

Capitală
Foto î M. Andreescu

Tînărul cu aspect energic 
aleaigă prin hală. El nu e 
ca strungarul care fumează 
liniștit pe un scăunel, în vre
me ce două mașini bine re
glate își fac în liniște trea
ba. Nu, el e energic : alear
gă, ca să nu crezi că se 
plimbă. Se duce să-și ia ma
terialele de la magazie, dar 
n-a cerut din vreme nici 
bon, iar acum îl vînează pe 
maistru. Intră peste el înfr-o 
ședință operativă, are un 
aer grav, preocupat („iar- 
fă-mă, nea Tase, dar stătea 
mașina în loc I”), iar cînd 
iese, cineva clafină capul pe 
urmele lui și zice :

— Muncitor băiat I
Dacă lucrează într-un bi

rou, prima lui grijă este să 
nu iasă niciodată de acolo 
fără să țină în mînă un do
sar sau măcar o hîrtie. Exis
tă mult prea harnici, care 
își calculează ieșirea în așa 
fel îneîf să fie surprinși toc
mai cînd cară vreo patru 
bibliorafturi și cînd părul 
le-a căzut peste dioptrii.

Infîlnirile mult prea harni
cilor pe coridorul unei in
stituții sînt un subiect dra
matic, a cărții tratare le cere 
multă fantezie. Prima oară 
e simplu : un „noroc" scurt, 
și cu asta s-a terminat. A 
doua oară, e ceva mai greu: 
„noroc, adică pardon, ne 
mai văzurăm’ sau „tot fu, 
tot tu ? nu mai scapă omul 
de fine* sau „muncești, văd 
că muncești mereu”. A treia 
oară, începe greul : „tot cu

munca, tot cu munca ? n-ai 
mai terminat ?* sau „agita
ție și la voi ? și la voi e sfîr- 
șif de trimestru ?* sau 
„domnule, și ce vreme e a- 
fară 1" A patra oară însă, 
cazul deyine tragic, cei doi 
mult prea harnici sînt ne- 
voifi să se strecoare pe co
ridor făcîndu-se că nu se 
observă, din cauză că nu 
mai au ce să-și spună ; sînt 
pierduți — afară de cazul 
că au în mînă o hîrtie, mă
car o foiță, o țigară.

Tn cinci minute, ingine
rul și oamenii săi s-au în
țeles ce au de făcut pe 
șantier în ziua respeefivă. 
Totul e clar, dar mult prea 
harnicul vrea să arate că el 
ia lucrurile mai în serios 
decît ceilalți :

— Tovarășe inginer, să 
mai repetăm o dată, să fie 
mai clar.’ Și ar măi fi de 
precizat cîleva mici amă
nunte.

Daca nu e oprit pe 
loc, cele cinci minute în 
care toată lumea știa ce 
are de făcut, se vor trans
forma într-o oră și jumăta
te, din care fiecare pleacă 
fără să mai șfie nimic.

Față de ajutoarele sale 
însă, mult prea harnicul nu 
pune atîfa preț pe amă
nunte :

— Nu mă interesează 
cum I Las' că poți tu I

— Dafi-i bătaie 1 Dă-i 
bătaie I Bătaie I

— Din pămtnf, din iarbă 
verde I

Dar exisfă și alt mult 
prea harnic, cel care reface 
cu propria lui mînă toate 
calculele celor zece lucrări 
ale colaboratorilor săi și 
reușește, deși el e unul sin
gur, să le încurce pe toate 
zece.

Cînd vrea să traseze sar
cini, mult prea harnicul 
muncește enorm și izbuteș
te să traseze mult mai 
mult decît se poate înde
plini :

— lată, tovarășe, încă de 
la data asta am trasat sar
cină scrisă. Avem măsuri 
în curs.

Mult prea harnicul trăieș
te și se mișcă între două 
feluri de măsuri : cele 
vechi, de care îți declară 
că nu mai corespund, și 
cele noi, de care îți decla
ră că sînf în curs ; nu-i lip
sesc decîf cele prezente, 
dar compensează, e prezent, 
mereu și oriunde el-însuși, 
în persoană, și fine toate 
problemele în permanentă 
prezență : oriunde este rost 
să se termine ceva — să 
se încheie un contract în
tre două întreprinderi, să se 
sfîrșească o ședință, să se 
pună ultimul punct la o 
carte și ultima linie la un 
proiect — imediat se iveș
te, harnic, mult prea harni
cul. Prin eforturile lui ne
obosite, nimic nu se mai 
termină niciodată.

N. SCUTARU

• Teatrul de Operă și Balet : AIDA — 19.
• Teatrul de Comedie: TROILUS ȘI CRESIDA — .20.
• Teatrul. „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE — 15, UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ — 20, (sala din str.."Al. Stihia nr. 76 
A) : CANIOTA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : OMUL CARE ȘI-A
PIERDUT OMENIA — 16, AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFE
LINE — 20. ,
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Studio a Teatrului Na
tional „I. L. Caragiale") : ULISE ȘI... COINCIDENȚELE — 19,30.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19.30.
O Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL 1N NORI — 9,30 , UN 
VIS VESEL — 15,30, BUNĂ DIMINEAȚA, MlINE 1 —' 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" (în sala Comedia a Teatrului „I. L. Caragia- 
Je") : CIDUL — 20, (la sediu) : VORBE$TE-MI CA PLOAIA ; 
PROPRIETATE CONDAMNÂTĂ ; DOAMNA CU CĂȚELUL ; 
MANTAUA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : EU ȘI MA
TERIA MOARTĂ — 20,30,; (sala din str. Academiei) : AMNA
RUL — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZĂ — 20.,

CINEMATOGRAFE

e A FOST ClNDVA HOȚ : Patria,. București, Modern (la ulti
mele două completarea Rășinari), Feroviar (completare Pa
siuni).
• BEATA : Republica, Excelsior (la ambele completarea Pîrvu 
Mutu-zuflravul).
• BARCAGIUL — cinemascop : Luceafărul, Festival •‘•(la ambele,
completarea Energia). ...
« CEA MAI FRUMOASĂ: Capitol. .... ~-
• VANINA VANINI : Victoria, Flamura..................
• CE S-A INT1MPLAT CU BABY JANE ? : Central, Viitorul.
• ARȘIȚA — cinemascop : Lumina (completare fjrguri șl iar
maroace), înfrățirea între popoare (completare Wilanov).
0 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : Union (completare Scoarțe 
populare).
0 SOARELE ȘI TRANDAFIRUL — 1MBI.1NZITORUL —LA
CUL ZINELOR — POVESTIT CU IEPURAȘI' — SUPĂRARE — 
MICUL ’ SCAFANDRU — PUȘQK ȘI DRUJOK : Doina — .10-. 
©PINGUINUL: Doina (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crișana), Gloria (completare 
Plasma).
0 SECRETUL TRECUTULUI — PICTORUL DIN PRAGA — 1N 
COSTUM DE SCAFANDRU — DEASUPRA PĂMlNTULUI — 
MAESTRUL BOXEAZĂ — POLITEȚE?: Timpuri Noi.
0 PROCESUL ALB — cinemascop : Ciulești, Arta;-.■■
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia,.(.completare 
Vizita conducătorilor de partid și (le. stat în, regiunea Cri- 
șanaj. , ' • '■
0 PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele “ serțiȚ: Crîngași, 
Moșjlor. '* ” '' .
e ANI CLOCOTITORI: Grivita, Aurora--(1'8 ambele completa
rea Politețe ?).
O WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) T Bucegi (comple
tare Ceramica din Oboga), Tomis (completare Arme ale cu
noașterii), Melodia (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat).
O CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Unirea (com
pletare O vînătoare neobișnuită), Lira (completare Gara).
0 DEPĂȘIREA : Flacăra, Drumul Sării .(la ambele completarea 
Șl acum... putină gimnastică).
0 TOM JONES: Miorița (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crișana), Pacea (completare Săr. 
bătorirea Unirii Principatelor Române).
0 VIZITA — cinemascop : Munca. \
0 DUMINICA LA ORA 6 : Popular (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat).
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Prin Eminescu și Sadoveanu, însă, 
s-a săvîrșit în cultura noastră ridi
carea artei literare la transfigurări de 
epopee, s-a făcut trecerea pe plan 
de legendă și de mit a vieții poporu
lui, a cîrmuitorilor care i-au servit 
cauza, a virtuților celor mulți, arăta
te mai ales în clipele de cumplite 
încercări. Scrisorile Iul Eminescu și 
poemul împărat și proletar au un 
suflu peste timp, iar prin ele pare a 
vorbi nu un om, oricît de genial, ci 
însăși conștiinfa poporului, glasul 
istoriei lui. La Eminescu și la Sa
doveanu se învederează simjămîntul 
măreției înfr-un mod exemplar.

Narațiunea trece în creația sado- 
veniană pe plan de epopee, perso
najele se ridică la simboluri ale unor 
pilduitoare virtuți, acțiunile lor au 
suflu de legendă, adică depășesc 
timpul istoric și înseși limitele spa
țiului pentru a se înscrie în marile 
permanențe ale spiritualității poporu
lui. In romanul — mai curînd epopeea 
— Frații Jderi, poporul pare a fi po
vestitorul, într-atît eroii și acțiunile lor 
se integrează în viziunea și ethosul 
specific poporului nostru, în dragos
tea și admirația lui, în visurile și po
ezia lui.

La rîndul ei, opera lui Liviu Re- 
breanu aduce o tensiune dramatică, 
acțiuni și conflicte puternice, în care, 
drept calitate proeminentă, se vă
dește magistrala portretizare a mulți
milor, a spiritului colectiv. In Ion, 
dar mai cu seamă în Răscoala și 
Pădurea Spînzuraților, mulțimile tră
iesc și se ridică asemenea unui sin
gur om, împinse de nevoi, însetate 
de dreptate, dornice să viețuiască în 
frăția poporului lor, libere și neîm
pilate.

Coșbuc, Vlahuță și Goga privitoare 
la dragostea de păniînt și dreptate, 
de unele piese ale lui Blaga, în care 
sînt evocați Manole, meșterul de la 
Argeș sau Avram lancu ?

S-a creat și se creează mult și în 
această direcție a literaturii ispirate 
de realitățile istorice ale poporului, 
de folclorul și cultura lui nouă. To
tuși, față de ceea ce ne-a lăsat și 
ne lasă istoria, față de ceea ce au , 
consemnat istoricii și arheologii noș
tri, de ia cronicari la Bălcescu și Ko- 
gălniceanu, la Hasdeu și Xenopol, la 
lorga și Pîrvan, literatura noastră a 
cuprins doar unele episoade și fi
guri, numai unele mari acțiuni și în
făptuiri ale măreției noastre.

Arta și literatura își au puteri 
nespus de mari și proprii, capacita-

turii noastre cu marile diferențieri și 
progresări. Am căpătat o mai mare 
claritate în privința a ceea ce s-a 
creat și ce se poate crea la noi în 
toate domeniile. Dobîndim din ce în 
ce mai mult înțelegerea specificității 
naționale a culturii noastre, prin ce 
se diferențiază și prin ce aderă cul
tura și arta noastră la marile con
fluențe universale, la aspirația către 
progres a omenirii.

Poeții, prozatorii, dramaturgii, ese
iștii noșfri au în față splendide teme 
și preocupări. Tărîmuri neexplorafe, 
alături de altele unde este nevoie 
de reinterprefări mai adînci și în 
spirit nou.

Dacă o luăm din vechime spre 
prezent, ne vin în minte afîtea teme 
ce se cer tratate în fel și chip. N-a-

marelui romancier. Avînd la înde- 
mînă documente de curînd descope
rite și mai semnificative, Oscar Wal
ter Cisek a scris recent romanul Pîr- 
jolul, din care a apărut primul vo
lum (Crișan), ce va fi urmat de un al 
doilea volum (Horia). Este un roman 
scris cu o profundă cunoaștere a 
epocii și cu o mare forță epică.

Marile evenimente și figurile oa
menilor de seamă pot fi reluate, căci 
fiecare epocă și fiecare scriitor pot 
aduce propriile interpretări, condi
ționate de numeroși factori. Dorința 
de cunoaștere, de adîncire a adevă
rului istoric, de descifrare a unor lu
cruri tăinuite sau neclare, de pătrun
dere mai adîncă în psihologia indi
viduală și socială este un fenomen 
caracteristic Iremii noastre.

Arta și istoria poporului român
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Cu mijloace de sociolog, statisti
cian, filozof, Camil Petrescu a oglin
dit în proporții monumentale revo
luția de la 1848 și figurg-i centrală, 
pe Bălcescu (în epica și piesa sa), 
iar în Jocul ielelor de pildă a apro
fundat zbaterile și alternativele țp- 
feligenței în 'fața unor însemnate 
probleme social-politice.

Realizările poeziei, epicii, teatru
lui nostru în privința oglindirii fap
telor mărețe ale istoriei sînt mult 
mai numeroase decît exemplele date 
aici. Să mai aminfim de poeziile lui

tea de a da viață și tîlc descoperiri
lor materiale și morale făcute de 
arheologi, istorici, sociologi. Una din 
datoriile scriitorilor față de ei înșiși 
și față de menirea lor este de a 
cuprinde cît mai mult și cît mai 
esențial din marile episoade ale 
vieții patriei lor, de a asculta glasul 
și tîlcul generațiilor ce s-au perin
dat pe acest pămînt spre a-i face 
mai rodnic, mai prielnic unei viețuiri 
înalte și drepte.

Epocile de mare creație cer cu
prinderi cît mai temeinice și mai 
strălucite pe toate tărîmurile. Pentru 
scriitori, cerința aceasta de a releva 
măreția și virtuțiile poporului lor, 
prin opere cît mai închegate și de 
un înalt nivel artistic, este mult aju
tată de ceea ce le oferă știința de 
ieri și de azi și însăși bogata zestre 
a literaturii și artei noastre. Astăzi 
avem la îndemîna mijloace compa
ratiste între ceea ce este al nostru 
și ceea ce aparține omenirii, între 
național și universal ; avem metode 
și perspective pentru o mai temei
nică înțelegere a continuității cul-

vem încă romane de mare cuprin
dere ale Unirii Principatelor, ale răz
boiului pentru Independență; sau 
scrieri epice și lirice, piese de tea
tru cu eroi ca Mircea cel Bătrîn, 
Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul, 
Constantin Brîncoveanu, Tudor Vla- 
dimirescu. Ce strălucit material epic 
ar constitui confruntarea lui Dimi- 
trie Cantemir, Nicolae Milescu, Di- 
nicu Golescu sau Ion Codru-Drăgu- 
șanu cu lumile și culturile pe care 
le-au cunoscut.

Temele istorice sînt infinite, unele 
încă netratate în literatura noastră, 
altele tratate la diferite niveluri ar
tistice și cu o mai mare sau mai mică 
semnificație. Ștefan cel Mare a fost 
evocat sub diferite forme, ceea ce 
nu înseamnă că nu poate fi interpre
tat din nou. Nu a fost văzut încă sub 
aspectul de efitor de cultură, de în- 
suflefitor al stilului care îi poartă 
uneori numele. Horia și răscoala lui 
au constituit subiectul romanului lui 
Rebreanu Crăișorul, dar fără amploa
rea și adîncimea din alte scrieri ale

O sferă a Istoriei, de uriașă în
semnătate pentru destinul poporului 
român, este aceea a luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, a parti
dului ei marxist-leninist — parte in
tegrantă din lupta seculară a mase
lor populare din România pentru 
dreptate și libertate, împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru o viața 
mai bună. Literatura noastră se poate 
îmbogăți continuu cu noi pagini ale 
acestei epopei.

Marile fapte ale istoriei și viața oa
menilor reprezentativi ai țării se cer 
însă tratate din înalte perspective, cu 
adînci înțelegeri, bazate pe o temei
nică documentație, pe profunde pă
trunderi ideologice și psihologice, pe 
o vibrantă imaginație și iscusită in
ventivitate compozițională. Nu avem 
nevoie de lucrări mărunte, de poves
tioare strîmf didactice, de romanțări 
ușurele. în poemele, epopeele, ro
manele, piesele de teatru, biografiile 
și eseurile viitorului sînt de așteptat 
largi și profunde cuprinderi ale 
timpului și spațiului respectiv, ale in
teracțiunilor și confruntărilor de idei,

pentru ca să simțim efectiv prezența 
poporului și a acelor care îi servesc 

. cauza. Asemenea creații cer . mari 
eforturi din partea scriitorilor, docu
mentări și preocupări uneori- de 
foarte mulți ani. Ca și la monumentele 
arhitecturii, ori ale sculpturii, se cer 
viguroase eforturi de compoziție și 
construcție, dacă .vrem să obținem 
lucrări" care să înfrunte timpul ce vine 
și să limpezească' timpul care a tre
cut.

.Există însă la unii scriitori și artiști 
. anumite prejudecăți, care ar. putea 

sta în calea unor realizări majore în 
domeniul literaturii inspirate de is
torie. Aceștia cred că în vremea 
noastră nu se mai pot scrie epopei, 
nici simfonii, nici poeme sau romane 
de mare suflu, ci lucrări mai șcurte, 
comentarii intelecfualizanfe, notații 
îndelung șlefuite, ba unii iau drept 
pretext miiurile și figurile istoriei 
spre a face doar simple ădnofații și 
a-și încerca tehnica „înnoitoare”. Sa
doveanu, Rebreanu, Camil Petrescu, 
Blaga, Matei Caragiale au dovedit 
contrariul.'

Cine are forță și temperament, cine 
crede în valorile umaniste, cine are 
dragoste de eunoaștere adîncă și re
levantă, cine își simte viața indiso
lubil legată ,de pămînful și oamenii 
patriei poate ajunge la conștiința 
măreției și poate oglindi — cu am
ploare și semnificație — măreția vie
ții poporului nosfru de-a lungul mi
leniilor, secolelor, deceniilor.,..

Monumentele literare, capodope
rele, nu se fac decît cu simțămîntul 
măreției, cu un lirism înalt și pur, cu 
profundă cunoaștere și cu-.un susți
nut suflu, prin care" îți contopești 
propria existență cu viața, năzuin
țele, simbolurile poporului. Și cu 
acea recunoștință, pe care luminosul 
Brâncuși a exprimat-o în felul ur
mător : „Nu vom fi niciodată îndea
juns de recunoscători față de pămîn
ful care ne-a dat fot".

Avînd și cuîtivînd conștiința valo
rilor trecutului, reliefînd impresionan
ta forță de creație a poporului' nos
tru, manifestată de-a lungul veacu
rilor, dobîndim o splendidă perspec
tivă a măreției noii epopei uriașe pe 
care o înscriu astăzi munca și Jupfa 
poporului român pentru edificarea 
orînduirii socialiste.
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Pe scurt
de peste hotare

primele locuri

Uniunea Sovietică
echipe din A — eliminate • La BaiaCehoslovacia

egalitate și după prelungiri • Patru victorii
Canada

că, prin pre-

(0—2); Clujeana—Progresul București 
Petrolul Moinești—Soda Ocna Mureș

corespon- 
Alexandru 
transmis : 

aparfi-
în campionatul

înscrie
prin

1—0 (0—0) î Dunărea Calafat—

reluarea 
republican, 

„Cupei 
a atras un pu-

găfirea făcută pentru 
„Cupa orașelor fîrguri",
se anunța favorită în fața 
echipei bucureșfene Me
talurgistul, Autorul ce
lor două goluri ale bra
șovenilor a fost Năftănăilă, 
iar pentru învinși a 
scris 
care,

in-
Panfelimon, același 
în minutul 42, a ra- 
un 11 m. în ansam- 
vicforia brașovenilor 

meritată. Trebuie 
însă că, spre fina-

BASCHET. La Riga s-a disputat 
primul joc al finalei „Cupei cam
pionilor" la baschet (feminin) din
tre echipele T.T.T. Riga și Slovan 
Orbis Fraga. Scor 62—39 (20—24) 
pentru T.T.T. Riga. Returul se va 
desfășura la Praga.

VOLEI. într-un meci contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la volei 
masculin, echipa sovietică ȚSKA 
a învins, la Moscova, cu 3—0 
(15—8, 15—13, 15—11) echipa
A.Z.S. Varșovia. Returul va avea 
loc la 19 martie la Varșovia.

RUGBI. La Dublin, într-un meci 
din „Turneul celor 5 națiuni* la 
rugbi, echipa Irlandei a învins re
prezentativa Țării Galilor cu 9—6 
(6—3). In clasament conduce Fran
ța cu 5 puncte din 3 meciuri, ur
mată de Țara Galilor. Scotia, Ir
landa și Anglia.

BOX. Italianul Piero del Papa 
este noul campion european de 
box la categoria semigrea. In me
ciul pentru titlu, disputat la Roma, 
del Papa l-a învins la puncte în 
15 reprize pe compatriotul său 
Giulio Rinaidi.

• Peste 6 000 de spectatori au 
urmărit la Lyon meciul pentru ti
tlul european la categoria „muscă" 
dintre francezii Rene Libâer, deți
nătorul titlului, și Antoine Porcel. 
După 15 reprize juriul a acordat 
victoria la puncte lui Libâer.

ATLETISM. într-un concurs de 
atletism pe teren acoperit, desfă
șurat la Praga, au fost stabilite 
două noi recorduri de sală ale 
R.S. Cehoslovace la proba de să
ritură în înălțime. La femei, Alena 
Proskova a realizat 1,66 m, iar la 
bărbați Rudolf Hubner a trecut 
peste ștacheta ridicată la înălți
mea de 2,12 m.

SCHI. Competiția internațională 
de schi pentru premiul „Arlberg- 
Kandahar" a continuat la Murren 
cu desfășurarea probei masculine 
de slalom special, care a fost cîș- 
tigată de Gerhard Nenning (Aus
tria). Acesta a realizat în cele 
două manșe timpul total de 103” 
92/100, fiind urmat în clasament 
de Karl Schrantz (Austria) 104” 
3/100 și Leo Lacroix (Franța) 104” 
73/100. Proba feminină a revenit 
schioarei austriece Christi Haas cu 
102" 92/100.

BELGRAD (prin telefon). — Ieri 
după-amiază, în frumoasa sală a 
sporturilor din Ljubljana s-a con
sumat ultimul act al celei de-a 
32-a ediții a campionatelor mon
diale și europene de hochei pe 
gheață: meciul dintre echipele 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace, de
cisiv pentru titlu. Hocheiștii sovie
tici au cîștigat cu 7—1 (4—0, 2—1, 
1—0). în urma acestei victorii, 
titlul mondial și european a reve
nit din nou reprezentativei Uniu
nii Sovietice — învingătoare de 
cinci ori pîriă acum (în 1954, 
1956, 1963, 1964 și 1965). în clasa
mentul general, locurile următoare 
le-au ocupat: Cehoslovacia, Cana
da, Suedia, R, D. Germană, S.U.A., 
Finlanda, Polonia. Tot ieri, Canada 
a întrecut cu 4—2 pe Suedia.

„Ce părere aveți despre ediția 
actuală a campionatelor?".

această întrebare, cunoscutul arbi- 
tu suedez Wiking ne-a declarat: 
„Au fost de un nivel mai ridicat 
decît cele precedente și chiar mai 
echilibrate. Mă refer, în special, la 
echipele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Canadei și Suediei care, de altfel, 
au ocupat exact în această ordine 
primele patru locuri la actualul 
campionat".

După părerea specialiștilor, o 
surpriză a campionatelor a fost și 
locul II în clasamentul grupei B, 
obținut de echipa României. în 
legătură cu aceasta, dl. Wiking 
ne-a spus: „Am urmărit ultimele 
campionate mondiale și europene 
de hochei pe gheată și la nici unul 
nu s-a auzit vorbindu-se cu atîta 
insistență despre echipa României. 
De data aceasta românii m-au sur
prins plăcut. Am arbitrat două 
din meciurile lor și trebuie să spun

că le-am apreciat viteza în patinaj, 
schimburile rapide de pase, șutu
rile periculoase Ia poartă. De ase
menea, au învățat să se apere și 
o fac cu calm, ceea ce, după pă
rerea mea, este un lucru care lip 
sește chiar echipelor mari. Le do 
iese succes".

După disputarea ultimului meci 
din grupa B (Iugoslavia—Austria 
4—2) clasamentul acestei grupe se 
prezintă astfel: R. F. Germană (14 
puncte); România (11 p.); Iugosla
via (10 p.); Norvegia (8 p.); Aus
tria (6 p.); Elveția (4 p.),- Ungaria 
(2 p.); Anglia (zero p.).

Revenind asupra jocurilor echi
pei române este de arătat că din 
cele 7 meciuri disputate ea a cîști
gat 5 (cu Norvegia, Austria, Elve- 

, ția, Ungaria și Anglia); unul l-a 
terminat la egalitate (cu Iugosla
via) și unul l-a pierdut (cu R. F. 
Germană). Fără a căuta să dimi
nuăm meritele jucătorilor vest-ger- 
mani, trebuie să arătăm din nou 
că, după părerea noastră, românii 
puteau cîștiga și acest meci.

Oricum, locul doi în grupa B 
este un rezultat bun, cel mai bun 
obținut pînă în prezent de hocheiș
tii români. Meritul revine întregu
lui lot, ca și antrenorilor respec
tivi (Flamaropol și Tiron).

Nicolae PLOPEANU

Fază din meciul U.R.S.S.—Cehoslovacia
Telefoto U.P.I.—AGERPRES

CONCURS ATLETIC ÎN AER LIBER
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Un timp admirabil 
și un traseu excelent 
(pentru traseu — fe
licitări organizatorilor)
— iată cadrul finale
lor campionatelor re
publicane de cros pe 
1965, desfășurate ieri 
dimineață în parcul 
„23 August" din Ca-

. pitală. în toate cele 
cinci probe, concu- 
renții și concurentele
— prezenți în număr 
mare și, în general, 
bine pregătiți — și-au 
disputat cu elan locu
rile fruntașe.

Primul start l-au luat 
junioarele. Victoria a 
revenit la mare luptă 
Elisabetei Baciu, de la 
Școala sportivă UCFS- 
Roman. Ea și-a între
cut în final principa
lele adversare : Clau
dia lacob (Progresul) 
și Elena lonescu (Con
structorul). Titlul pe 
echipe a fost atribuit 
reprezentativei clubu
lui Constructorul. în 
proba juniorilor tra
seul (în lungime de

1 000 m) a fost străbă
tut de 3 ori). Cei a- 
proape 150 de concu- 
renfi au alergat într-un 
tempo viu, mentinîn- 
du-se în grup masiv 
circa 2 000 m. Pe ul
tima parte a cursei, 
din fruntea plutonului 
se desprind Radu Rusu 
(C.S.M. Cluj) și Dan 
Săvescu (Banatul Ti
mișoara). Clujeanul, cu 
un sprint mai bun, a- 
tacă puternic și soseș
te primul cu un avans 
de cîfiva metri fată de 
timișorean. Tot la 
sprint s-a decis victo
ria și în cursa demi- 
fondiștilor. Cu vreo 50 
m înainte de sosire 
Blojiu (Rapid) a sprin- 
taf irezistibil, obfi- 
nînd victoria. Căpraru 
(Steaua) a sosit al doi
lea, iar Plăcintaru 
(Steaua) al treilea.

Din păcate, proba 
senioarelor (la startul 
căreia au fost doar 18 
concurente, inclusiv... 
cîteva canotoare) a a- 
tras atenfia publicului

doar prin sprintul fi
nal, lansat de Elisabe- 
ta Teodorof (Dinamo 
București) și Viorica 
Gabor (Dinamo Bra
șov). Prima luase con
ducerea și era gata- 
gata să cîștige, însă 
chiar pe linia de so
sire a fost întrecută de 
Gabor.

Proba-derbi și-au 
disputat-o atlejii se
niori, din rîndul căro
ra n-au lipsit Mustață, 
Barabaș, Lupu, Vamoș, 
Rusnac, Grecescu — 
cîștigători sau princi
pali favoriți în cursele 
similare, din ultimii ani. 
După ce cam jumăta
te din traseu s-a aler
gat grupat, conducerea 
au luat-o 
Mustață, Vamoș 
de la Dinamo 
reșfi), și Rusnac 
ua). In ultimele 
ture, Barabaș 
singur în față 
mai poate fi ajuns. In 
urma lui s-au clasat, la 
diferențe clare, Vamoș, 
Mustață și Rusnac.

Barabaș, 
(to(i 

Bucu- 
(Stea- 
două 
scapă 

și nu

i

Cupa României" la fotbal

Victoria Calan—Steaua 0—3 (0—1) — meci dis
putat miercuri ; Minerul Baia Mare—Retrolul Plo
iești 2—2, după prelungiri (0—0, 1—1): Jiul Pe
tals—Rapid București 1—1, după prelungiri (1—1, 
1—1); Metalurgistul București:—Steagul roșu 
Brașov 1—2 (0—1), Dinamo Bacău—C.S.M.S. Iași 
0—1 (0—0); Cimentul Medgidia—Știința Timișoa
ra 3—1 (3—0); Vagonul Arad—Dinamo București 
1—2 (0—1); C.S.M. Sibiu—U. T. Arad 0—2 (0—1) 
— meciul a avut loc la Sighișoara ; Foresta Fălti
ceni—Farul Constanța 0—3 (0—2); A.S. Aiud— 
Știința Craiova 3—1 (1—0); Fructexport Focșani— 
Siderurgistul Galați 0—4 (0—2); Rapid Plopeni— 
Dinamo Pitești ' ‘
Știința Cluj 0—4 (0—2); Știința Tg. Mureș—Crișul 
Oradea 1—3
3—1 (3—0); 
0—1 (0—0).

Preludiu la 
campionatului 
etapa de ieri a 
României' 
blic numeros pe cele 15 
terenuri unde au fost pro
gramate „șaisprezecimile" 
de finală ale popularei 
competiții. Intrarea în în
trecere a echipelor din ca
tegoria A n-a trecut fireș
te neobservată. Acesta a 
fost de altfel și motivul 
pentru care formații de 
categorie inferioară au a- 
runcat în luptă forțe ne
bănuite, unele reușind să 
obțină rezultate meritorii 
sau chiar să elimine gar-

nituri mai experimentale. 
Desigur, în rîndul surpri
zelor se înscriu victoriile 
echipelor Rapid Plopeni și 
Cimentul Medgidia (care 
activează 
regional), asupra dinamo- 
viștilor din Pitești și res
pectiv Științei Timișoara, 
ca și cea a formației A. S. 
Aiud în fața fotbaliștilor 
craioveni. Nici cele două 
principale pretendente la 
titlul de campioane, Rapid 
București și Petrolul Plo
iești, n-au terminat învin
gătoare, deși au jucat în 
compania unor formații 
din B.

Din relatarea corespon
dentului nostru pentru re
giunea Maramureș, Ion 
Vlanga, reiese că, deși 
desfășurat pe un teren 
greu, alunecos, meciul de 
la Baia Mare, dintre Pe
trolul Ploiești și Minerul, 
a ținut încordată atenția 
celor 8 000 de spectatori. 
Petrolul a condus cu 1—0 
(golul l-a marcat Badea la 
începutul reprizei secun
de) pînă în minutul 88 
cînd, la un corner execu
tat de Sasu, Colceriu a e- 
galat. In această parte a 
jocului ploieștenii au ex
celat în durități. Localnicii 
nu s-au lăsat nici ei prea 
mult... invitați. Rezultatul? 
Badea și Stanciu au pără
sit, pe rînd, terenul, fiind 
accidentați. In prelungiri, 
ambele echipe au mai 
marcat cîte un gol : Dră- 
gan și respectiv Sasu. Băi- 
mărenii au ratat calificarea 
în minutul 115, cînd Micu- 
laș — la o minge care 
se îndrepta singură spre 
poarta goală — a ridicat 
balonul peste bară, de la 
numai un metru de poartă.

Destul de greu s-a ca
lificat și Steagul roșu Bra
șov, cu toate

' '' VZ«7 ' > ' •’ ; •z<77;^'/7--

CAMPIIOÎ4ATI: ® COMF’ETIȚII
POLO

Echipa iugoslavă de polo 
apă Medvesciak Zagreb și-a 
cheiat aseară turneul întreprins 
în țara noastră. Oaspeții au îritîl- 
nit la bazinul Floreasca selecțio
nata de tineret a Bucureștiului. 
Scor : 7—6 pentru bifcureșteni. 
Sîmbătă seara formația din Za- 

.. greb a pierdut tot la limită...(3— 
2) în fața echipei Steaua.

pe 
în-

șov — Rapid 0—3; 
Farul Constanta 
Craiova — Știința 
masculin: Farul 
Știința Galați 1—3 ;
Brașov —■ Petrolul 3—1; 
Cluj — Progresul Brăila 3—1.

[baschet

f
VOLEI

Șal a Giulești din. CapitalăSala Giulești din Capitală a 
găzduit ieri dimineață Urei partide 
din? campionatul republican de vo- 
lei.T Singurul joc feminin s-a dis
putat între formațiile bucureștene 
Metalul și CPB. Confirmînd buna 
lor pregătire, tipografele au învins 
cti "ușurință. Scor: 3—0 (4, 2, 3). 
Echipa masculină Steaua s-a re
vanșat, cu 3—1, în fata Științei 
Brașov. Jucînd în compania stu
denților timișoreni (pe care , i-au 
întrecut cu 3—1), rapidiștii au ri
dicat însă multe semne de între
bare înflăcăratilor lor suporteri, în 
ajunul întîlnirii retur cu 
ce va avea loc la Zagreb 
ca viitoare...

Celelalte întîlniri s-au 
astfel: feminin : Penicilina Iași— 
Dinamo 1—3; Partizanul roșu Bra-

Mladost 
dumini-

încheiat

Mare si Petri la>

la limită

este 
spus 
Iul meciului, cînd au tre
cut deciși la atac, bucu- 
reștenii puteau egala.

în legătură cu partida 
Clujeana — Progresul, al 
cărei rezultat surprinde în 
mare măsură, 
dentul nostru 
Mureșan ne-a 
„Prima repriză a 
nuț în întregime clujeni
lor, care au dominat cate
goric. Ei au înscris trei 
goluri din momente sta
tice : înfîi a marcat Soos, 
dinfr-o lovitură de la 
11 m, iar apoi Stanciu a 
transformat splendid două 
lovituri libere de la 20 
metri. în repriza a doua 
au dominat bucureștenii, 
dar nu au putut 
decîf un singur gol, 
Maffeuță’

C.S.M. Sibiu— 
3—2; Știința

Cluj 3—2 ; 
Constanta — 

Tractorul 
; Știința

f

fbii, în campionatele lepublica- 
ne s-au înregistrat zezultatele ur
mătoare : feminin ; Crișul—Con
structorul 58—41, Voința Brașov— 
Rapid 44—48, I.C.F.—Știința Cluj 
54—67, Știința București—Voința 
București 51—30, Progresul—Mu
reșul 42—29 ; masculin : Rapid— 
Știința Timișoara 77—54, Steaua— 
Știința Tg. Mureș 115—60, Stea
gul roșu—Știința București 60—65, 
Aurul Brad—Dinamo București 
59—95, Farul—Știința Galați 
72—64, Știința Cluj—Dinamo Ora
dea 84—56.

Campionatele republicane 
schi au continuat sîmbătă și du
minică la Poiana Brașov cu des
fășurarea probelor de slalom spe
cial și de coborîre. In proba mas
culină de „special" a fost înre
gistrată o surpriză, victoria reve
nind lui Mihai Bucur (Carpați 
Sinaia). La femei, primul loc a

Optimism 
fără acoperire

(Urmare din pag. I)

ros la interioare? Le-am adus la 
cunoștința conducerii trustului. 
Inginerul șef AUREL MOLDO
VAN ne-a răspuns :

„Am vrut să ieșim cu un număr 
mai mare de blocuri din pămînt 
pentru a crea front de lucru în 
trimestrele I și II din acest an".

— Dar ați avut în vedere și lu
nile geroase, care creează anumi
te greutăți în desfășurarea lucră
rilor ?

— Ne-am gindit, dar nu aveam 
forță de muncă suficientă. Majori
tatea zidarilor erau concentrați la 
terminarea blocurilor restante din 
cursul anului, împinse spre trimes
trul IV.

Igtă deci cum organizarea slabă 
a lucrului în anul trecut se răs- 
frînge negativ și asupra muncii 
din acest an.

— Pentru 10 blocuri prevăzute 
a se construi în cartierul Arini — 
ne-a spus ing. S. BUIUMOVICI — 
nu sînt asigurate amplasamentele. 
Ce folos că avem proiectele, dacă 
nu cunoaștem unde trebuie ridi
cate blocurile. Vom fi astfel îm
pinși să lucrăm „în asalt" în lu
nile ce urmează. Amplasarea cu 
întirziere a blocurilor va provoca 
șantierului nostru greutăți în or
ganizarea muncii, în aproviziona
rea cu1 materiale și folosirea utila
jelor

Munca constructorilor este uneori 
îngreunată și de modul în care se 
face eșalonarea dării în folosință a 
locuințelor de către sfatul popular 
regional. Pînă unde merg nepă
sarea, lipsa unei chibzuințe ele
mentare în planificarea lucrărilor, 
insuficienta preocupare pentru 
terminarea într-un timp scurt a 
construcțiilor se poate vedea din 
următorul exemplu, de-a dreptul 
anecdotic: construcția unui sin-

gur bloc de 60 de aparta
mente din Dorohoi a fost împăr
țită în trei etape de-a lungul a 3 
ani. Pe bună dreptate ing. 
OCTAVIAN CRATCHI, direc
torul Grupului de construcții 
1 — Botoșani, care execută
lucrările de la Dorohoi, își punea 
întrebarea : „Mai poate fi vorba 
într-o asemenea situație de res
pectarea duratei normate de exe
cuție, de folosirea rațională a me
canismelor și utilajelor, de creș
terea productivității muncii și re
ducerea costului construcțiilor ?

Iată ce răspunsuri am primit 
la această întrebare. ION CHIO- 
RESCU, șeful secției planificare a 
sfatului popular regional : „Con
structorul nu are dreptate, deoa
rece noi am luat în calcul chel
tuielile pe care le face în plus". 
Ing. DUMITRU POPESCU, vice
președinte al sfatului popular re
gional : „Din punctul de vedere al 
constructorului, desigur că nu este 
normală o astfel de eșalonare, dar 
n-avem ce face. în unele orașe 
am prevăzut să se construiască a- 
tîtea apartamente cîte fonduri

— Dar nu ar ti fost mai normal 
ca fondurile ce le are sfatul popu
lar regional la dispoziție să fie 
repartizate mai rațional pe loca
lități, încît blocurile să nu se exe
cute în tranșe ?

— Nu avem această posibilitate 
— a fost răspunsul categoric al 
tovarășului DUMITRU POPESCU.

Mai mulți specialiști de pe șan
tierele regiunii însă au fost de 
altă părere și anume că fondurile 
existente pot fi concentrate pen
tru terminarea într-o anumită or
dine a blocurilor prevăzute, în di
ferite localități.

După cum se 
rele de locuinje 
ceava au apărut 
luni ale anului o serie de neajun
suri și greută(i. înlăturarea lor se 
pune cu acuitate, deoarece orice 
rămînere în urmă va putea fi cu 
greu recuperată în lunile următoa
re. La Consfătuirea pe fără a lucră
torilor din construcfii s-a subliniat, 
încă o dată, necesitatea organizării 
temeinice a producfiei pe șantierele 
de locuințe, în toate fazele, în 
scopul asigurării ritmicității, în fot 
cursul anului, în execujia și preda
rea noilor apartamente. Tocmai de 
aceea, se cuvine ca sfatul popular 
regional, în dubla sa calitate — de 
for tutelar și beneficiar — să asi
gure o îndrumare mai calificată ac
tivității de construcție, să analizeze 
neîntîrziaf și în mod temeinic si
tuația existentă, stadiul și calitatea 
proiectelor, să definitiveze ampla-

vede, pe șantie- 
din regiunea Su- 

încă din primele

(Urmare din pag. I)

avem". samentele.

Mline începe recensămîntul
Paralel cu lucrările recensămîn- 

tului se desfășoară o „anchetă se
lectivă" la un număr restrîns de 
gospodării, circa doi la sută din 
numărul total, alese pe baza prin
cipiilor statistico-matematice, fără 
a se ține seama în prealabil de ca-

racteristicile individuale ale gos
podăriilor și ale membrilor lor. 
Se vor culege date mai amă
nunțite asupra gradului de con
fort, condițiilor de locuit și în
zestrării gospodăriilor cu bunuri 
de folosință îndelungată — televi
zor, mașină de cusut, frigider, as
pirator, autoturism etc. Luîndu-se

fost ocupat de dinamovista Ilo
na Micloș,

Ieri pe pîrtia de la Sulinar a 
avut loc coborîrea. întrecerea a 
dominat-o dinamovista Ilona Mi- 
clos. Ea a fost urmată în cla
sament de Edit Suteu (A.S.A. 
Brașov) și Liana Blebea (A.S.A. 
Brașov). Combinata alpină a re
venit oampioanei Ilona Miclos. 
Proba rezervată bărbaților s-a 
disputat pe pîrtia Lupului, de-a 
lungul a aproximativ 2 000 m. A 
cîștigat C. Tăbăraș (Carpați Si
naia) cu 1’35”, urmat de Horst 
Hannik (Dinamo Brașov) 1’39” 
1/10 și D. Munteanu (A.S.A. Bra
șov) 1’39” 2/10. Combinata alpină 
s-a încheiat cu victoria dinamo- 
vistului Kurt Gohn.

Dispută la tușă In partida 
Gloria—Știința Timișoara 

Foto : R. Costln

PRONOSPORT
Jiul—Rapid
Minerul B. Mare—Petrolul 
Dinamo Bacău—C.S.M.S. 
Metalurgistul—Steagul roșu 
Vagonul—Dinamo București 
Clujeana—Progresul Buc. 
Cagliari—Milan 
Foggia—Torino 
Juventus—Spal 
Lanerossl—Varess 
Lazio—Atalanta 
Sampdorla—Fiorentina 
Napoli—Roma

RUGBI

Cuplajul inaugural de rugbi 
disputat în Capitală, pe stadionul 
Steaua, a fost deschis de întîlni- 
rea Progresul — Farul. Scor final 
3—0 pentru Progresul. Al doilea 
meci a revenit echipei Steaua care 
a întrecut Precizia Săcele cu 28—0 
'3—0). Alte rezultate : Gloria—Ști
ința Timișoara 11—3 (0—3); Rul
mentul Bîrlad — Grivița Roșie 0-6 
(0—0); C.S.M.S. Iași — Con
structorul București 15—6 (12
—0); Știința Petroșeni — Dina
mo București 5—5 (0—0).

date pentru doi la sută din gos
podării se va putea face o apre
ciere de ansamblu pe țară.

înregistrările se fac pe baza 
principiului liberei declarații a 
persoanelor recenzate. Așa cum s-a 
mai arătat este în interesul direct 
și nemijlocit al tuturor cetățenilor, 
în vederea unei cunoașteri științi
fice a problemelor cerute la recen- 
sămînt, să se dea răspunsuri pre
cise și reale. Totodată trebuie sub
liniat că legea garantează secretul 
datelor individuale, recenzorii nu 
cer nici un fel de acte justificative 
și le este strict interzisă divulgarea 
datelor înscrise în formulare. Da
tele înregistrate nu vor putea fi 
folosite în scopuri de natură să 
aducă prejudicii materiale sau 
morale vreunei categorii de cetă

țeni. De altfel trebuie înțeles clar 
că recensămîntul are ca obiectiv 
întocmirea unor situații generale, 
globale ; în urma prelucrării sta
tistice, datele înscrise în formu
lare se depersonalizează și se 
transformă în tabele de cifre care 
oglindesc diferitele caracteristici 
ale populației și ale fondului lo
cativ, pe unități administrativ-te- 
ritoriale sau pe întreaga țară.

Populația are datoria patriotică 
de a-i primi cu încredere și solici
tudine pe recenzori, de a le fur
niza răspunsuri exacte și clare la 
întrebările din formulare și a le 
înlesni prin toate mijloacele în
deplinirea sarcinilor importante și 
pline de răspundere ce le revin în 
cadrul lucrărilor de recensămînt.

Rubrică realizată de Ion DUMITRIU

• Ieri, în satele regiunii Brașov au avut Ioc adunări în ca-
drul cărora s-a dat citire Chemării Congresului Cooperativelor 
Agricole de Producție. Cu acest prilej, țărănimea cooperatistă 
din regiune și-a manifestat hotărîrea de a munci cu însuflețire 
pentru sporirea producției agricole, pentru dezvoltarea ști în
florirea cooperativelor agricole.

In întâmpinarea Congresului U.T.C.
In cadrul acțiunilor de cunoaștere a patriei și de vizitare 

a locurilor istorice legate de lupta în ilegalitate a partidului, 
sîmbătă și -duminică peste 3 000 de tineri din mai multe re
giuni ale țării au fost în excursie la Doftana.

* TÂnerii. din raionul Toplița s-au angajat să execute în 
aceasta primăvară lucrări masive de împădurire. Ieri 
coasta Gălăuțașuiui, ]uureui masive ue împădurire. Ieri, pe 

pe un teren stîncos, prăpăstios și în 
bună parte degradat, s-au plantat cîteva mii de puieți de mo
lizi și pini.

Tricotaje
garderoba

(Urmare din pag. I)

se 
la

scampolouri și jachete pentru fe
mei și pulovere bărbătești. Grija 
principală a Direcției generale de 
tricotaje din M.I.U., a întreprinde
rilor furnizoare este acum să 
asigure fabricarea și livrarea 
timp a tuturor articolelor.

— Redacția noastră a primit, în 
ultima vreme, și unele semnale 
critice cu privire la calitate. De a- 
ceea vă rugăm să ne vorbiți des
pre unele măsuri ce se iau pentru 

. îmbunătățirea calității produselor.
— Una din principalele căi de 

înlăturare a deficientelor este 
continuarea procesului de în
zestrare a întreprinderilor cu u- 
tilaje dintre cele mai perfecționa
te. Astfel, fabricile de tricotaje 
„Brașov" și „Tînăra Gardă" din 
București au fost înzestrate cu 
mașini circulare prevăzute cu dis
pozitive desenatoare, care realizea
ză contexturi din cele mai variate 
la îmbrăcămintea bărbătească și

pentru
de sezon

pentru femei. La întreprinderea 
„Crinul", Fabrica de confecții și 

•tricotaje din București, la „Trico
ul Roșu“-Arad, „Moldova“-Iași, „1 
Iunie“-Timișoara se va lucra din 
trimestrul II cu mașini, circulare, 
la care se pot obține tricoturi în 
desene variate, tricoturi plușate 
sau foarte fine. La „Someșul“-Cluj 
se montează acum o linie cu ajuto
rul căreia se vor produce anual 
700 000 jachete, scampolouri, că
măși din fire de lină. Prin intra
rea lor în funcțiune va crește sim
țitor producția și se va îmbună
tăți și calitatea articolelor.

— Pentru a satisface cerințele 
cumpărătorilor, majoritatea între
prinderilor vor asigura preambala- 
rea tricotajelor în pungi din celo
fan sau polietilenă, etichetate. 
Treptat, pe măsura dezvoltării pro
ducției de polietilenă, polistiren și 
celofan, vom căuta să trimitem co
merțului preambalate toate pro
dusele realizate de întreprinderile 
noastre producătoare.

• Ieri, în sala Teatrului de stat din Pitești s-a desfășurat 
conferința regională a femeilor. Sute de delegate din întreaga 
regiune — muncitoare, țărănci cooperatoare. intelectuale — au 
analizat activitatea depusă de femei în toate sectoarele eco
nomiei și culturii. în viață obștească.

• La Mangalia, anticul Callatis, cu prilejul unor săpături 
de canalizare, s-a pătruns în straturile arheologice din pe
rioada elenistică, romană și bizantină, descoperindu-se amfore

și vase ceramice, apeducte, o fîntînă, un mozaic policrom cu de
sene geometrice și florale din marmoră, piatră și cărămidă etc.

• Timp de două zile, la Conservatorul „Gh Dima" din Cluj 
a avut loc sesiunea științifică a cadrelor didactice. S-au pre
zentat comunicări privind istoria muzicii, probleme de analiză 
a creației și stilurilor, aspecte ale interpretării și pedagogiei 
muzicale.

• In insula mare a Brăilei, a cărei îndiguire s-a terminat 
anul trecut, se execută acum ample lucrări de defrișare și 
destufizare. A nul acesta vor fi introduse în circuitul agricol 
circa 6 000 ha.

• Posesorii de autoturisme ,,Fiat“ din provincie pot soli
cita, printr-o scrisoare, magazinului din Calea Griviței... ----- nr.
212-București (telefon 17 72 23) să li se livreze, prin ramburs 
poștal, diverse piese de schimb de care au nevoie.

\ Cum va Li, vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 marile. în țară : vreme 

rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros 
Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ploaie și lapovită. In 
regiunea de munte și nordul tării se va semnala, Izolat, ninsoare 
Vîntul va sufla potrivit, prezentind unele intensificări din sectorul 
nord-vestic. Temperaturile minime vor li cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar maximele între 1 și 11 grade, mai ridicate Ia sfîrș.i- 
tul intervalului. în București : vreme rece și relativ umedă Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipitații temoorare sub formă de 
ploaie și lapovită. Vînt potrivit din nord-vest. Temperatura in scădere 
la început, apoi în creștere.
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VIATAVIATA

guvernamentală 
română a părăsit Cairo

CAIRO. — Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite :

Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guverna- 

• mentale române care participă la 
lucrările primei sesiuni a Comi
siei guvernamentale mixte de co
laborare economică și tehnică în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Unită, a fost 
primit sîmbătă de președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, la re
ședința acestuia. La întîlnire a 
participat doctor inginer Bujor 
Almășan, ministrul minelor. A 
participat, de asemenea, doctor 

■A. M. Kaissuny, viceprim-ministru 
^însărcinat cu problemele economi
ce și financiare. A fost de față 
Mircea Nicolaescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Cairo. Cu această ocazie a avut 
loc o convorbire în cursul căreia 
s-a subliniat cu satisfacție dezvolta
rea continuă a relațiilor economi
ce, precum și perspectivele lărgirii 
în continuare a acestora în avan
tajul reciproc al celor două țări 
și popoare. Întîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, prie- 

: tenească.
In aceeași zi, la președinția Con

siliului de Miniștri al R.A.U. a 
avut loc ședința plenară de închi
dere a lucrărilor Comisiei guver
namentale mixte de colaborare e- 
conomică și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica A- 
rabă Unită, după care a urmat 
semnarea protocolului cu privire 
la lucrările primei sesiuni. Din 
partea română protocolul a fost 
semnat de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar din partea R.A.U. de 
doctor A. M. Kaissuny, viceprim- 
ministru însărcinat cu problemele 
economice și financiare.

în cinstea delegației, ambasado
rul român la Cairo, Mircea Nico
laescu, a oferit sîmbătă un cocteil. 
Duminică dimineața, delegația gu
vernamentală română a părăsit 
Cairo. La plecare, delegația a fost 
condusă de Abdel Moneim El Kais
suny, viceprim-ministru, Ahmed 
Zendo, guvernatorul Băncii centra
le, și alți membri ai delegației 
R.A.U. în comisia mixtă, de amba
sadorul R.A.U. la București, Fahmy 
Ahmmed.

Au fost de.fată Mircea Nicolaes
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo, membri ai 
ambasadei și ai agenției economice.

VIENA

Spre refacerea coaliției?
VIENA (Agerpres). — Cancela

rul Austriei, Josef Klaus (preșe
dintele Partidului populist) și vi
cecancelarul Bruno Pittermann 
(președintele Partidului socialist) 
au făcut declarații la posturile de 
radio în legătură cu formarea 
noului guvern. La recentele ale
geri generale populiștii și-au asi
gurat majoritatea absolută în Con
siliul național. Josef Klaus a de
clarat însă că . partidul. său „nu 
aspiră să guverneze singur". A- 
ceasta poate fi considerată drept 
o invitație adresată socialiștilor 
pentru a forma un nou cabinet de

coaliție, asemănător celui prece
dent. La rîndul său, Bruno Pitter
mann a amintit că Partidul, socia
list a anunțat, încă înaintea ale
gerilor, că va propune populiști- 
lor, în caz că aceștia vor obține 
victoria în alegeri, să formeze îm
preună noul -guvern. Populiștii nu 
și-au manifestat intenția de a gu
verna singuri, a observat cancela
rul, menționînd apoi că viitorul 
guvern va avea de rezolvat pro
bleme dificile, cum ar fi adopta- 

' rea unor măsuri în domeniul eco
nomic și bugetar.

(Urmare din pag. I)

Urmările 

ciclonului 

din 

Iordania

AMMAN. Un comunicat anunță că în urma ciclo
nului puternic care a bîntuit două zile asupra 
regiunii Maan din Iordania 200 de persoane au 
fost declarate oficial dispărute ; se crede că nu
mărul real al celor dispăruți este cu mult mai 
mare. în numai 15 minute, ploile torențiale au 
Înghițit jumătate din orașul Maan. Din cei 10 000 
de locuitori ai Maan-ului, aproximativ 6 000 au 
fost adăpostiți într-® tabără improvizată cu aju
torul armatei. Deasupra regiunii continuă să 
zboare elicoptere, pentru a descoperi pe cei 

dispăruți

VIET NAM

SITUAȚIA DIN INDONEZIA
9

FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL 
AL FILMULUI 
DE LA
MAR DEL PLATA

PREMIUL SPECIAL AL 
JURIULUI ACORDAT 
UNUI FILM ROMANESC.
MAR DEL 'PLATA (Ager-, 

preș). — Sîmbătă a luat sfîrșit 
Festivalul internațional al fil- 

' mului de la Măr clei Plata (Ar
gentina). Marele premiu al fes
tivalului ' a fost decernat filmu
lui cejioslovac „Trăiască Repu
blica" („In spatele marelui zid") 
al regizorului Karel Kachyna, 
pe un scenariu de Jan Pro- 
haska.

Premiul special al juriului a 
fosf acordat filmului românesc 
„Duminică la ora 6", al regizoru
lui Lucian Pinfille, pe un scenariu 
de Ion Mihălleanu, In colaborare 
cu regizorul, i Imaginea filmului 
este realizată de Sergiu Huzum. 
Filmul românesc, In care rolurile 
principale sînt interpretate de 
Irina Petrescu ți de Dan Nuju, a 
fosf primit cu căldură de către 
participant! la actuala ediție a fes
tivalului de la Mar del Plata.

Premiul pentru regie a fost 
decernat regizorului italian An
tonio Pietrangelli, pentru fil
mul „Am cunoscut-o bine". 
Premiul pentru interpretare fe
minină a fost obținut de artista 
franceză de comedie Mireille 
Darc, pentru rolul unei tinere 
din filmul „Galia", al regizoru
lui Georges Lautner. Artistului 
sovietic Evgheni Lebedev i-a 
fost decernat premiul pentru 
cea mai bună interpretare mas
culină, pentru rolul principal 
în filmul „Ultima lună de 
toamnă", al regizorului Vădim 
Debrenov.

Un premiu special a fost 
acordat actorilor filmului sue
dez „Focul".

GUATEMALA

Lideri progresiști 
asasinați inainte 
de alegeri

CIUDAD DE GUATEMALA 
(Agerpres). — Potrivit ziarului 
„Washington Evening Star", au
toritățile polițienești din Guate
mala au arestat și asasinat 
înainte de alegeri, care au avut 
loc la 6 martie, pe Victor Ma
nuel Gutierres, membru în con
ducerea Partidului muncii din 
Guatemala, fostul secretar gene
ral al Confederației generale a 
țăranilor, pe Leonardo Castilho 
Flores, membru al conducerii 
forțelor armate revoluționare, și 
pe încă alți 24 cunoscuți acti
viști pe tărîm obștesc din Guate
mala. Urmărirea lor a început cu 
o săptămînă înainte de alegeri, 
iar în ajunul lor el au fost ares
tați, torturați și ăpoi împușcați.

■n BUENOS AIRES. Aproxi- 
“ mativ 50 000 de telegrame 
și peste 2 milioane de scrisori 
sînt stocate la ghișeele poșta
le din capitala Argentinei da
torită grevei lucrătorilor de la 
oficiile poștale.

Pg PEKIN. • Președintele' R. P. 
Chineze, Liu Șao-ți, va 

face o vizită în: Pakistan, în

SCRISOARE

© Generalul Suharto a preluat puterea politică 
• Partidul comunist și unele organizații obștești 
interzise oficial ® Arestarea unor personalități 
guvernamentale

DJAKARTA (Agerpres) — Agen
țiile de presă anunță că președin
tele Sukarno a predat sîmbătă ge
neralului Suharto, comandant al 
trupelor de uscat, puterea politică 
din Indonezia. Sukarno își menține 
postul de președinte al Indoneziei. 
Postul de radio Djakarta a trans
mis un discurs al generalului Su
harto, în care acesta declară că „a 
primit însărcinarea din partea pre
ședintelui Sukarno să ia toate mă
surile necesare pentru menținerea 
ordinei și securității".

Sîmbătă, străzile capitalei Indo
neziei au fost parcurse de unități 
ale diviziei „Siliwangi". de alte 
trupe ale armatei, precum și de 
unități paramilitare ale studenților 
din gruparea KAMI, care fusese 
interzisă de președintele Sukarno.

La scurt timp după preluarea 
puterii politice de către generalul

Suharto, postul de radio Djakarta 
a difuzat un decret emis de acesta 
„în numele președintelui Sukarno", 
privind interzicerea oficială a Parti
dului Comunist din Indonezia și a 
unor organizații obștești, printre 
care Consiliul Central al Sindica
telor din întreaga Indonezie 
(SOBSI), organizația de ' tindret 
„Pemuda Rakjat" și organizația de 
femei „Cerxvani".

După cum anunță agenția France 
Presse, au fost arestate 21 de per
sonalități, ocupind importante func
ții guvernamentale, printre, care 
comandantul suprem al armatei 
aerului, vicemareșalul Herlambang, 
Asmara Hadi, președintele partidu
lui „Partindo", colonelul Moham
med Sjafei, ministrul securității, 
Tjoe Tat, ministru de stat pe lîhgă 
președinție.

soțit de ministrul de externe 
Cen 1, la invitația președinte
lui Mahommed Ayub Khan, 
— anunță agenția China 
Nouă,

M PARIS. In prezența re- 
prezentanților Ministeru

lui de Externe al Franței, re
prezentanța guvernului cian-

kaișist de pe lingă UNESCO 
a fost evacuată, cu. ajutorul 
unei patrule de poliție, din 
clădirea fostei ambasade 
ciankaișiste pe care o ocupa 
ilegal. Clădirea va fi restituită 
R. P. Chineze, cu care Franța 
a stabilit relații ■ diplomatice 
în 1964.

• Avioane 
doborîte 
de bateriile 
forțelor 
patriotice

® Campanie 
în S. U. A. 
împotriva 
războiului

SAIGC1N (Agerpres). — Agenții
le de presă informează că, în ul
timele 24 de ore, unități ale Fron
tului Național de Eliberare au ata
cat cu mortiere aerodromul de la

Vung Tau, situat la 65 km sud-est 
de Saigon. Mai multe obuze au lo
vit unele construcții anexe. Agen
ția France Presse relatează că un 
avion american’ de tip ,„Skyrai- 
der“ a fost .doborîț la 12 martie, 
în ultimele trei zile, bateriile anti
aeriene ale trupelor de partizani 
au doborît 7 avioane și elicoptere 
americane și saigoneze.

în orașele Da Nang, Hue și Hoi 
An, adepții generalului Thy, re
cent demis de Saigon, au organi
zat manifestații, sporind atmosfera 
de tensiune.

WASHINGTON (Agerpres). — 
Comitetul național de luptă pen
tru o politică nucleară rațională, 
împreună cu un mare număr de 
activiști pe tărîm obștesc din Sta
tele Unite au început o campanie 
pentru strîngerea de semnături îm
potriva războiului din Vietnam. 
Comitetul a publicat în ziarul 
„New York Times" un apel către 
cetățenii americani.

Joi, după o bătă
lie înverșunată 
care a durat peste 
24 de ore, tabăra 
„forțelor speciale" 
de la Ashau a 
fost abandonată 
de trupele ameri
cane și saigoneze 
și ocupată de for
țele patriotice. 
Acești militari ră
niți sînt supravie
țuitori al „agonfei 
de la Ashau", 
care au putut fi 
aduși cu elicopte
re la baza ameri
cană de la Da 

Nang

După acțiunile studențești

STARE DE TENSIUNE 

EA BARCEIONA
După cum s-a ■ anunțat, cîteva 

sute de studenți s-au întrunit în 
cadrul unei „adunări libere", în 
incinta mînăstirii capucine din 
Barcelona, cu scopul de a redac
ta un manifest prin care să se 
ceară crearea de organisme uni
versitare democratice Studenții 
au fost supuși asediului poliției.

Ultimele știri transmise de a- 
gențiile de presă relatează că 
sîmbătă după amiază poliția a 
dispersat, cu lovituri de măciucă, 
circa o mie de persoane, printre 
care și preoți, care au manifestat 
în fața mînăstirii, în semn de so
lidaritate cu studenții. Ei purtau 
pancarte cu inscripția „Libertate 1 
Libertate" 1 Au fost semnalate 
manifestații asemănătoare și în 
alte cartiere din Barcelona. în 
oraș domnește o atmosferă de 
tensiune. Nu se cunoaște numărul 

, exact al celor arestați de poliție.
Acțiunea studenților din Barce

lona se bucură de sprijinul cole
gilor lor din alte centre universi
tare. Se anunță astfel că, tot sîm
bătă, 800 de studenți din Madrid 
s-au întrunit la facultatea de ști
ințe politice și au adoptat o mo
țiune de solidaritate cu studenții 
implicați în afacerea de la mînă- 
știrea capucină.

De cîteva zile, atenția presei 
franceze și din alte țări occidenta
le este captată de demersul Fran
ței pe lîngă cei 14 parteneri ai săi 
din N.A.T.O. După cum se 
știe, președintele Franței a adre
sat președintelui S.U.A., John
son, și celorlalte țări din alianța 
atlantică, mesaje privind necesita
tea modificării caracterului relații
lor din cadrul pactului nord-atlan- 
tic. în aceste documente, Franța 
notifica intenția sa de a proceda
— potrivit precizărilor purtătorului 
de cuvînt al guvernului francez — 
la adoptarea măsurilor „pe care le 
consideră indispensabile, ținînd 
cont atît de împrejurările interna
ționale, cît și de voința de a res
tabili pe teritoriul său întreaga sa 
suveranitate". „Guvernul francez 
arată France Presse — exprimă 
fără nici un echivoc că nu cere 
nimic, nu se pune pe poziția unul 
solicitator ; el notifică aliaților săi 
o serie de hotăriri luate unilateral, 
pe care Ie consideră în drept să 
le ia și pe care le va executa".

„Le Figaro" și alte ziare pari
ziene, referindu-se la surse auto
rizate, arată că au fost deli
mitate trei sectoare care ar 
urma să fie afectate de măsurile 
preconizate de guvernul francez. 
Este vorba, mai întîi, de forțele 
militare franceze, integrate în 
N.A.T.O., care se compun din două 
divizii staționate în Germania oc
cidentală și din escadrilele aflate 
sub controlul Comandamentului 
forțelor aeriene ale N.A.T.O. pen
tru Europa centrală, care ar urma 
să fie retrase și puse sub coman
dă națională.

în al doilea rînd, este vorba 
de preluarea controlului de că
tre autoritățile franceze asu
pra forțelor și serviciilor ameriga- 
ne și canadiene de pe teritoriul 
Franței—care în prezent se bucură 
de privilegiile exteritorialitățli
— sau de retragerea lor. Po
trivit relatărilor ziarelor franceze.

S.U.A. dispun de 14 baze ae
riene și 40 de depozite de materia
le și cantonamente dispersate pe 
întreg teritoriul Franței. Tot forțe
lor armate ale S.U.A. le aparține o 
conductă petroliferă ce străbate 
țara de la Saint-Nazaire pînă în 
R. F. Germană, care aprovizionea
ză 1 200 de avioane de luptă și 
vehiculele armatei a 7-a america
ne, staționate p6 teritoriul R.F.G. 
Se va pune, de asemenea, chestiu
nea retragerii comandamentului 
SHAPE și a comandamentului Eu
ropei centrale instalat la Fontaine
bleau. Guvernul vest-german este 
invitat să discute înlesnirile acor
date începînd din 1.960 forțelor 
vest-germane aflate în Franț.a, și 
anume cîmpurile de instrucție puse

lul de Gaulle, citînd în acest sens 
declarația sa la ultima conferință 
de presă : „în general, este vorba 
de a restabili o situație normală 
de' suveranitate' în cadrul căreia 
ceea ce hste francez'pe sol, în aer, 
pe mare și în forțele armate, pre
cum și orice element străin, care 
s-ar afla în Franța să nu depindă, 
de acum înainte decît de autorită
țile franceze".

Presa franceză citează ca
zuri cînd autoritățile americane 
au luat decizii cu caracter militar 
fără a ține cont de părerea Franței 
și de drepturile ei suverane. Anul 
trecut forțele aeriene ameri
cane au desfășurat manevre în 
spațiul francez, fără măcar a pre
veni autoritățile de la Paris.

nul francez — scrie ,-,La Ndtion' — 
„nu dorește să fie atras într-un 
război de dragul „integrării", răz
boi în care nu ar avea motive su
ficiente de a participa". Ziarul 
„Chicago Tribune" explică, de a- 
semenea, acțiunea Franței prin 
aceea că ea a fost dictată de do
rința președintelui țării „de a nu 
vedea țara atrasă într-un conflict 
în vreo parte a lumii, în care ea 
să nu fie interesată".

La Washington, deși în cercurile 
■de presă se .afirmă că elementul 
„surpriză" a lipsit, mesajul gene
ralului de Gaulle a stîrnit o vie 
iritare. Răspunsul prompt (la nu
mai 4 ore de la primire) al preșe
dintelui Johnson — arată agenția 
Associated Press — „lasă Să se în-

nde creare a unui
14 state partenere 

împotriva cerințelor
front al 
în N.A. 
franceze

La Londra, primele reacții au 
fost de o afișată rezervă, subliniin- 
du-se, în general, necesitatea ca 
propunerile Franței să facă obiec
tul unor convorbiri între toți mem
brii alianței nord-atlantice.

Unele organe de presă își expri
mă îngrijorarea în legătură cu 
consecințele acțiunii franceze. 
„Marele pericol — scrie ziarul bri
tanic „Times" — ar fi ca, urmînd 
.exemplul Franței, alte țări să se 
hotărască: să respingă la rîndul lor 
N.A.T.O.".,

Deși guvernul ifrancez a declarat 
că nu are intenția de a părăsi 
N.A.T.O., unii observatori politici 
exprimă părerea că acțiunea Fran
ței poate constitui un element mo
lipsitor în direcția acaentuării ten
dințelor de modificare a structurii 
pactului militar nord-atlantic.

Franța, după cum scrie și „Le 
Figaro", „nu este singura care cre
de că o adaptare a organismelor 
atlantice, în împrejurările actuale 
este necesară". Publicația cana
diană „Star" exprimă un punct de 
vedere asemănător și consideră ca 
„justificate temerile Franței față de 
o organizație care devine 
nințare, căci Statele Unite 
zi ce trece, tot mai mult 
în mod unilateral". Ziarele 
minică publică o știre din
semnalînd că, după cum se arată 
în cercurile politice ateniene, 
„Grecia dorește discutarea unei 
reforme a Alianței atlantice. Aceas
tă reformă va trebui să aibă în 
vedere în primul rînd problema 
relațiilor 
ale

o ame- 
iau, pe 
hotărîri 
de du-
Atena

la dispoziția lor în scopul desfă
șurării de manevre.

In al treilea rînd, ar urma să fie 
retrași ofițerii francezi care parti
cipă la activitatea comandamente
lor integrate ale N.A.T.O.

France Presse relatează că „gu
vernul francez repune în discuție 
toate acordurile și deciziile inter
venite posterior semnării tratatului 
din 4 .aprilie 1949". Argumentînd 
această acțiune, „La Nation" scrie 
că „anumite acorduri încheiate 
sub presiunea evenimentelor au 
devenit caduce, incompatibile cu 
independența națională, nu numai 
pentru o mare putere, ci și pentru 
oricare altă țară".

Presa circumscrie acțiunea Fran
ței, în cadrul unei sfere mai largi 
a politicii preconizate de genera-

Andră Fontaine scrie în „Le 
Monde" că existența bazelor ame
ricane în Franța indispune ;,mai 
ales de cînd avioanele americane 
au pornit de la Evreux în Congo 
(transportînd parașutiști belgieni) 
pentru o operațiune pe care Fran
ța nu o aproba și de cînd un apa
rat militar al S.U.A. a sur
volat și fotografiat instalații
le nucleare de la Pierrelatte". A- 
proape toate ziarele amintesc' că 
în 1961 aviația americană din 
Franța a fost folosită pentru trans
portarea ' „căștilor albastre" în 
Congo, deși Franța a refuzat să 
sprijine această acțiune.

Inițiativa franceză este comenta
tă și într-un alt context, acela al 
pericolului ca S.U.A. să-și atragă 
aliații în aventuri militare. Guver-

țeleagă că S.U.A. vor prefera să-și 
'retragă instalațiile lor iailitare din 
Franța decît să le transfere sub 
comanda și controlul francez". Un 
răspuns lapidar și rece (de cinci 
fraze), care, după părerea ziarului 
vest-german „Kolnische Rund- 
schau" — arată „cît de dramatic 
este momentul și pînă la ce punct 
a scăzut barometrul alianței".

De altfel, ziarul citat exprimă în
grijorarea care a cuprins și cercu- 

’rile politice din R.F.G. față de ho- 
tărîrea franceză. Iar „Westfălische 
Rundschau", arătînd că guvernul 
vest-german a organizat o serie 
de consfătuiri în legătură cu’ ulti
mele evenimente, scrie că „planu
rile Parisului în privința N.A.T.O. 
sînt inacceptabile pentru Bonn" și 
că „în prezent cancelarul Erhard

dintre țările membre
N.A.T.O.". „Oricare ar fi 

motivele care au inspirat demersul 
generalului de Gaulle, pe lingă 
președintele Johnson — scrie zia
rul „L'Humanite" — noi le apro
băm, .deoarece merg pe' linia dez-' S 
angajării. Restabilirea unei «situa- I 
ții normale de suveranitate», co- n 
respunzînd cerințelor securității na- |

I
ționalp, ■ trebuie să implice lichi- 1 
dtrreă totală' a bazelor' americane I 
instalate pe, teritoriul nostru".

Al. GHEORGHIU B

șezări urbane de falie măruntă, dar și 
unul și celălalt centre ale chimiei mo
derne.

Cil privește industria chimică, Po
lonia are tradiții mai vechi în produc
ția anorganică și în cea cocsochimică. 
La capitolul acid sulfuric, substanța 
care în scara principalelor produse 
industriale se situează după oțel în 
ordinea însemnătăjii, Polonia a pro
dus în 1964 peste un milion de tone. 
Dezvoltarea acestei ramuri a industriei 
chimice a fost favorizată, între altele, 
de descoperirea, în anii 1953-—1954, 
înfr-o zonă dintre San și Vistula, a 
unor importante zăcăminte (evaluate 
la circa 110 milioane tone materie 
pură) de sulf.

La Polawy se , yor produce îngră
șăminte chimice azotoase și combina
tul, aflat pînă nu de mult în stadiul 
probelor tehnologice, este o unitate 
modernă care, atunci cînd va lucra 
la înfreaga-i capacitate, va face ca 
în Polonia cantitatea de îngrășă
minte artificiale aplicate la hectar să 
crească într-o proporjie însemnată. 
Utilajele întreprinderii sînt de factură 
modernă, realizate, după o licență 
daneză, de firme din Anglia, Italia, 
Cehoslovacia, Franța. Vor lucra aici, 
în fază finală, circa 8 000 de oameni, 
iar orașul, în curs de extindere și mo
dernizare, va ajunge să numere 
50 000 de locuitori.

Ploskul este un centru al petrochi
miei, ramură care a luat ființă, în an
samblul industriei chimice poloneze, 
abia după război. întreprinderea de 
aici a fost pusă în funcțiune pe la 
jumătatea lui 1964 și prelucrează a- 
nual circa 2 milioane de tone de țiței, 
adus pe conductă din zona mării Cas- 
pice. Cadrele sînt tinere și unii din 
inginerii întîlniți și-au făcut studiile 
în institutele noastre, ori s-au spe
cializat în întreprinderile similare din 
țara noastră. Cînd se va ajunge să 
producă la capacitatea proiectată, vor 
fi prelucrate în combinat circa 9 mili
oane tone de țiței pe an.

Pentru combaterea nocivității ga
zelor ce se difuzează în atmosferă, în 
amplasarea acestui obiectiv industrial 
s-a ținut seama de mișcarea curenților 
de aer care, aici, de regulă, circulă 
pe direcția Sud-Nord.

Sub nivelul mării...
In Polonia morile de vînt nu intră 

în categoria obiectelor de muzeu. 
Le întîlnești siluetele pînă în preaj
ma Varșoviei și rotirea molatică a 
palelor lor uriașe îți sugerează o 
scurgere a timpului în total contrast 
cu dinamismul epocii. Dar ele sînt, 
în fapt, mijloace de producție. După 
cum tot atît de obișnuit în ambianța 
rurală este plugul tras de cal. Din- 
tr-un capriciu al naturii, în decembrie, 
pe un fond negru punctat doar ici și 
colo de pete de zăpadă, se ara intens 
și mai ales cu cai.

Țară de șes, a cărei altitudine nu 
depășește decît cu puțin media de 
170 m, Polonia dispune de o suprafață 
agricolă relativ însemnată : peste 
20 250 000 de hectare din care aproa
pe 16 000 000 pămînt arabil. Datele 
statistice arată că, la un total de 
3 584 000 de gospodării agricole, pes
te 63 la sută (2 264 000 de gospodă
rii) sînt proprietăți cu o suprafață de 
cel mult 5 hectare, ele definind o 
pondere de aproape 30 la sută din 
suprafața totală a terenurilor cultivate, 
în ordine, statisticile menționează ca 
avînd însemnătate gospodăriile cu 
5—10 hectare (dețin 39,4 la sută din 
suprafața agricolă totală) și gospodă
rii cu o suprafață de peste 10 hec
tare. Numărul gospodăriilor agricole 
proprietate de stat se cifrează în ju
rul a 8 000 și posedă ceva mai mult 
de 3 milioane hectare de teren.

La o cooperativă agricolă de pro
ducție, Cîmpurile lungi, din de'ta 
Vistulei (zonă care coboară pînă la 
7 m sub nivelul mării), am venit în 
contact direct cu realizările unui co
lectiv destul de restrîns, 44 de familii. 
Unitatea dispune de 560 hectare, din 
care teren arabil 360 hectare. Cifrele 
ce ne-au fost înfățișate relevau pro
ducții de pînă la 32 500 kg la sfecla 
de zahăr și 14 500 kg la cartofi la 
hectar. Sectorul zootehnic al coope
rativei dispune de 15 vaci cu lapte 
și 160 de juninci, 300 de porci, 16 
cai. Un număr de 53 de vite se află 
în folosința personală a cooperato
rilor.

O notă aparte în structura agricul
turii poloneze o aduc cercurile agri
cole, grupări ale țăranilor cu gospo
dării individuale avînd ca scop achi
ziționarea și folosirea în comun a 
unor mijloace moderne de produc
ție — tractoare și alte mașini. La 
sfîrșitul anului 1964, asemenea aso
ciații țărănești ființau în 27 900 de 
sate (69 la sută: din numărul total al 
așezărilor rurale) : ele se bucură de 
sprijinul statului care, pentru achizi
ționările colective furnizează circa 80 
la sută din fondurile necesare, con
tribuția proprie a țăranilor fiind ? 
medie de 20 la sută.

...Centrul progresului tehnic de 
Katowice, după cum însuși denumirea 
recomandă, este o instituție complexă 
de informare tehnico-știinfifică și de 
convertire a ideilor în produse pipăi
bile. în esență, scopul pe care și-l 
propune . este scurtarea drumului de 
la idee la concretizarea faptică. In
stituția. este originală și are o activi
tate ce te solicită să o cunoști îndea
proape. După cum, de asemenea, este 
de remarcat, noțiunea și funcția de 
sociolog de întreprindere, personaj 
nelipsit din schema nici unei între
prinderi, avînd rosturi în planul , cer
cetării relațiilor din sînul colectivelor.
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