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Unul din abatajele „la zi** ale întreprinderii miniere Dobrești, de unde se extrage bauxita
Foto ; M. Andreescu

RENTABILITATEA
SI FORȚA PRODUCTIVĂ 

Â MUNCII
IN INDUSTRIE

Dat fiind efortul de mijloace ma
teriale și bănești din cincinal, este 
cit se poate de firesc și necesar ca 
sporul productivității muncii și re
ducerea prețului de cost să consti
tuie cea mai importantă sursă a 
creșterii acumulărilor și fondurilor 
de finanțare pentru dezvoltarea 
continuu ascendentă a economiei 
naționale. întrebarea care se pune 
este : se realizează, în toate cazuri
le, o eficiență economică înaltă, a- 
dică o sporire a forței productive a 
muncii, o diminuare a prețului de 
cost și o rentabilitate pe mă
sura mijloacelor alocate de stat? 
Răspunsul este că acești indi
catori esențiali pentru aprecie
rea eficienței economice nu se rea
lizează întotdeauna corespunză
tor posibilităților. Care sînt cau
zele ? După părerea mea, din
tre multiplele cauze care influen
țează negativ asupra eficienței eco
nomice, determinante sînt defici
ențele existente în organizarea pro
ducției și a muncii.

înlăturarea acestor deficiențe im
plică analiza a cel puțin trei pro
bleme. Mai întîi — modul în 
care sînt puse în funcțiune și fo
losite mijloacele tehnice. în acest

Un mantou do blană sau mă
car o căciulifă și un guler sînt 
foarte potrivite pentru o zi de 
iarnă. Dar, oricît de iscusiți ar 
fi vînătorii și oricît de fructu
oase ar fi „deplasările’ lor tot 
nu ar izbuti să procure cantită
țile de blănuri cerule de cum
părătoare. Și atunci, fără a face 
reproșuri vînăforilor, s-a recurs 
la blănurile artificiale. Ursonul, 
luponul, tigretul, imitația de bur
suc, de focă au devenit concu
rente serioase pentru blănurile 
naturale pe care le imită. Pro
ducătorul acestor articole — „Țe- 
săforiile reunite' din Capitală — 
a pregătit, pentru producția a- 
nului viitor, sortimente noi care 
vor îmbogăfi gama blănurilor 
artificiale existente. Acest lucru 
va fi posibil datorită dotării sec
ției unde se produc blănurile 
cu utilaje noi. Cu trei ani în 
urma aici au fost instalate răz
boaiele speciale care le fes, iar 
în prezent sînt în curs de mon
tare mașini moderne de finisai. 
Prin diferite procedee de stro
pire, rafinare, govrare se obfin 
efecte deosebite, imitații care 
se apropie uimitor de blănurile 
naturale. Renovarea și utilarea 
acestei secții va avea ca rezul
tat un spor de 150 000 mp față 
de 1966, adică circa 50 000 de 
mantouri în plus și, ceea ce 
constituie tema acestor rînduri, 
celor 18 sortimente din produc-

Rodico ȘERBAN

sens, atenția se cere îndrep
tată spre amplasarea lor ra
țională, încă înaintea începe
rii procesului productiv. Dacă 
mijloacele tehnice nu se am
plasează în ordinea strictă a opera
țiilor tehnologice, se produc mari 
cheltuieli cu transporturile de pie
se. La „Electroaparataj“-Bucu- 
rești a fost necesară, nu de mult 
—• pentru a se lichida asemenea 
consecințe — remontarea utila
jului în succesiunea normală 
a fluxului tehnologic, deoa
rece cele 50 de mașini moderne 
cu care uzina a fost dotată în ul
timii ani fuseseră instalate numai 
în ordinea sosirii. Reamplasarea a 
adus economii substanțiale între
prinderii, precum și un spor de 
productivitate a muncii. De fapt, 
trebuie spus că aceste rezultate su
perioare se datoresc, în acest caz, 
normalizării fluxului tehnologic, și 
nu perfecționării unui flux care ar 
fi funcționat rațional. Aceasta în
seamnă că întreprinderea de-abia 
urmează să-și arate posibilitățile de 
folosire intensivă a utilajului său 
modern.

După ce procesul productiv a în
ceput, se impune prevenirea opri
rilor accidentale, a strangulărilor. 
Altfel, oricît de moderne ar fi ma
șinile și utilajele, nu se poate ob
ține un volum sporit de produse 
în unitatea de timp și o reducere 
mai accentuată a prețului de cost. 
Folosirea incompletă a unor uti
laje în întreprinderile noi ale in
dustriei chimice se datorește toc
mai acestor defecțiuni repetate în 
exploatare, iar în cele ale indus
triei ușoare se adaugă prelungirea 
timpului de reparații. Se constată 
că anumite mașini și utilaje, deși 
nu intervin neajunsurile amintite, 
nu sînt folosite la capacitatea 
completă. In astfel de cazuri — 
„Progresul" din Brăila, Uzina de 
mașini electrice și „23 August" din 
București — conducerile întreprin
derilor nu trebuie să uzeze de jus
tificări, ei să utilizeze mijloacele 
tehnice prin repunerea lor în func
țiune în alte secții, sau prin pre
luarea de sarcini în cadrul planu
lui de cooperare cu alte uzine. 
Totodată, în scopul creșterii necon
tenite a productivității muncii, este 
bine să se țină seama și de ca
racteristicile materiilor prime, în 
raport cu cele ale utilajelor care 
le prelucrează. Neluarea în consi
derare a acestei cerințe a deter
minat ca Fabrica de băi și radia
toare din Capitală să obțină o pro
ductivitate mult mai scăzută și un 
preț de cost de două ori mai ri
dicat decît „Feroemail“-Ploiești, 
care realizează produse similare.

Cum e și firesc, între soluțiile 
constructive sau tehnologice noi și 
sistemul de organizare a produc
ției trebuie să existe o strînsă co
relare. In acest sens, un rol 
însemnat îl au specialiștii din 
cadrul institutelor de proiec
tări, care, atunci cînd concep 
soluțiile, au îndatorirea să por
nească de la abordarea celor mai 
moderne variante de organizare. 
Spun aceasta, întrucît atunci c’nd 
organizarea producției și a mun
cii este un copil vitreg al proiec
tării — așa cum s-a întîmplat la 
C.I.L.-Pipera — mașinile de mare 
randament nu sînt folosite la în
treaga capacitate. E nevoie, de ase
menea, să se mărească coeficientul 
de schimburi, să se întărească a- 
sistența tehnică competentă. Este 
greu de presupus că un combinat 
mare, cum este Combinatul chimic 
Craiova, care nici acum nu are în 
schimbul III un număr suficient 
de ingineri — își va îndeplini in-

Traian SILEA
economist în Comitetul 
de Stat al Planificării

Prima zi de vacanță, prima bătaie cu zăpadă
(Foto : M. Cioc)

Sensuri adinei 
ale folclorului 

nedescifrate

Acum clțlva ani, am 
cumpărat în tîrg, la Saiu- 
Mare, trei picturi pe sticlă, 
viu colorate și simplu de
senate, cu acea naivă au
tenticitate de simțire și 
imaginație pe care o au 
adesea artiștii din popor. 
Una, care înfățișa trei 
flori, intens colorate șl 
viu armonizate, am dărui
t-o, împreună cu ceramică 
de Oboga, care are pe ea 
pești și cocoși stilizați, Co
rolei Giedion-Welcker, au
toarea mai multor cărți 
despre arta contemporană 
și mare valorificatoare a 
creației lui Brâncuși. Cînd 
a văzut florile pictate de 
un anonim meșter de la 
Satu-Mare, ea a exclamat: 
„parcă-s de Matisse 1", iar 
cînd a privit motivele de
corative ale străchinilor 
de la Oboga a spus : „a- 
cestea-s motive brâncu- 
șiene

După conferința pe care 
am rostit-o la Kunsthaus 
din Ziirich despre „Univer
salitate și folclor în opera 
lui Brâncuși”, prezentînd 
numeroase diapozitive cu

Petru
COMARNESCU

sursele lui de inspirație, 
de la motivele decorative 
ale scoarțelor și ceramicii 
oltenești la elementele ar
hitecturii țărănești, ale îm
podobirii lemnului, dove
dind astfel că formele lui 
poartă sensuri folclorice 
și dau mărturie despre 
stilistica și morfologia ar
tei populare, am întîlnit 
interesante reacții. Dis- 
cutînd cu d-rul Car
lo Huber, directorul-ad- 
junct al Muzeului de 
artă din Basel, despre ins
pirația din folclor a unor 
mari artiști moderni, aces
ta a exclamat : „ce feri
ciți sînteți dvs., românii, 
că aveți un folclor așa de 
viu și de bogat 1".

Intr-adevăr, comoara 
folclorică românească 
este atît de imensă, ca și 
stilistica artei populare, 
îneît generații și generații

ANCHETĂ PE BAZA UNOR SCRISORI SOSITE M redacțiea

CUM SÎNT URMĂRIȚI
PĂRINȚII

EVAZIONIȘTI?
In legătură cu anchetele publicate în ziar des

pre diferite aspecte ale vieții de familie, la re
dacție au sosit, în ultimul timp numeroase scri
sori. Unele relatează exemple admirabile de dra
goste și responsabilitate în educarea copiilor ; 
altele împărtășesc preocupări ale părinților, pun 
întrebări și solicită răspunsuri în legătură cu 
problemele creșterii și formării copilului. Ca nu
mitor comun, toate denotă acel nemărginit devo
tament al părintelui pentru copilul lui.

Există însă și scrisori care semnalează cu 
indignare fapte întunecate, greu de înscris în 
coordonatele cele mai elementare ale profilului 
uman — și, la drept vorbind, chiar al unor spețe 
biologice mai coborîte. Sînt faptele unor „pă
rinți* care se dezic de propriii lor copii, caro în
cearcă să se eschiveze și de la acele îndatoriri 
pe care — dacă na le au înscrise în inimă — 
sînt obligați de lege să le respecte.

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a IH-a)

SM.T.-urile au depășit
planul anual cu 6 la sută

Stațiunile de mașini și tractoa
re au depășit cu 6 la sută planul 
anual de producție. Dispunind de 
o bază materială mai puternică și 
organizind mai bine munca meca
nizatorilor ele au executat In 
cooperativele agricole un volum 
de lucrări mai mare cu aproape 
un milion hectare arătură norma
lă, comparativ cu anul trecut. A 
tost mărit, totodată, gradul de me

canizare al diteritelor lucrări, În
deosebi la cele de Intrefinere a cul
turilor, de împrăștiat îngrășăminte 
chimice, de transport, de plan
tat și recoltat cartoli și sfeclă de 
zahăr. S.M.T. și-au adus astfel o 
importantă contribuție la obține
rea de către cooperativele agrico
le a unei producții bune.

(Agerprcs)

Circumstanțe 
atenuante pentru 
o poartă de fier

Anton Simion, care lucra 
la uzina „Ciocanul" din 
Nădrag, a divorțat acum 
cîțiva ani. Copilul a fost 
încredințat fostei soții, Li- 
via Ghițulescu. iar lui i 
s-a fixat o obligație pre
cisă : plata a 200 de lei lu
nar pentru întreținerea 
copilului. Atît : 200 de lei 
pentru creșterea copilului 
căruia i-a dat viață. Cum 
a înțeles el să-și achite 
această datorie — nu fi
nanciară — ci de tată ?

torată copilului, dar nu 
s-a ținut de cuvînt. Cu 
banii pe care ar fi trebuit 
să-i dea acestuia pentru 
hrană (4 296 lei) a preferat 
să repare casa actualei 
soții și să-i facă o poartă 
de fier în valoare de 2 000 
lei. Pentru această poartă 
de fier, el cere circum
stanțe atenuante1“

La ce conduc
indulgențele ?

„De îndată ce i s-a 
fixat poprire pe salariu — 
ne scrie procurorul 
GHEORGHE CULAVA 
de la Procuratura raionu
lui Lugoj — în urma ho- 
tărîrii tribunalului, nu s-a 
mai prezentat la serviciu. 
I s-a desfăcut contractul 
de muncă. A fugit și s-a
angajat la I.C.M.-Lugoj. 
Cînd a simțit că e aproa
pe să fie descoperit, a dis
părut. S-a 
G. A. S.
De aici a

angajat la 
Caransebeș, 
trecut la

G.A.S. Găvojdia, apoi la 
I.R.I.L. Caransebeș. La 8 
septembrie 1965 a fost 
prins de miliția raionului 
Lugoj. S-a obligat să plă
tească întreaga sumă da

„Pentru acești părinți — 
ne scrie în continuare 
procurorul Gheorghe Cu- 
lava — există în Codul 
penal un articol (454) care 
prevede că. „...aceluia care 
cu rea-voință se sustrage 
timp de trei luni fără să 
achite obligațiile de în
treținere stabilite printr-o 
hotărîre judecătorească, 
precum și aceluia care, a- 
vînd o purtare contrară 
ordinii și moralei fami
liale, se sustrage obli
gațiilor de ajutorare ine
rente puterii paterne sau 
calității de soț, lipsind de 
mijloace de subzistență 
pe descendența minoră 
sau pe soț" i se aplică o 
pedeapsă de la trei luni la 
un an de închisoare co- 
recțională. Consider că le
gea actuală este prea blîn- 
dă față de cruzimea părin
ților lipsiți de omenie. In 
scopul apărării șl întăririi

familiei, după părerea mea, 
legiuiforul ar trebui să in
troducă în această lege 
sancțiuni mult mal aspre".

Observația merită să fie 
reținută. Pe de altă parte 
însă, în foarte multe cazuri, 
se constată o Inexplicabilă 
lipsă de fermitate în ce pri
vește aplicarea chiar și a 
pedepselor actuale prevă
zute de lege. Dacă vino
vatul își ia „angajamen
tul" că pe viitor va fi 
punctual la plată, se con
semnează faptul și atît. 
Consecințele? Iată un ci
tat dintr-o scrisoare tri
misă de ANA UTAN din 
București, str. Răsăritului 
nr. 62. „Negoiță Nicolae a 
fost obligat să plătească, 
începînd din 23 mai 1963, 
200 lei lunar pensie ali
mentară pentru doi copii. 
Pînă în prezent a plătit 
numai 1 100 lei..." Vasă- 
zică, după socoteala noas
tră, la ora actuală are o 
restanță de plată de circa 
7 500 lei. Debitorul lucrea
ză pe unul, din șantierele 
I.C.L.B. și, față de ceea 
ce cîștigă el, pensia ali
mentară fixată este mai 
mult simbolică. A fost dat 
în judecată pentru majo
rarea ei în funcție de sa
lariul actual; ca să nu 
mai plătească nimic, și-a 
reîncredințat cu de la sine 
putere un copil, pe care

Dumitru TÎRCOB

(Continuare 
In pag. a Il-a)

de oameni de știință și ar
tiști vor avea ce descoperi 
și valorifica. Uneori, gă
sim folclorul chiar unde 
nu ne-am aștepta, alteori 
nu îl vedem unde este 
mal manifest — și aceasta 
pentru că, în pofida pro
gresului cunoașterii lui, 
încă mulți dintre noi îl 
concepem în mod prea 
strîmt. Definit ca „totalita
tea creațiilor artistice, o- 
biceiurilor și tradițiilor 
populare', folclorul Iți 
cere tocmai să urmărești 
și să adîncești feluritele 
creații ale poporului, fie 
arhaice, fie mai noi, core- 
lîndu-le cu creațiile culte, 
comparîndu-le cu ce-i la 
noi și în alte culturi.

Să amintim cîteva re
cente „surprize*. După ce 
arheologii noștri au des
coperit în ultimul deceniu 
cele două statuete de 
gînditori ai neoliticului —• 
una aparținînd culturii 
pre-cucuteniene, alta cul
turii Hamangia — am ob
servat că scăunașul pe 
care șade gînditorul apar
ținînd culturii Hamangia 
are marginile ornamentate 
prin procedeul stilizării și 
că masa de lut aparținînd 
culturii Gumelnița, tot 
neolitică, posedă forma 
meselor joase și cu tăblia 
perfect circulară, pe care 
le găsim și astăzi în unele 
gospodării țărănești, ca și 
în soclurile și Masa Tăce
rii ale lui Brâncuși.

Dar iată că jocul de 
forme zimțate pe care îl 
observăm pe marginile 
scăunașului din neolitic și 
în nenumăratele motive 
decorative ale broderiilor 
țărănești sau pe covoare 
îl găsim și în arhitectura 
românească medievală. 
Se vorbește din ce în ce 
mal mult, cu admirație și 
uimire, despre biserica din 
Densuș (aproape de Sar- 
mizegetusa), admirabil 
restaurată în ultimii ani. 
Este sinteza a trei etape

în Editura Politică 

a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU 
Cuvmtare la Conferința 

organizației P.C.R. 
a orașului București

15 decembrie 1966

Broșura a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă

„Start" spre 
performanțe 
su perîoare

FOILETON
Cînd eram nod 
de cale ferată

H Comerțul 
cu confecții 
la sate

® „Amănuntul". în des
fășurarea unei tradi
ționale manifestări 
culturale de iarnă

89 Formarea 
noului 
guvern grec

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Călătorul care pășește pentru prima 

oară pe pămîntul Mexicului este plăcut 
impresionat, de demnitatea, hotărîrea, 
optimismul care conturează fizionomia 
spirituală a poporului mexican. Deși 
a traversat o lungă perioadă de zbu
cium și de vicisitudini ale istoriei, po
porul mexican și-a conservat ființa na
țională. Nu-ți scapă din 
vedere nota de mîndrie, 
lipsită de nuanțe ostenta
tive, a mexicanilor cînd îți 
vorbesc despre strămoșii 
lor, despre vechea civili
zație maya sau aztecă, existentă ante
rior cuceririi țării de către spanioli. 
Conchistadorul Cortes a găsit, spre ui
mirea lui, la băștinași, orașe, piramide 
gigantice, calendar, alfabet propriu. 
Urmele acestei civilizații Je poți ad
mira și astăzi în frumoasa capitală 
mexicană. Amprenta personalității a- 
cestui popor ți se oferă în basorelie
furile și picturile murale ce ornează 
numeroasele construcții, în muzee și 
edificii publice. Pretutindeni, întîlnești 
prefața Mexicului de astăzi, redată su
gestiv prin monumentele închinate 
luptătorilor pentru eliberare din trecut. 
Statuia lui Cuauthemoc, unul dintre 
conducătorii aztecilor, domină una din
tre cele mai largi piețe din oraș. In 
perioada cea mai grea a luptei împo
triva spaniolilor, el a condus apărarea 
Tenochitlanului, capitala statului aztec. 
Deși prins și torturat, Cuauthemoc a 
refuzat să dezvăluie tainele poporului 
său și locul unde își ținea ascunse 
comorile. In marele parc Chapultepec 
se înalță monumentul tinerilor eroi elevi 
ai școlii de război care au preferat 
moartea retragerii în fața intervențio-

popor
niștilor americani, care în 1847 se apro
piau de capitală.

Capitala constituie unul dintre prin
cipalele centre culturale ale țării. Aici, 
în Ciudad de Mexico, regăsești operele 
corifeilor și fondatorilor picturii mo
derne mexicane, triumviratul format din 
Diego Rivera, Orozco și Siqueiros, mari

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN MEXIC

artiști și mari patrioți. Arta lor se adre
sează direct maselor. Frescele lui 
Diego Rivera, „Sfîrșitul unei lumi' de 
Orozco și „Ziua libertății" de Siqueiros 
sînt străbătute de un mesaj profund 
uman. Cetatea universitară, cu cei 
45 000 de locuitori ai săi, profesori și 
studenți, reprezintă un oraș satelit al 
capitalei. Clădirile, într-o arhitectură 
modernă, se impun vizitatorului ca o 
veritabilă operă de artă mexicană con
temporană. Din ansamblu se remarcă 
biblioteca, ai cărei pereți exteriori în 
mozaic înfățișează istoria culturii mexi
cane. .încrederea în viață a acestui 
popor optimist mi-a fost sugerată nu 
numai prin construcții, ci și prin cînte- 
cele și dansurile populare. Cînd gru
purile de mariachis, pitorești orchestre 
de trompetiști și chitariști, îmbrăcați în 
costume viu colorate și purtînd pe cap 
vestitele sombreros, își încep concer
tele în aer liber, întreaga capitală a

Ing. Petre TURCU

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
D!WRS
Averea 
unui om

Teodor Achim. Un bucu- 
reștecm. Locuiește po str. Vlai- 
cu Vodâ 44, raionul T. Vladî- 
mlrescu. Are patru copil: 
Dan, Rodica, Dorina șî Ma
riana. Toți patru sint atudcnțl. 
La același Institut: Facultatea 
do construcții. Tatăl, Inginer. 
Tot... constructor. „Copiii sint 
averea mea" — spune tatâl. în 
adevăr, cea mai mare avere.

Proiecte de viitor? „Firește, 
flecare dintre el are mai mul
te. De care doriți: proiecte do 
blocuri cu opt sau zece 
etaje î..."

Parcâ mai poți discuta alt
ceva In casa unor construc
torii

Misterul de 
la Găiești»

Cum necum, omul a Înviat. 
Fantastica întîmplare s-a pe
trecut în comuna Găiești din 
raionul Tg. Mureș. Francisc- 
Keresztesi avea un frate. A 
decedat în urma unei operații, 
în anul 1947, și a fost înmor- 
mîntat. Anul acesta — deci 
după aproape 20 de ani — s-a 
prezentat în comună un cetă
țean care pretinde că el este 
...fostul decedat, adică fratele 
respectiv. Familia nu-1 recu
noaște pe răposatul în came 
și oase ; conservatoare, stă pe 
poziția că mortul de la groapă 
nu se mai întoarce. Sfatul 
popular — îl admite. Se pare, 
că dispărutul deține probe cu 
acte incontestabile. Problema, 
ținînd de lumea de apoi, ne 
depășește. Avem legături 
slabe...

pe cel ce încalcă o elemen
tară lege a omeniei șl o ho- 
lărîre a Justiției.
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Oameni de zăpadă pen
tru... vitrine

(Foto : Agerpres)

PĂRINȚII EVAZIONIȘTI?
(Urmare din pag. I)

l-a trimis la tară, la bu
nici 1

Ne întrebăm : cînd ci
neva cumpără pe bază de 
contract un obiect oare- 
oare, îșl achită ra
tele, știind prea bine că 
altfel ar fi imediat sanc
ționat. De ce să nu se ac
ționeze fol afît de eficient 
șl în cazul acestui gen de 
„părinți” — debitori (debi
tori în primul rînd la ca
litatea de om] care lasă 
neonorafă nu o simplă dato
rie particulară, cl una cu ca
racter uman și social I

„Poate permite societa
tea noastră, care înfăp
tuiește principiile celui 
mai înalt umanism, ase
menea atitudini față de 
copii — ca față de puii de 
cue 7 — se întreabă citi
torul ION SIGHETE din 
București. Am obser
vat că unii, ca să nu 
contribuie la cheltuie
lile legate de crește
rea copiilor, se fac dispă
ruți'’.

în această ordine de 
idei, alți cititori propun 
să se prevadă, pentru con
ducerea oricărei unită]!, o- 
bligofia de a anunța imediat 
tribunalul despre plecarea 
unul salariat căruia I s-au 
stabilit prin hofărtre obliga
ții In legătură cu întreține
rea copiilor. In felul acesta, 
tribunalul, la rîndul său, ar 
fi în măsură să-i depisteze

în situații cum sînt cele 
relatate mai sus se află, 
de obicei, părinți divor
țați. Mult mai complicate 
sînt lucrurile atunci cînd 
este vorba de părinți care 
uită cu totul de copiii lor 
șl nu au fost încă aduși în 
fața justiției, deoarece cei 
îndreptățiți mai nădăjdu
iesc într-o reîntregire a 
familiei. „Actele de stare 
civilă ne spun că Lupu
lețu Nicolae din comuna 
Dîngești, raionul Rm. Vîl- 
cea, este căsătorit de 
ani și are patru copii, 
realitate — după cum 
informează cititorul 
DRĂGUȘIN, secretar
Școala de cultură gene
rală din localitate — el 
și-a părăsit familia de 
ani de zile. Pe cînd își 
cea bagajele, 
vînduse tot ce 
vîndut, copilul 
avea 7 ani, iar 
mic un an. Peste un an 
s-a întors în sat pentru 
cîteva zile împreună cu 
altă femeie și a plecat din 
nou în lume. De atunci 
n-a mai dat nici un semn 
de viață. Doar în primă
vara acestui an a trimis 
soției o fotografie scoasă bolnavă, nu mai 
la un restaurant în Sibiu. 
De ce 7 Să vadă și copiii 
lui cît îi stă de bine cu 
sticlele de „Spumos

față, in timp ce ei nu au 
bani de caiete pentru 
școală ?".

Unde se află acum 
Lupulețu Nicolae, acest 
tată denaturat ? Unde lu
crează ? Ce măsuri ar tre
bui luate pentru depista
rea rapidă a unor astfel 
de fugari ? Autorul scrisorii 
propune ca angajările unor 
persoane în a lie localități 
decît domiciliul lor să se 
facă în mod obligatoriu cu 
condiția de a fi înștiințate 
despre aceasta și familiile 
celor în cauză. '

După cum s-a mai remar
cat și într-un alt articol, în 
nici un text de lege nu se 
prevede nici o precizare cu 
privire la domiciliul soților. 
Or, o asemenea prevedere, 
după cum se vede, este ne
cesară ; ea ar pune capăt 
vieții de vagabondai și imo
ralitate a unor părinți care 
îșl încalcă obligațiile uma
ne șl sociale trăind deghi
zați în oameni cumsecade.

energice 
alt mo- 
din ur- 
Catinca 

Al-
Vaslui,

De fapt—un furt!

Necesitatea unei auto
rități tutelare 
se impune și din 
tiv care rezultă 
mătorul caz :
Dudău din comuna 
bești, raionul 
crește o nepoțică de 10 
ani. Fiica ei, Lazăr E- 
lena, salariată la Fa
brica de confecții Bucu
rești, i-a lăsat copilul de 
cînd era de 7 luni. De 
doi ani, Lazăr Elena per
sonal nu contribuie cu 
nimic la întreținerea fe
tiței, deși încasează lună 
de lună 160 lei drept 
pensie alimentară din 
partea tatălui. Cum poate 
obliga Ca ținea Dudău pe 
părinții copilului să con
tribuie la cheltuielile le
gate de 
Poate o 
stă care 
zilnică a 
ocupe de complicatele for
malități necesare ? Este 
clar că ea are nevoie de un 
sprijin și acest sprijin tre
buie să vină, în primul 
rînd, din partea autorității 
tutelare care ar trebui în
vestită cu puteri mai 
decît în prezent.

creșterea lui ? 
femeie în vîr- 

poartă grija 
copilului să se

largi

Sub clar 
de lună

S-a întîmplat în cartierul Dris- 
tor, str. Părului 30, bloc 59, sca
ra 2, etaj IV, ap. 62. Aici locuia 
Ion Neguțu. Tehnician proiec
tant. Căuta un motiv de divorț. 
Serios. Și, la prima zăpadă, 
în lipsa soției, a început, meti
culos, să fărîme mobila din 
casă. Sufrageria a terminat-o. 
Cînd se pregătea să desfacă și 
dormitorul (în subansamble și 
detalii) au intrat colocatarii și 
sectoristul care l-au invitat la 
o plimbare, seara, sub clar 
de lună, pe drumul fulguit 
ușor...

SATE

Desigur, ignorarea da
toriilor părintești este o 
faptă incalificabilă. Dar 
ce s-ar putea spune des
pre următorul fapt ?

MARIA BĂLĂ din co
muna Fălești, raionul 
Horezu, a crescut pînă 
acum 5 copii. Acum este 

poate 
munci. Mai are de cres
cut un copil de 9 ani, dar 
soțul ei, Bălă C. Ion, care 
a părăsit-o de mai mulți 
ani, lucrează la între
prinderea forestieră Bre- 
zoiu și nu numai că 
nu-i dă nici un ban din 
salariu, dar nu-i trimite 
nici măcair... alocația de 
stat pentru copil, alocație 
pe care el o încasează lu
nă de lună ! Mai precis 

pe lîrigă faptul că își 
ocolește obligațiile 
î de copilul său, Bălă 

Ion. îi ia de fapt acestuia 
pînă și contribuția dată de 
stat. Nu este oare vorba în 
realitate de un furt — 
căci statul nostru acordă 
acești bani pentru întreți
nerea copilului I

Expectativă
și complicitate

mai mult sau mai puțin 
camuflată —■ pe care cei 
în cauză o găsesc în jur, 
chiar la lucrători ai unor 
organe administrative.

„în cei 12 ani dc con
viețuire, soții Floarea și 
Ion Ancuța au construit 
o casă în comuna Sirețel, 
raionul 
— după 
MIHAI 
vist al 
nai de 
iește în 
Numai el. In primăvara 
acestui an, pe Floarea, 
care era pe atunci gravi
dă, și pe cei doi copii i-a 
alungat pur și simplu de 
acasă. Copilul cel mic, al 
treilea, a fost născut prin 
străini. Au trecut de a- 
tunci aproape 8 luni. Ion 
Ancuța este de neîndu
plecat. Copiii săi sînt tot 
pe drumuri. El. are acasă 
de toate. Copiii nu au ni
mic și lor nu le dă nimic. 
Abuzul lui 
ța 
tă 
tul 
ce 
punsul îl găsim tot în 
scrisoarea menționată: 
„Gheorghe Jarda, pre
ședintele sfatului popu
lar comunal, poate fi 
întîlnit adesea în bufe
tul din comuna Sirețel la

Pașcani. Acum 
cum ne relatează 
CHIPERI, acti- 
comitetuilui raio- 
partid — locu- 
ea Ion Ancuța.

Ion Ancu- 
este cunoscut în toa- 
comuna. Ce face sfa- 
popular comunal? De 

nu intervine 7" Răs-

aceeași masă cu Ion An- 
cuța și Gheorghe Cotigă, 
șeful postului de miliție!" 

Petre Călin, funcționar 
la cooperativa de consum 
din Drăgășani, a dispă
rut pe neașteptate de a- 
casă, lăsîndu-și soția și 
copilul fără nici un aju
tor, și și-a stabilit de 
cîteva luni un nou domi
ciliu acasă la Olănescu 
Viena, salariată a acele
iași instituții. Ana Călin 
s-a adresat în repetate 
rînduri conducerii coope
rativei 
gășani 
a-i da 
punînd 
tivului 
doi salariati. Ea a vorbit, 
ea a auzit.

Cum poate fl calificată 
această tăcere I „Act de 
lașitate, de complicitate 
chiar — afirmă procu
rorul Gheorghe Culava. 
Se știe că părintele ră
mas lingă copii, practic, 
are posibilități destul de 
limitate pentru a-l ur
mări și a-l determina pe .. 
fugar să se întoarcă aca
să. Eu aș propune să su
porte consecințe șl 
conducători de unltăfi 
permit șl facilitează 
salariati camuflarea șl 
tragerea lor de la îndatori
rea socială de a asigura e- 
xlstenta copiilor minori”.

de consum Dră- 
cu rugămintea de 
o mînă de ajutor, 
în discuția colec- 
comportarea celor

acel 
care 
unor
sus-

Mai există însă șl un 
alt factor oare favorizea
ză delictul de abandon 
familial: îngăduința

Cine vă întreține copiii ? Oricărui părinte care 
dimineața își pregătește copiii de școală, iar 
seara de culcare, întrebarea îi pare bizară. Din 
păcate însă în unele cazuri ea sună dureros, 
iar noi, ceilalți, n-avem voie să trecem peste 
acest lucru.

Noi — opinia publică, cetățenii în cunoștință 
de cauză, colectivele de muncă, autoritățile.

nod de cale ferată

Concurs 
ghicitoare

Intre Trustul Gostat și 
DRIFOT-Crișana a izbucnit 
discordia. Motivul ? Un canal 
de irigație (derivație a Crișului 
Negru) care străbate terenul 
gospodăriei agricole de stat 
Barmod, s-a înfundat în urmă 
cu două săptămîni. De atunci 
apa, revărsîndu-se peste dig, 
a inundat 120 ha cu culturi pe
rene ale gospodăriei și a tăiat 
căile de acces spre fermele de 
oi (circa 3 000 capete) care au 
rămas aproape izolate. Cele 
două unități „certărețe' îșl a- 
runcă una alteia responsabi
litatea. Și nici una nu inter
vine. Concurs-ghicitoare : ce 
va fi mai repede — a) se vor 
retrage de la sine apele ; b) 
vor învăța oile să înoate ; 
sau c) va ieși la suprafață 
spiritul gospodăresc ?

Trimiteți răspunsurile pe a- 
dresa unităților respective.

Schimb 
de locuință 9

Tudor Ioana, str. Ciprian 
Porumbescu nr. 8 din Capitală, 
se lăuda că are „relații". Mul
te. Și mulți au crezut-o, mai 
mult, i-au dat și bani (mii de 
lei; ultimul — 6 000) pentru 
ca din „relație" în „relație" să 
obțină (ea pentru ei) locuință 
în Capitală. Sau măcar 
„schimburi".

Și a obținut ea. „Schimb" 
de locuință. Fără relații — pe 
cale absolut legală.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

Datorită avantajelor 
pe care le oferă, hainele 
„de gata" sînt mai soli
citate și în mediul rural, 
în anul trecut, de pildă, 
s-au vîndut, prin unită
țile cooperației de con
sum, cu 97,7 la sută mai 
multe confecții decît în 
1959. Cererea populației 
la aceste produse este în 
continuă creștere. Aceas
ta impune dezvoltarea 
corespunzătoare a rețe
lei de desfacere, adap
tarea ei la noile cerințe, 
în această direcție, 
CENTROCOOP-ul a lu
at o serie de măsuri.

Confecțiile sînt, din 
punctul de vedere al pre
zentării și desfacerii; ar
ticole foarte pretențioase. 
Este nevoie de un a- 
numit spațiu de expu
nere și depozitare pen
tru ca unitatea respec
tivă să poată oferi un 
sortiment cît mai com
plet de modele și mă
rimi. De aceea, pe lîngă 
cele 480 magazine și ra
ioane specializate care 
vînd confecții la ora ac
tuală se prevede ca, în 
anii cincinalului, să se 
înființeze alte 434. In 
planul de investiții pe 
anii 1965—66 a fost 7. 
clusă construcția a 101 
unități al căror etaj să 
fie consacrat, în între
gime, confecțiilor. Din
tre acestea 41 au fost 
date în folosință anul 
trecut, iar 37 urmează să 
fie gata în acest an. No
ile unități vor asigura 
condițiile impuse de un 
comerț modern. Dar și 
în magazinele existente 
cetățenii trebuie să fie 
serviți cum se cuvine. 
De aceea o bună parte 
din unitățile existente au 
fost reamenajate, au fost 
dotate cu mobilier și u- 
tilaje noi, cu manechi
ne pentru prezentarea 
confecțiilor. S-au extins 
formele avansate de vîn- 
zare : expunerea deschi
să a mărfurilor se prac
tică în peste 400 de uni
tăți specializate în con
fecții. S-au angajat peste 
60 de retușieri — călcă
tori pentru unitățile spe
cializate. Aceștia vor 
face micile retușuri ce
rute de clienți și se vor 
ocupa de pregătirea con
fecțiilor în vederea pre
zentării în magazine. în 
unitățile mai mici aceste 
operații vor fi făcute de 
către meseriașii coopera
ției de consum care exe
cută prestări de servicii 
la sate.

in-

Cu toate acestea,
multe dintre unitățile
cooperației de consum 
din mediul rural nu în
trunesc însușirile nece
sare satisfacerii cerințe
lor cumpărătorilor. Da
torită spațiului restrîns 
de care dispun 
poate prezenta 
tea de modele 
confecțiile nu pot fi păs
trate cum trebuie iar 
despre organizarea de a- 
teliere de călcat și re
tuș nici vorbă nu poate 
fi. S-a căutat totuși o 
soluție pentru ca și cum
părătorii de la sate să 
fie aprovizionați în con
diții asemănătoare celor 
din mediul urban. în ce 
constă această soluție ? 
In primul rînd s-a re
nunțat la practica 
pînă acum ca fiecare 
nitate, cît de mică, 
vîndă tot sortimentul 
confecții, trecîndu-se 
concentrarea și speciali
zarea rețelei de desfa
cere a confecțiilor după 
criteriul frecvenței cere
rii la anumite articole. 
In centrele raionale sau 
în centrele muncitorești 
va fi concentrată desfa
cerea confecțiilor de va
loare mai ridicată, pal
toane, costume și rochii 
din fire fine etc. In a- 
ceste localități se vor în
ființa magazine specia
lizate și strict speciali
zate capabile să ofere 
toate modelele și mări
mile Ce se produc la un 
anumit obiect de îm
brăcăminte. în centrele 
comerciale din comunele 
mai mari este prevăzut 
ca magazinele univer
sale să aibă un raion de 
confecții. Și ele vor oferi 
sortimentul complet dar 
într-o varietate mai mică 
și, în general, articolele 
mai ieftine. Confecțiile 
de mare cerere — len
jerie, hainele vătuite, u- 
niformele școlare — intră 
în sortimentul tuturor 
unităților de textile-în- 
călțăminte și al magazi
nelor universale sătești, 
în cîte două raioane din 
fiecare regiune s-a și a- 
plicat acest sistem care 
tinde să se generalizeze 
în toată țara.

Tîrgurile și bîlciurile 
au intrat în tradiția sa
tului nostru. Confecțiile 
fac și ele parte dintre 
obiectele care se pot 
cumpăra cu aceste oca
zii. La tîrgurile care vor 
avea loc în primăvară 
confecțiile vor fi expuse 
în magazine demonta-

nu se 
varieta- 
cerută,

de 
u- 
să 
de 
la

bile, înzestrate cu con
tainere pentru transpor
tul mărfurilor.

In legătură cu ceea ce 
se va vinde la aceste 
tîrguri este interesant de 
relatat, că, începînd cu 
anul care vine, se va 
putea găsi și îmbrăcă
minte specifică portului 
local. Dintr-o colecție de 
circa o sută de modele 
au fost contractate 13 
modele de scurte din 
postăvior, stofe de loden 
cu croieli specifice ra
ionului sau regiunii res
pective, mai multe feluri 
de pantaloni de cismă, 
veste țărănești din stofă 
sau postav cu garnituri 
specifice, circa 10 mo
dele de costume. Ele vor 
fi executate în serii mici 
în cooperativele mește
șugărești și în unitățile 
de croitorie ale coopera
ției de consum. Gama 
acestor produse va tre
bui îmbogățită și cu hai
ne de lucru potrivite cu 
diferitele îndeletniciri 
specifice satului de azi: 
tractoriști, îngrijitori de 
animale etc.

Paralel cu dezvolta
rea producției de îmbră
căminte tradițională, 
CENTROCOOP-ul își 
propune să popularizeze 
și în rîndul cumpărăto
rilor din mediul rural 
confecțiile cu linie mo
dernă. Toate magazinele 
și raioanele de confecții 
s-au abonat la reviste de 
specialitate. Aceasta va 
permite vînzătorilor să 
cunoască tot ce e nou în

materie de modă și să 
recomande cumpărători
lor confecțiile cele mai 
moderne.

Prezentările de modele 
pe manechine vii nu mai 
sînt apanajul marilor o- 
rașe. întreprinderile co
merciale raionale sau in- 
terraionale, cu sprijinul 
URCC din fiecare re
giune, organizează pa- 
răzi ale modei la cămi
nele culturale din comu
nele mai mari, în unele 
restaurante etc. Mode
lele prezentate sînt, în 
mod obligatoriu, cele e- 
xistente în magazinele 
de confecții din localita
tea respectivă. Prezen
tarea colecției pentru 
toamnă-iamă s-a făcut 
recent la Găești, Aiud, 
Gherla și în alte locuri. 
In total, în acest trimes
tru vor avea loc peste 
70 de asemenea prezen
tări.

S-au mai luat și alte 
măsuri, unele dintre ele 
fiind în curs de aplicare: 
perfecționarea metode
lor de studiu al cererii 
populației, scurtarea dru
mului confecțiilor de la 
producător în magazi
nele sătești prin dezvol
tarea relațiilor directe, 
calificarea de cadre etc. 
Toate acestea vor avea 
ca rezultat final aprovi
zionarea tot mai bună 
a populației sătești cu 
confecții de bună cali
tate și în conformitate 
cu cerințele actuale ale 
acestei importante cate
gorii de cumpărători.

Autoritatea
tutelară este
intr-adevăr
autoritate ?

Șerban RADU

Copiii năpăstuit! de 
părinți au, după cum se 
știe, un ocrotitor direct 
în autoritatea tutelară. 
Cum își exercită aceasta 
autoritatea ?

„Există un du-te-vino 
de la autoritatea tutelară 
la tribunal și invers —ne 
scrie procurorul AFANA- 
SIE CĂLĂRAȘU de la 
Procuratura raionului 
Dorohoi — care prelun
gește suferințele copii
lor. Măftei Gheorghe, 
salariat la I.D.G.B.- 
București, și-a abando
nat 5 copii sub 10 ani. 
Soția sa s-a adresat tri
bunalului pentru a-l o- 
bliga la plata pensiei ali
mentare. La 21 iunie 
a.c. Tribunalul raionului 
Dorohoi a cerut relații 
la autoritatea tutelară de 
pe lingă Sfatul popular 
al raionului Grivița Roșie 
în legătură cu modul de 
viață, cîștigul și averea 
lui Maftei Gheorghe. Nici 
un răspuns. S-au făcut 5 
reveniri. Același rezultat. 
Se pot admite astfel de 
tergiversări birocratice care 
favorizează încercările de 
sustragere a acestor părinfi 
de la îndatoririle lor I"

Anul trecut, nu-mi a- 
duc bine aminte prin ce 
împrejurare mi-a sărit o 
rotiță. Una mică de tot. 
Susțineam sus și tare că 
eu sînt cel mai important 
nod de cale ferată. Ca să 
fiu recuperat, am fost in
ternat la un spital de 
specialitate. De altfel, 
eram inofensiv. Nu fă
ceam nimănui nici un rău. 
Colegi de salon aveam pe 
unul, Gheorghe Diliu, 
care se recomanda Fra
ții Buzești, și zicea că e 
liceu mixt. Un altul care 
se dădea drept semnul 
întrebării și stătea toată 
ziua adus de spate... Mă 
rog, fiecare cu păsărică 
lui. Cei mai periculos din
tre noi era unul care se 
dădea drept constructor, 
specialist în finisări și 
mai ales în balcoane de 
blocuri. Ce făcea ăsta 7 O 
să țin minte toată viața. 
Cum scăpa de sub supra
veghere ne lua, pe noi 
ăștia inofensivii, și ne-a- 
șeza orizontal unul pes
te altul ca pe niște că
rămizi. Punea mortar (nu 
știu de unde făcea rost) 
între noi și gata blocul. 
La balcoane se 
mai mult, pentru că bol
navul pe post de balcon 
nu putea fi lipit. Vai de 
ăla care era balcon. în
cepea să-l finiseze, să-l 
vopsească, să-l revop- 
sească. Dar intra supra
veghetorul și distrugea 
toată munca.

Medicii se îngrijeau de 
sănătatea noastră și, 
treptat, treptat am fost 
recuperați. Mie mi-au gă
sit rotița, și iată-mă, nu 
mai sînt nod de cale fe
rată.

în luna februarie a a- 
cestui an m-arn mutat în

casă nouă. In blocul R 14 
Berceni-sud. Cînd ne-am 
mutat în acest bloc exte
rioarele și balcoanele nu 
erau finisate.

— Aveți răbdare, ne-a 
spus constructorul. O să 
vă trimitem un specialist 
în finisări și balcoane.

Cînd am auzit asta, am 
înghețat. Nu cumva ni-l 
trimite pe fostul meu co
leg de salon 7 Așa a fost. 
El a venit. L-am între
bat :

— Te-ai făcut bine 7

FOILETON

de Nicufă TÂNASE

chinuia

finisat

balcon 
ușor ?

N-ai

In cadrul tradiționalelor 
pregătiri pentru sărbăto
rile de iarnă, tot mai 
mulți locuitori ai satelor 
— membri cooperatori, lu
crători din G.A.S. și 
S.M.T.-uri — își manifes
tă dorința de a întîmpina 
noul an împreună, într-un 
cadru mai larg, care să 
le ofere cele mai potrivite 
condiții pentru a petrece 
revelionul. Venind în în- 
tîmpinarea acestei dorințe, 
cooperația de consum or
ganizează petrecerea re
velionului în numeroase 
restaurante și bufete, pre
cum și în alte localuri. 
Pregătiri intense fac uni-

tățile cooperației din re
giunile Ploiești, Brașov, 
Banat, Dobrogea, Mara
mureș, Suceava și altele, 
unde numeroși locuitori 
ai satelor au și reținut 
mese pentru familiile lor. 
Unitățile care organizează 
revelionul s-au aprovizio
nat din timp cu produsele 
necesare preparării me
niurilor tradiționale. In ce 
privește distracțiile, nu 
vor lipsi orchestrele și so
liștii vocali, măștile, ră
vașele. Se vor putea ur
mări, de asemenea, pro
gramele de radio și tele
viziune.

Unitățile de alimentație

publică ale cooperației de 
consum 
menea, 
partea 
agricole 
gospodării 
stat, stațiuni de mașini și 
tractoare și de la alți soli
citatori de la sate — pen
tru prepararea unor me
niuri de revelion.

Buna aprovizionare a 
unităților comerciale de 
la sate în vederea sărbă
torilor de iarnă este în 
centrul preocupării tutu
ror organizațiilor coope
rației de consum. In re
giunile Banat, Crișana, 
Hunedoara etc. unele res-

primesc, de ase- 
comenzi — din 
unor cooperative 

de producție, 
agricole de

taurante și bufete vor 
servi diferite specialități 
ca preparate de carne cu 
sînge, răcituri, caltaboși. 
Cofetăriile sătești vor 
fi aprovizionate cu sorti
mente variate de produse 
specifice acestor sărbători.

„Luna cadourilor" aduce 
la sate un sortiment mai 
bogat și variat de confec
ții de iarnă, articole de 
galanterie și mercerie, de 
cosmetică și parfumerie. 
S-au livrat unităților coo
perației noi articole de 
îmbrăcăminte pentru co
pii, precum și pachete cu 
cadouri.

— Cum să mă fac bine 7 
Eu am fost acolo pentru 
specializare.

— Și eu care credeam 
că...

S-a apucat de lucru. 
Prima dată a finisat pan
ta de înclinare a balcoa
nelor. Panta a făcut-o 
însă, nu înspre afară, cum 
e normal, ci spre bloc, să 
ne intre apă în casă de pe 
balcon, or să se scurgă pe 
pereți, pentru că burlan 
de scurgere n-a făcut. Am 
reclamat noi, dar mai 
marii lui nu s-au ameste
cat. După asta a început 
să finiseze pereții. I-a fi
nisat și i-a vopsit vernil. 
Aici nu i-am imputat de
cît faptul că a dat mai 
multă vopsea pe ferestre 
decît pe pereți. Mă rog. 
După asta a venit din nou, 
dar cu vopsea albă. Și a 
vopsit exteriorul balcoa
nelor. Dar mai mult a dat 
peste cea vernil. A obser
vat lucrul ăsta și a venit 
după, o bucată, de vreme 
cu vopsea vernil. Și a dres 
unde-a dat cu alb. Și 
viceversa. Acest perpe- 
tuum-mobile a ținut cîte
va luni. Cînd să zicem 
doamne-ajută, iată că 
apare din nou să vopseas
că fierăria balcoanelor 
(grilajele) cu vopsea nea
gră. Ce-a fost vernil și 
alb s-a făcut negru.

A trecut norul ăsta ne
gru și tocmai cînd ne era 
lumea mai dragă, bătăi 
în ușă.

— Cine e ?
— Eu, specialistul în 

finisări.
Avea la el ciocane, 

dălți, aparat de sudură și 
alte scule.

— Ce mai dorești 7
— Am venit să finisez 

balcoanele.

— Nu le-ai mai 
o dată 7

— Crezi că un 
se finisează așa 
Te-ai uitat bine 7
observat că balcoanele nu 
au un grilaj de despărțire 
a apartamentelor ? Tre
buie să fac și acest grilaj.

S-a apucat să spargă zi
dul, s-au prăpădit și ver- 
nilul și albul și negrul. 
Toate vopselele sînt acum 
pe covoare, pe lucrurile 
din locuințele noastre.

A terminat și despărți
tul apartamentelor, și-a 
frecat mîinile mulțumit, 
și a zis :

— Așa... acum să ne-a- 
pucăm de vopsit. Mîine 
vin cu vernilul.

— O iei de la cap ? Ver
nil, alb, negru 7 Nu poți 
trece direct la negru 7

— Cum poți spune așa 
ceva 7 Păi, eu am un plan, 
încep cu vernilul și ter
min cu negrul. Apoi, dacă 
e nevoie, o iau iar de la 
cap.

— Dar vezi, d-ta, tava
nul balconului 7

— îl văd. Ce vrei să 
spui 7 Că a căzut .tencu
iala 7 Am Văzut. După ce 
termin cu vopsitul, vin 
să-l repar.

— Doamne ferește!
Am blocat ușa. Nu mai 

vreau să am de-a face cu 
acest specialist în finisări. 
Și cîte mai are de făcut 
constructorul la acest 
bloc ! Numai noi, locatarii, 
știm. Ușile de la intrare 
au intrat la apă și nu se 
mai închid ca lumea. 
Instalația de apă rece, 
care este din țevi de plas
tic, s-a plasticit. Parche
tul e ca podul lui Păcală, 
o călcătură moale, alta 
tare. Lumina de pe sca
ră arde cînd vrea. Ascen
sorul urcă și coboară între 
etajul I și IX după același 
program pe care îl are și 
lumina scării.

Pentru a vă convinge 
că toate astea nu sînt 
o ~ scornire de-a mea, 
vă dau din nou adresa: 
Blocul R. 14 Berceni-sud.

Pagubă mare; plus dau
ne morale. Dar, de plătit, 
are cine să plătească: 
fostul șef de șantier, sem
natarii procesului verbal 
de recepție, șeful între
prinderii de construcții 
etc. Dinspre asta nici o 
grijă. Numai un gînd mă 
mai chinuie: „Cum de a 
putut fostul meu coleg de 
salon să se angajeze la 
construcții? La angajări 
nu se face vizită medi
cală?

Dacă nu mi se răspun
de, pe cinstea med că de- . 
vin iar nod de cale ferată.
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reșterea an de an a 
parcului de tractoare 
și mașini din S.M.T., 
complexitatea lucrări
lor și cerințele mereu 
sporite privind scurta
rea termenelor de e-

găzii. Acest principiu de organi
zare este aplicat de foarte multe 
S.M.T., printre care Ciacova și Or- 
țișoara din regiunea Banat, Ciul- 
nița, Fetești, Roseți din regiunea 
București, Chișineu Criș din regiu-

număr mediu de 9 tractoare, ob- 
ținînd rezultate bune în producție. 
Aici deplasările în gol cu mașinile 
sînt de trei ori mai mici decît la 
S.M.T. Bogdana, iar la cheltuielile 
de producție s-au înregistrat eco-

xecutare și îmbunătățirea calității 
lor impun perfecționarea continuă 
a metodelor de organizare și des
fășurare a muncii în aceste unități 
și crearea unor condiții corespun
zătoare de muncă și de viață pen
tru mecanizatori.

Forma organizatorică de bază 
prin care se acordă sprijin coope
rativelor agricole de producție în 
mecanizarea principalelor lucrări 
agricole este brigada de tractoare 
S.M.T. Experiența de pînă acum a 
demonstrat că organizarea acestor 
brigăzi în ce privește repartizarea 
suprafețelor de teren pe care exe
cută lucrări mecanizate, dotarea lor 
cu tractoare și mașini, asigurarea 
condițiilor de viață și de muncă 
pentru mecanizatori, precum și co
laborarea cu brigăzile de cîmp ale 
cooperativelor agricole de produc
ție influențează asupra scurtării 
timpului de executare a lucrărilor 
agricole, calității acestora și redu
cerii cheltuielilor de producție.

I CARE ESTE MĂRIMEA 
I OPTIMĂ A BRIGĂZII?
Datorită colaborării dintre S.M.T. 

ți cooperativele agricole s-a asigu
rat continuitatea în muncă a bri
găzilor de tractoare, pe aceleași te
renuri, cel puțin un ciclu întreg 
de producție. Prin executarea lu
crărilor, de la arat și pregătirea 
terenului pînă la recoltatul și 
transportul produselor agricole, se 
realizează o cointeresare directă a 
mecanizatorilor în obținerea de 
producții mari, se reduc deplasă
rile de la un loc de muncă la al
tul și se statornicesc relații mai 
strînse de conlucrare între brigă
zile de tractoare ale S.M.T și bri
găzile de cîmp din cooperativele 
agricole. Permanentizarea dă în a- 
celași timp posibilitatea de a se 
alcătui brigada S.M.T din oameni 
recrutați și pregătiți dintre coope
ratorii pe ale căror terenuri se 
execută lucrările agricole mecani
zate, ceea ce duce la creșterea răs
punderii și interesului tractoriști
lor pentru îmbunătățirea muncii.

Inițiativa unor cooperative agri
cole de producție, ca cele din Satu 
Mare, raionul Urziceni, Peretu, ra
ionul Roșiori, Siminoc, raionul 
Medgidia, Cucorăni, raionul Boto
șani, Utvin și Biled, raionul Timi
șoara și altele, de a alege în con
siliul de conducere și pe șeful bri
găzii de tractoare, pune pe acesta 
în situația să cunoască amănun
țit planul de producție și măsurile 
operative ce trebuie luate, putînd 
astfel să asigure cea mai judicioasă 
repartizare a mecanizatorilor și 
mașinilor pentru executarea lucră
rilor agricole la timp.

Organizarea și dotarea cu ma
șini a brigăzilor de tractoare pre
cum și stabilirea locului unde se 
amplasează tabăra de cîmp, tre
buie să constituie o preocupare mai 
atentă din partea conducerilor de 
S.M.T. și a organelor agricole lo
cale, întrucît aceste cerințe influ
ențează asupra eliminării timpilor 
neproductivi, scurtării perioadelor 
de executare a lucrărilor agricole 
și reducerii cheltuielilor de produc
ție. Din experiența dobîndită re
zultă că, în general, este bine ca 
fiecare cooperativă agricolă de pro
ducție să fie deservită de o sin
gură brigadă de tractoare. în acest 
fel se asigură o răspundere uni
tară, concretă în ce privește cali
tatea lucrărilor, se realizează o 
îndrumare mai eficientă din 
partea inginerilor agronomi din 
cooperative, se gospodăresc mal 
bine mașinile, carburanții și 
întreaga bază materială a bri-

PROBLEME ACTUALE PRIVIND

Perfecționarea 
activității 
brigăzilor

de tractoare 
| din S.M.T.

de Ing. I. SLÂTINEANU
director genoral adjunct în Consiliul Superior al Agriculturii

organizarea taberelor de cîmp la 
brigăzi. Ca urmare, producțiile ob
ținute la ha pe anul în curs, în 
cooperativele din raza de activi
tate a acestui S.M.T. sînt mai mici 
cu 250 kg grîu, cu aproape 600 kg 
porumb, și cu 230 kg floarea-soa- 
relui, decît cele realizate în raza 
S.M.T. Brînceni. De asemenea, la 
S.M.T. Nanov cheltuielile de pro
ducție realizate sînt mai mari în 
acest an cu peste 400 mii lei, da
torită deplasării în gol a tractoa
relor și folosirii incomplete a ma
șinilor, ca urmare a neasigurării 
condițiilor strict necesare 
de muncă.

Influența condițiilor de 
de muncă la brigăzi se 
asupra producțiilor chiar 
de activitate a acelorași 
de mașini șl tractoare. Iată care 
este situația la cooperativele Cu
corăni și Leorda din raza S.M.T. 
Bucecea, regiunea Suceava. La 
prima, mecanizatorii sînt bine ca
zați și au asigurate posibilități de 
a servi masa la brigadă ; ei dis
pun și de un mic atelier de în
treținere a tractoarelor și mașini
lor. La cea de-a doua cooperativă, 
mecanizatorii nu au aceste con
diții și pierd o bună parte din 
timpul de lucru pentru a se de
plasa în 
perativa 
în acest 
mult cu 
rumb și 
soarelui, 
la Leorda. Se pot da multe alte 
exemple de acest fel. Ele subli
niază necesitatea ca flecare S.M.T., 
împreună cu cooperativele agri
cole deservite să utilizeze toate po
sibilitățile de care dispun pentru ca 
mecanizatorii, care aduc o contri
buție importantă la creșterea pro
ducției, să albă asigurate condiții 
cît mai bune de muncă și de viață.

la locul

viață și 
resimte 
în raza 
stațiuni

sat. Drept rezultat, coo- 
din Cucorăni a obținut 
an la fiecare hectar mai 
700 kg grîu, 950 kg po- 
aproape 1 000 kg floarea- 
față de cît s-a realizat
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Spre sfîrșitul lunii sep
tembrie din acest an a fost 
aprins focul la cel de-al 
doilea 
metri cubi de la Hune
doara. Intrarea în funcțiune 
a acestui agregat a marcat 
o nouă pagină în dezvolta
rea siderurgiei noastre în ac
tualul cincinal. El este o 
creație exclusivă a proiec- 
tanților și constructorilor 
din țară, o realizare a 
științei și tehnicii româ
nești. Sarcina noastră, a 
celor de la Hunedoara, 
a constat în pornirea fur
nalului în cele mai bune 
condiții, iar după aceea în 
ridicarea progresivă a po
tențialului productiv al agre
gatului la nivelul parametri
lor tehnico-economici pro
iectați. Putem spune azi că 
ambele obiective au fost 
atinse.

Concludente sînt cîteva 
cifre : după 80 de zile de 
funcționare neîntreruptă a 
furnalului, s-au produs

furnal de 1000

suplimentar aproape 3 500 
tone de fontă. Indicele de 
utilizare planificat a fost 
depășit cu 4 la sută, iar 
consumul de cocs este mai 
mic cu 66 kilograme pe 
tona de fontă decît cel 
stabilit. Caracteristica esen
țială a acestei scurte perioa
de de funcționare constă în 
aceea că furnalul are un 
mers constant și uniform, 
indicatorii principali cres- 
cînd necontenit.

în stadiul finisajului, noi am 
și format nucleul de cadre 
de bază care să-1 de
servească. Prim-topitorii Si- 
mion Jurcă, Tudor Mano- 
laclie, Ion Iacob, maiștrii 
Nicolae Mărculescu, Liviu 
Jucos, Gheorghe Ghidei, ca 
și inginerii noștri, au stu
diat în aprofunzime caracte
risticile tehnice ale instala
țiilor și aparatura de măsură 
și control, și-au însușit fără 
dificultate tehnologia

Căile și mijloacele prin 
care am ajuns într-un timp 
scurt la aceste rezultate sînt 
considerate de noi ca nor
male, întelegînd prin aceas
ta pregătirea minuțioasă, 
pînă la cele mai mici a- 
mănunte, a procesului de 
producție. Cu cîteva luni 
înainte ca furnalul să intre

de

pornire și exploatare a fur
nalului. In momentul por
nirii, noi am avut la fie
care loc de muncă oameni 
pregătiți temeinic, care au 
executat cu înaltă precizie 
toate manevrele și comen
zile necesare. Am ținut să 
încep cu acest capitol, pen
tru a evidenția încă o dată

șar- 
mai 
do- 
sta- 
de-

W W TIP

DE CAUCIUC 

ȘINTETIC
Profesorii universitari Iile 

Matei și Elena Cocea, împreună 
cu cercetătorii Adrian Caracu- 
lacu și Alia Petruș, de la Insti
tutul de chimie macromolecu- 
lară „Petru Poni" din Iași, au 
realizat un cauciuc poliuretanic 
cu proprietăți superioare. El 
este de șase ori mai rezistent 
la uzură decît cauciucurile de 
alte tipuri și nu este atacat de 
anumiti solventi organici, cum 
ar fi benzina sau uleiurile mi
nerale. Originalitatea realizării 
oamenilor de știință ieșeni 
constă în structura specială a 
noului produs în componenta 
căruia intră „toluen", un deri
vat petrolier. Experiențele de 
laborator, care s-au soldat cu 
rezultate foarte bune, au fost 
continuate la o stație-pilot de 
la Combinatul chimic Borzesti, 
unde, de asemenea, au fost în
cununate de succes. Cauciucul 
poliuretanic va putea fi reali
zat în viitor pe scară indus
trială.

(Agerpres)

nea Crișana, Mircea Vodă și Valul 
lui Traian din regiunea Dobrogea 
și alte unități care an de an exe
cută în bune condiții lucrările a- 
gricole solicitate de către coope
rativele deservite. Brigăzile de me
canizatori din cadrul acestor uni
tăți sînt dotate în medie cu 10—14 
tractoare și mașinile aferente, ceea 
ce dă posibilitatea șefului de bri
gadă să coordoneze și să îndrume 
munca mai bine.

Sînt însă stațiuni de mașini și 
tractoare care au mers pe linia ca 
și cooperativa agricolă de produc
ție care are terenuri dispersate, pe 
o rază întinsă de activitate, să fie 
deservită tot de o singură brigadă 
S.M.T., cu un număr mare de trac
toare. Aceasta îngreunează munca 
șefului de brigadă și duce la rea
lizarea unor cheltuieli suplimen
tare pentru deplasările la locurile 
de muncă. De exemplu, brigada de 
tractoare de la cooperativa agri
colă Păunești din raionul Adj ud, 
este compusă din 20 tractoare, care 
lucrează în trei sate, pe terenuri 
dispersate pe 25 de km. Situații 
asemănătoare sînt și în raza S.M.T. 
Cîmpia Turzii din regiunea Cluj, 
S.M.T. Săveni din regiunea Su
ceava, S.M.T. Vlădeni din regiunea 
Iași și altele.

Constituirea în mod mecanic a 
unor brigăzi cu un număr prea 
mare de tractoare, care lucrează 
pe suprafețe dispersate, la distanțe 
mari, poate influența negativ asu
pra organizării muncii și în mod 
deosebit asupra rezultatelor eco
nomice. Stațiunea de mașini și 
tractoare Bogdana din regiunea 
București, mergînd pe linia de a 
forma brigăzi mari, de peste 20 
tractoare, neasigurînd nici cel pu
țin o brigadă pentru fiecare coo
perativă agricolă deservită, nu și-a 
realizat planul de producție în anul 
trecut, a înregistrat peste 5 000 ore 
de deplasări în gol cu tractoarele 
și a depășit cheltuielile de pro
ducție cu peste 500 000 lei. în con
diții de lucru asemănătoare, S.M.T. 
Tărtășești, din cadrul aceleiași re
giuni, a organizat brigăzi cu un

A APĂRUT NR. 12/1966

AL REVISTEI

„PROBLEME
ECONOMICE"
I. TULPAN : Gospodărirea efici

entă a fondurilor în economia na
țională ; I. BUCȘA : Baza tehnico- 
materlală a comerțului de stat în 
perioada 1966—1970 ; I. BIANU și 
N. MARGHIDAN : Diversificarea 
parcului de tractoare — condiție 
a mecanizării complexe ; Dr. N. 
IVANCIU și V. IOȚA : Concepția 
lui I. N. Angelescu despre necesi
tatea și modalitatea înfăptuirii 
industrializării României; I. LEM- 
NIJ : Progresul tehnic și folosirea 
materiilor prime în țările capita
liste dezvoltate ; A. POPPER : Is
torie și prezent în teoria margina- 
listă a valorii. La rubrica DIN 
PLANUL INSTITUTULUI DE CER
CETĂRI ECONOMICE se publică 
comunicarea lui GR. VALCEANU, 
TR. LAZAR și N. ȘUFANĂ : Re
sursele de muncă din agricul
tură șl căile folosirii lor raționale 
Se mal înserează CONSULTAȚII, 
de I. NICOARA și V. BALAURE : 
Aspecte ale perfecționării relații
lor de producție socialiste, pre
cum și RĂSPUNSURI LA ÎNTRE
BĂRILE CITITORILOR. ÎNSEM
NĂRI, CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE.

nomli. în cursul acestui an există 
aceleași deosebiri la cele două uni
tăți, în ce privește rezultatele eco
nomice și de producție.

Sînt cazuri cînd, la aceeași coo
perativă agricolă de producție cu 
o suprafață mai mare de teren, 
dar nedispersată, se pot constitui 
brigăzi cu un număr mai mare de 
tractoare. Este însă necesar ca a- 
cestea să fie conduse de șefi 
de brigadă cu multă experiență 
și buni organizatori, iar inginerii 
din cooperativele respective să le 
acorde permanent sprijinul tehnic 
și organizatoric necesar.

în cooperativele agricole de pro
ducție mari, cu terenul dispersat 
pe mai multe sate, este însă mal 
rațional să se constituie două bri
găzi de tractoare, amplasate cît. mai 
aproape de trupurile de teren pe 
care execută lucrări, aceasta con
tribuind la reducerea timpilor ne
productivi și a cheltuielilor de pro
ducție. Considerăm greșită orien
tarea conducerii S.M.T. Teiu din 
regiunea Argeș, care a amplasat 
„gard în gard'1 cele două brigăzi 
care deservesc cooperativa agrico
lă Negrași, în loc ca acestea să 
fie repartizate în cele două sate 
ale comunei, cît mai aproape de 
locurile de muncă.

Este important de reținut că a- 
tunci cînd terenurile agricole se 
află în imediata apropiere a comu
nei, brigăzile de tractoare trebuie 
să fie amplasate în comună sau la 
marginea comunei, din aceasta re- 
zultînd o serie de avantaje.

Rezultă din cele arătate mai îna
inte că mărimea și amplasarea bri
găzilor de tractoare nu trebuie sta
bilite mecanic, ci diferențiat, în 
funcție de condițiile existente la 
fiecare cooperativă agricolă de 
producție, astfel ca activitatea me
canizatorilor să poată fi bine coor
donată și îndrumată.

ÎN CE CONDIȚII 
LUCREAZĂ 
MECANIZATORII ?

Pentru valorificarea la maximum 
a avantajelor ce decurg din per
manentizarea brigăzilor de trac
toare S.M.T. pe lîngă cooperativele 
agricole de producție, este nece
sar să se manifeste o grijă deose
bită asigurării, pentru mecaniza
tori, a unor condiții de muncă și 
de viață corespunzătoare. Acolo 
unde s-a neglijat această cerință, 
rezultatele au fost cu mult sub 
posibilități. Pentru a înlătura ast
fel de neajunsuri este necesar ca 
stațiunile de mașini și tractoare și 
cooperativele agricole să colabore
ze împreună la construirea și dota
rea cu cele necesare a taberele bri
găzilor de tractoare, pentru a se 
asigura hrană caldă mecanizatori
lor la locul de muncă, cazarea lor 
corespunzătoare și condiții minime 
pentru efectuarea întreținerilor și 
reparațiilor mici la tractoare și ma
șini agricole. Stațiunile de mașini 
și tractoare au sarcina să contri
buie la amenajarea taberelor de 
cîmp ale brigăzilor de tractoare 
prin contribuția în muncă a me
canizatorilor, efectuarea transpor
turilor de materiale și prin dota
rea brigăzilor cu mobilier, cazar- 
mament, veselă, scule și dispozi
tive pentru activitatea de între
ținere și reparații. De asemenea, 
S.M.T.-urile vor amenaja subde- 
pozite de carburanți și lubrifianți, 
dotîndu-le cu toate cele necesare.

Realizarea unor asemenea condi
ții a permis mecanizatorilor din 
toate brigăzile S.M.T. Brînceni, re
giunea București, să efectueze lu
crări de foarte bună calitate și în 
termene scurte, contribuind sub
stanțial la obținerea unor pro
ducții mari. Astfel, cooperati
vele agricole din raza acestui 
S.M.T. au realizat în acest an în 
medie cîte 1 990 kg grîu și 3120 
kg porumb la hectar. Alta este 
situația la S.M.T. Nanov — vecin 
cu S.M.T. Brînceni, unde nu a 
existat aceeași preocupare pentru

productiva
a muncii

verifică 
formanțela rulmen
ților, la uzina „Rul
mentul" din Brașov

(Urmare din pag. I)

dlcatoril de plan la fel de bine ca 
în schimburile I și II. Iată de ce, 
o analiză periodică privind modul 
în care se îndeplinesc indicatorii 
de plan pe schimburi ar prezenta 
interes și eficiență practică nu nu
mai la combinatul amintit, ci și 
la alte întreprinderi industriale.

A doua problemă se referă la 
aprovizionarea în bune condiții a 
întreprinderilor. O bună aprovi
zionare nu înseamnă 
gurarea promptă cu 
ine și materiale a 
ci și procurarea lor 
tanțe cît mai mici. In plus, furni
zorii au obligația ca din 1967 să 
facă tot ceea ce e posibil pentru a 
livra produsele la dimensiunile so
licitate, întrucît numai așa bene
ficiarii se pot încadra în normele 
de consum. Din acest motiv, la u- 
zinele „TractoruT'-Brașov, de pil
dă, se pierd lunar sute de tone de 
laminate. Este necesar, de aseme
nea, să se preîntîmpine și alte ca
zuri, de genul celor consemnate 
la „Semănătoarea“-București. Fur
nizorii ei s-au obișnuit să nu res
pecte cantitățile și sortimentele în
scrise în contracte. Ca urmare, 
uzina amintită se dau derogări 
sensul utilizării unui sort, 
schimbul altuia. Rezultatul: se 
junge la creșterea consumului 
materiale, la sporirea manoperei și 
a cheltuielilor de producție.

Fără îndoială, trebuie să se re
nunțe și la practica încetățenită în 
multe întreprinderi, 
sume importante cu urmărirea co
menzilor la uzinele furnizoare, cu 
întreținerea ..delegaților de pro
fesie". Aceste sume cumulate cu 
daunele suportate de furnizori pen
tru nerespectarea contractelor pe 
ansamblul întregii industrii 
sînt deloc de neglijat. Crearea în 
întreprinderi a unor stocuri-tam- 
pon ar preveni, în mare măsură, 
risipa fondurilor bănești, iar acti
vitatea de producție s-ar desfășura 
în condiții mai bune. Sînt, totodată, 
necesare măsuri pentru evitarea 
supradimensionării produselor — 
chestiune valabilă în cazul ma

numai asi- 
materii pri- 

producției, 
de la dis-

la 
în 
în 
a- 
de

de a cheltui

nu

joritățil întreprinderilor subor
donate Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Se cer 
biruite și reținerile nejustificate în 
utilizarea înlocuitorilor care nu 
numai că simplifică aprovizionarea, 
dar permite obținerea de economii 
importante la prețul de cost. Exe
cutarea, la uzina „Electromagneti- 
ca“-București, de exemplu, a tele
fonului nou, automat, prin folosi
rea materialelor termoplastice, a de
terminat o reducere cu 9,5 la sută 
a consumului specific de materiale 
feroase, obținîndu-se o economie 
anuală de circa 600 000 de lei.

Furnizorii nu mai trebuie să 
treacă la procesul de producție" 
dacă nu cunosc cu exactitate ne
voile beneficiarilor. Cerința e pe 
deplin realizabilă, întrucît sarcinile 
de plan pe 1967 se cunosc de mult, 
după cum sînt precizate și sarci
nile pe anii următori. Din unele 
calcule rezultă că evitarea schim
bării sortimentelor fabricate la 
laminoarele de profile ușoare, 
mijlocii și benzi de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, pe 
baza unei mai bune cunoașteri a 
necesităților beneficiarilor, asigu
ră anual o producție suplimentară 
de 15 000 de tone de laminate. In- 
trucît relațiile de aprovizionare, în 
condițiile adîncirii diviziunii mun
cii în ansamblul economiei, com
portă mari răspunderi, au conse
cințe tot mai importante, cre
dem că a venit timpul să se 
reglementeze mai bine cadrul lor 
de aplicare, pentru ca direcțiile ge
nerale ale furnizorilor și benefici
arilor să nominalizeze cît mai pre
cis sarcinile de plan, semifabrica
tele și piesele în cooperare, luînd 
măsuri în scopul respectării necon
diționate a contractelor, dar nu de 
natura infimului procent de 1 la 
sută penalizări, anacronic și inefi
cient.

Este necesar să se rezolve și 
problema stabilirii unor norme 
realiste și mobilizatoare de mun
că, a unor consumuri științi
fice de materiale, aceasta fiind 
net în favoarea creșterii pro
ductivității muncii și reducerii

prețului de cost. Măsurile în acest 
scop sînt de o deosebită stringen
ță, întrucît în unele întreprinderi 
s-a ajuns la fenomene dăunătoare. 
De pildă, la uzinele „Steagul ro
șu" din Brașov, muncitorii în a- 
cord și-au realizat normele în pro
porție de 130 și 150 la sută, 
în timp ce nu s-a îndeplinit sar
cina de creștere la productivitatea 
muncii. După părerea mea, nu 
sînt deloc exagerate propunerile 
care pledează pentru așezarea nor
melor pe luarea în considerare a 
unei intensități a muncii corelată 
în mod științific cu dotarea teh
nică și rezultatele obținute în alte 
locuri.

La fel de importantă este și re
vizuirea consumurilor specifice, în
deosebi în ramurile unde materiile 
prime și materialele dețin o pon
dere însemnată în structura pre
țului de cost. In industria con
strucțiilor de mașini, de exemplu, 
aceste consumuri au luat propor
ții. Tendințe greșite de mari con
sumuri specifice se constată, în ul
tima vreme, și în producția piese
lor de schimb, a articolelor casni
ce. Aici normele de consum nu se 
urmăresc sistematic și nu se ope
rează modificarea lor în funcție de 
calitatea materiilor prime folosite 
și de rezultatele obținute din apli
carea unor noi procedee tehnologi
ce. Prin faptul că nu se actualizea
ză consumurile specifice trecute în 
fișele tehnice, corespunzător celor 
mai bune rezultate obținute în a- 
nul de bază, sau pe parcursul a- 
nului de plan, se ajunge la crea
rea unor „rezerve" de reducere a 
prețului de cost, pe care condu
cerile întreprinderilor le tăinuiesc, 
scoțîndu-le apoi la iveală puțin 
cîte puțin, ca dintr-un ..sac 
cu minuni". Consider oportun ca 
normarea consumurilor specifice să 
fie extinsă în toate situațiile, co
respunzător diversității mari de 
produse și materiale, să fie întă
rite analizele temeinice, periodice, 
ale consumurilor pe produs, reper, 
piesă, subansamblu, veghindu-se ca 
reducerea lor să nu se facă în 
dauna calității.

I

relui hotărîtor al formării 
cadrelor de înaltă clasă —■ 
paralel cu finalizarea mari
lor obiective industriale —• 
în atingerea unor parametri 
tehnico-economici ridicați, în 
cel mai scurt timp.

Cu mult înainte de por
nirea furnalului, specialiștii 
noștri au lucrat cu deose
bită atenție și competență 
tehnică la alcătuirea 
jelor, au ales cele 
potrivite scheme de 
zare și încărcare, au 
bilit regimul termic,
bitelc, presiunile, tempe
raturile. Lucrînd cu preci
zie matematică, am depășit 
repede faza regimului spe
cial, aducînd furnalul la ni
velul normal de funcționare. 
In încărcătură a sporit rapid 
ponderea aglomeratului au- 
tofondat, în dauna minereu
rilor brute și a calcarului; 
totodată, presiunea la gîtul 
furnalului a crescut la o at
mosferă. Este important de 
menționat că, în foarte scur
tă vreme de la pornire, 
temperatura aerului suflat a 
ajuns la 1 050 grade C, fapt 
ce a avut o influență pozi
tivă, atît asupra creșterii in
dicelui de utilizare, cît și 
asupra reducerii consumului 
specific de cocs.

Eforturile depuse de noi 
pentru a ridica progresiv 
furnalul la capacitatea 
maximă de producție, în cel 
mai scurt timp posibil, atît 
prin perfecționări, cît și prin 
intervenții tehnice eficiente, 
au fost încununate, după 
cum am arătat mai înainte, 
de succes. Obiectiv vorbind, 
sînt rezultate cu care pe 
drept cuvînt ne mîndrim 
dar, în același timp, ele sînt 
departe de a constitui un 
motiv do automulțumire. 
Fac această afirmație ba- 
zîndu-mă pe faptul că oa
menii specializați care de- 
serveso acest modern a- 
gregat pot să ridice și mai 
sus „ștacheta" performan
țelor tehnico-economice. 
Cum anume ? Am să mă re
fer, în primul rînd, la mate
riile prime. în prezent, noi 
folosim aglomeratul autofon- 
dat într-o proporție de abia 
80 la sută, ceea ce înseamnă 
că restul de 20 de procente 
îl constituie minereurile 
brute. Aceste minereuri, lip
site adesea de omogenitate 
chimică și granulometrică, 
ne obligă să ridicăm con
sumul de calcar și de cocs, 
îngreunînd desfășurarea pro
cesului de topire după va
rianta optimă. Dacă vom 
ajunge să alcătuim încăr
cătura furnalului în între
gime din aglomerat auto- 
fondat, sporul zilnic de pro
ducție va fi de 150—200 
tone de fontă. Specialiștii în 
aglomerarea minereurilor, 
proiectanții și constructorii 
noii fabrici de aglomerare de 
la Hunedoara nu pot să sca
pe din vedere această uriașă 
rezervă — numai într-un an 
se pot elabora în plus, pe 
această cale, circa 50 000 de 
tone de fontă — și de aceea 
trebuie să acționeze cu ho- 
tărîre pentru a spori și a 
ridica nivelul calitativ al 
producției de aglomerat.

O altă rezervă importantă 
constă în asigurarea furna
lului cu cocs de bună cali
tate. In momentul de față, 
rezistența mecanică a aces
tui combustibil valoros este 
necorespunzătoare. Din a- 
ceastă cauză, indicii de uti
lizare nu pot fi sporiți la 
nivelul posibilităților, iar 
consumul specific de cocs 
pe tona de fontă nu poate 
fi redus corespunzător con
dițiilor existente de lucru. 
Rezolvarea acestei probleme 
depinde exclusiv de cocsarii 
hunedoreni și, de aceea, îi 
solicităm să depună eforturi 
în acest sens. în fine, mai 
ridic problema livrării cît 
mai urgente a vagonului- 
cîntar de rezervă de către 
uzinele „Progresul"-Brăi
la, utilaj care condiționează 
buna desfășurare a procesu
lui de dozare și încărcare 
a furnalului.

Cel mai tînăr furnal al 
Hunedoarei a luat cu bine 
„startul" producției, ocupînd 
de pe acum un loc de frunte 
în întrecerea pentru mai 
multă fontă. Colectivul nos
tru este hotărît să. nu se 
oprească la ceea ce a obținut 
pînă acum, iar în preajma 
noului an, la bilanțul prime
lor 100 de zile de funcțio
nare a noului agregat, să 
raportăm rezultate demne de 
această operă industrială a 
cincinalului.

♦

Ing. Ion VASILESCU 
șeful șecjiei a lll-a furnale 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara
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în Editura Politica a apârut ultimul volum al

„DICȚIOMARULW ENCICLOPEDIC R0MĂN“
In EDITURA POLITICA a apărut vo

lumul al IV-lea al ^Dicționarului enciclo
pedic român" (Q-Z) elaborat de un colec
tiv al Academiei Republicii Socialiste 
România și al Editurii politice, prin co
laborarea a peste 400 de oărneUi de știin
ță și cultură.

Volumul al IV-lea cuprinde circa 12 000 
de articole, 1 200 de fotografii și desene, 
precum și 20 de planșe policrome, 24 de 
planșe alb-negru, 4 hărți în culori, nu
meroase hărți și tabele statistice în text. 
Articolul despre România conține 68 de 
pagini și numeroase ilustrații, hărți și ta
bele, fiind o mică monografie despre geo
grafia, istoria, economia, știința și cultura 
patriei noastre.

Cu volumul al IV-lea se încheie edita
rea „Dicționarului enciclopedic român", 
prima enciclopedie românească întocmită 
pe baze riguros științifice. Eveniment de 
seamă în istoria culturii noastre națio
nale, lucrarea aduce o contribuție valo
roasă la dezvoltarea culturii în țara noas
tră, fiind un prețios instrument de infor
mare științifică.

Tirajul total al celor patru volume ale 
„Dicționarului enciclopedic român" este 
de 500 000 de exemplare.

ÎN CADRUL
FESTIVALULUI
TEATRELOR 
NAȚIONALE

IAȘI. — în cadrul Festivalului teatre
lor naționale, care se desfășoară la Iași, 
colectivul Teatrului Național „1. L. Ca
ragiale" a prezentat în cursul zilei de 
joi două spectacole: „Vlaicu Vodă" de 
Al. Davilla și „Moartea unui artist" de 
Horia Lovinescu.

(Agerpres)

„AMĂNUNTUL" în

unei tradiționale manifestări

culturale de iarnă

17,00 — Natație — Cupa Speranțelor.
18,00 — Pentru copii și tineretul școlar : 

Ala Bala : „Să fim veseli11 ; An
tologie școlară : Al. Odobescu.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,17 — Buletinul meteorologic.
19,20 — Buletinul circulației rutiere.
19,30 — Atlas folcloric : Iași — prezintă 

Vasile Adăscăliței.
20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii 

geografice „Jurnal de bord" (V).
21,40 — Un bilet Ia alegere — examen 

muzical eu Trio Do Re Mi.
22,10 — „Regina Ostrogoților” — Baladă 

pentru cor și orchestră de Con
stantin Bobescu, pe versuri de 
George Coșbuc. Cîntă orchestra 
de stiidlo șl corul Radlotelevi- 
ziunii. (înregistrare din concert).

22f35 — Telejurnalul de noapte.

o Teatrul de Operă și Balet : AMORUL 
DOCTOR;O NOAPTE FURTUNOASA — 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : REGELE MOARE —
19.30. (sala Studio) : PATIMA ROȘIE —
19.30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
HIPNOZA — 19,30, (sala Studio) : ANTI- 
GONA și MEDEEA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R: (în sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bularidra" : ULISE ȘI... 
COINCIDENȚELE — 19,30.
e Teatrul „Barbu Delăvrancea" : VIFO
RUL — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
SEARĂ DE TEATRU ROMANESC —
16.30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea 
Victoriei) : PĂCALĂ — 10; 16,30, (sala 
din str. Academiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — 10, POVESTEA PORCULUI 
— 17.
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 
20, (Sala Palatului) : CU FOTBAL ȘI 
FĂRĂ FOTBAL — 19,30.
o Ansamblul Uniunii Generale a Sin
dicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE 
DRAG — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZEN
TAT DE ARTIȘTI DIN R. S. CEHO
SLOVACĂ — 19,30.

REMLMRE 
ce m 
„Hedda Gabler" în in

terpretarea Teatrului din 

Brăila

Manifestările intrate în 
tradiție beneficiază în 
plus față de cele ocazio
nale de cîteva atu-uri. 
Este vorba, în primul 
rînd, de experiența ediții
lor anterioare, de succe
sele înregistrate și mai 
ales de lipsurile semna
late care, fiind cunoscu
te, pot fi înlăturate. Este 
valorificat acest avantaj 
din plin ? Analiza prime
lor rezultate din actualul 
„Festival al filmului pen
tru sate" ne-a oferit pri
mele constatări.

Sub aspect organizato
ric, festivalul din acest an 
a marcat, pînă acum, un 
evident progres. în toate 
regiunile vizitate comite
tele de cultură și artă au 
avut în luna noiembrie 
consfătuiri. Pe ordinea de 
zi — un singur punct : 
cum se va desfășura Fes
tivalul filmului pentru sate. 
Comisiile regionale consti
tuite cu aceste ocazii, a- 
vînd o componență largă, 
reprezentativă, și-au de
finitivat un plan de acti
vitate consacrat în între
gime evenimentului. Dar 
aceste inițiative s-au oprit 
la jumătate de drum, 
nuțiozitatea pregătirii 
la centrul de regiune 
s-a transmis, așa cum 
normal, pînă jos, în 
care comună în 
Uneori 
s-a vădit încă de la nive
lul raionului. De pildă, în 
raionul Teleajen, după 
cum au constatat inspec
torii Direcției regionale de 
difuzare a filmelor Plo
iești, comisia care trebuia 
să se ocupe de desfășu
rarea festivalului nici nu 
fusese înființată.

în unele locuri, comite
tele de organizare au pier
dut din vedere că scopul 
înființării lor nu-1 consti
tuie întocmirea de noi și 
noi planuri pe calapodul 
celor sosite de „la centru", 
ci sprijinul concret, pe te
ren, dat directorilor de 
cămine culturale și ope
ratorilor cinematografici 
din comune, controlul 
temeinic și anticipat al 
activității pregătitoare 
(mai ales în raioanele și 
localitățile cunoscute din 
anii anteriori ca avînd 
rezultate mai slabe). In
teresul localnicilor a fost 
stimulat, cu rezultate foar
te bune, în comunele su
bordonate orașului 
șov, i 
activ 
zat a 
strînsă 
care 
schimb, în raionul Rupea 
— tot în regiunea 
șov — duminică 
cembrie, în ziua 
deril festivalului, 
ren erau doar 
membri ai comisiei de or
ganizare, în Făgăraș doar 
doi, iar în Agnita întregul 
activ „se concentrase" în
tr-o singură comună.

Activitatea de îndru
mare și control din par
tea organelor culturale 
regionale și raionale, a 
comisiilor înființate nu 
trebuia să înceteze o dată 
cu trecerea zilei festive 
de deschidere a festiva
lului. în raionul Bis
trița din regiunea Cluj, 
felul în care se desfășoa
ră acțiunile prevăzute •-

Mi- 
lor 
nu 

era 
fie- 

parte. 
lipsa de interes

Bra- 
deoarece întregul 

cultural mobili- 
avut o legătură 

: cu comunele de 
răspundea. în

Bra- 
4 de- 
desohi- 
pe te- 

patru

ste analizat săptămînal 
de comitetul pentru cul
tură și artă. O analiză a- 
semănătoare s-a făcut zi
lele trecute și la între
prinderea regională cine
matografică Cluj, cu ac
tivul salariat din raioane, 
în regiunea Dobrogea, 
însă, după numeroasele 
ședințe ținute pînă în ziua 
de 4 decembrie, a urmat 
o „relaxare" totală, 
prezent orice control 
încetat.

De altfel, ecourile 
site în urma primelor 
țiuni din cadrul festiva
lului conturează de pe a- 
cUm drept zone cu un nu
măr mare de spectatori, 
cu 
și interesante, acelea Un
de îndrumarea forurilor 
centrale și sprijinul orga
nelor locale sînt eficien
te. în multe comune din 
raionul Bistrița s-au or
ganizat în această peri
oadă concursuri „Cine 
știe, cîștigă' pe marginea 
unor producții românești 
care 
ces ; tot aici este în pre
gătire un medalion cine
matografic Creangă.

Pentru a oferi coope
ratorilor simpozioane și 
seri literare interesan
te, realizate cu compe
tență, Direcția regiona-

In 
a

so- 
ac-

manifestări atractive

s-au bucurat de suc-

lă a difuzării filmelor — 
Brașov a comunicat bi
bliotecii regionale lista 
filmelor din festival care 
au la bază opere literare, 
precum și circuitul lor în 
diferite localități.

Dar paralel cu rezulta
tele amintite, în ace
leași regiuni, ba une
ori chiar în cuprinsul a- 
celuiași raion, au apărut 
și exemple mai puțin bu
ne. Explicația lor trebuie 
căutată în lipsa unei co
laborări pe plan local în
tre operatorul cinemato
grafic, consiliul de 
ducere al 
tural și 
comunal, 
manifestat 
acești factori față de o 
manifestare devenită tra
dițională. La Măgura-Tîr- 
goviște în prima zi a fes
tivalului lă căminul cultu
ral era afișat... filmul săp- 
tămînii anterioare, în co
muna Ileni-Făgăraș, ma
terialul de popularizare 
se găsea la operatori. în 
Dobrogea, 
culturale 
na, Valul 
mana afișele stăteau în
cuiate în sertare, 
oamenii la film și 
să-i anunțăm’ — 
declarat organele locale.

con- 
căminului cul- 
sfdtul popular 
în dezinteresul 
de unii dintre

la căminele 
din Cumpă- 

Traian, Co-

în majoritatea regiu
nilor vizitate revizia teh
nică a aparatajului cine
matografic a fost făcută 
din timp. Bineînțeles, ă- 
ceasta nu exclude apari
ția unor defecțiuni. Dar ele 
trebuiau remediate ope
rativ, nu cum s-a întîm- 
plat în satele Tătaru și 
Negrești din regiunea Do
brogea, unde aparatele de 
proiecție au rămas 
cate aproape patru zile, 
iar repararea s-a 
numai în urma a zeci de 
telefoane și intervenții. în 
comunele Mureșenii Bîr- 
găului și Budacu de SUs, 
legiunea Cluj, nu aii func
ționat grupurile electro
gene deoarece le lipsea 
combustibilul. Șeful sec
ției cinematografice ra
ionale Bistrița ne relatea
ză și cauza : în tot raio
nul „nu s-a găsit nici un 
mijloc de transport".

în curînd se vă încheia 
prima etapă a Festivalu
lui filmului pentru sate. 
Este necesară o analiză 
temeinică din partea fie
cărui comitet regional de 
cultură și artă a felului 
în care s-au desfășurat 
manifestările pentru ca, 
în etapa următoare, să 
poată fi înlăturate defici
ențele constatate.

stri-

fâcut

i Din nou un teatru de 
I provincie ne amintește de 

■' acele zone ale marelui 
• repertoriu pe care majo
ritatea scenelor noastre 

, continuă să le atace a- 
tît de sporadic și atît de 
timid.

La semicentenarul mor- 
ții lui Ibsen, cele cîteva 
montări ale pieselor sale 
văzute în ultimii ani 
(„Peer Gynt", „Nora", 
„Constructorul Solness", 
„Femeia mării", „Stri
goii") uimesc prin rezer
va cu care oamenii noș
tri de teatru abordează 
opera unuia dintre ctito
rii dramei moderne, alt- 
cîndva la mare cinste pe 
scenele românești.

Prin urmare, dacă în
săși opțiunea colectivu
lui brăilean pentru una 
dintre operele importante 
(și dificile 1) ale dramatur
giei ibseniene, „Hedda 
Gabler", merită toată con
siderația, cu atît mai mult 
datorăm stima noastră 
modului cU totul onorabil 
în care realizatorii spec
tacolului s-au achitat de 
această primă întîlnire 
cu opera marelui scriitor 
nordic.

Dramă psihologică re
alistă, „Hedda Gabler" 
(piesă publicată în anul 
1890) este, deopotrivă, o- 
pera complexă a studiu
lui de caractere și a dez
voltărilor de idei. însăși 
problema centrală a pie
sei, satisfacerea aspira
țiilor către realizarea in
dividuală printr-o operă 
teoretică de mare impor
tanță socială (în cazul 
dat lucrarea despre civi
lizația viitorului pe care 
o scrie Eilert Lovborg), dă 
o culoare aparte unei 
piese care, la o lectură 
grăbită, ar putea apărea 
doar ca o dramă a unei 
patimi distrugătoare, is
toria cazului dramatic, 
dar singular, al fetei ge
neralului Gabler. Este 
drept că figura orgolioa
sei Hedda — monstru su
perb al voinței și nepu
tinței, personaj tragic al 
convertirii setei absolute 
de frumos în forță oarbă, 
distrugătoare și, implicit, 
generatoare de urît și 
sterilitate — domină în
treaga piesă. Dar ea se 
definește deplin numai în 
relația complexă cu ce
lelalte caractere, măies
trit portretizate de Ibsen. 
Lucrul acesta îl înțelege 
bine regizorul spectaco
lului brăilean (Yannis 
Veakis) atunci cînd își 
propune (și reușește în 
bună măsură) să „deslu
șească meandrele lăuntri
ce, atît de des contradic
torii ale fiecărui perso
naj". Creat cu precizie, 
dar și cu acea surprinză
toare labilitate a spiritu
lui proprie tipurilor ibse
niene, universul piesei ca
pătă substanță scenică, 
eroii devin credibili, des
tinele lor interesante pen
tru spectatori. Un Jorgen 
Tesmann obsedat de rea
lizarea micului său con
fort menajer, satisfăcut de 
propria-i suficiență și mă
gulit de calitatea de „stă- 
pîn" al Heddei, permanent 
timorat de dorința de a-i 
fi acesteia pe plac, dar, 
în fond, total nesimțitor 
la adevăratele ei frămîn- 
tări, așa ni-1 înfățișează 
cu deplin aplomb profe
sional Dumitru Pîslaru pe 
soțul eroinei.

în Eilert Lovborg, Pe
tre Simionescu, fără a pu
tea sugera integral da
tele genialității persona
jului (pentru că în fond 
despre asta este vorba), 
reușește prin ținuta sce
nică, prin patima și cer
titudinea cu care-și sus
ține lăuntric replica, să 
convingă. Chiar și un a- 
nume defect de vorbire, 
o rostire bolovănoasă a 
frazei, supărătoare la 
primul contact cu specta
torul, este utilizată ca un 
dat al personajului vul
canic, dominat de pasi
uni violente, suprauma
ne. Excelente momentele 
celor două discuții cu 
Hedda în care superiori
tatea morală rămîne a 
sa, chiar atunci cînd 
spectrul prăbușirii este a- 
proape.

Ileana Burlacu reali
zează o Thea Elvsted per
fect verosimilă, umană în 
simplitate, farmec mo
dest și timiditate. Datele

de vîrstă ale interpietei 
acuză — și cred că nu 
în defavoarea personaju 
lui — o anume candoare 
și devoțiune tinerească 
deloc deplasate. Din 
interpretarea lui Nico 
lae Ciocoiu (Consilierul 
Brack) am reținut doar 
momentul șantajului fi
nal, susținut prin cinis
mul sec, matematic, al 
sacadării replicilor, cît ș: 
tendința permanență de 
evitare a îngroșării ..ma
chiavelice". Și în perso 
najui realizat de el, ca 
și în cel interpretat de 
Oliy Eftimiu (Juliana I’es- 
maun) iipsesc însă trasă 
iurile pregnante care să 
definească lapidar și să î 
impună spectatorului ti- I 
pul creat de scriitor.

Ileana Radu, în ro- S 
Iul titular, execută nu- I 
anțat indicația regizo
rală, realizînd numeioa S 
se momente bune (scene
le cu Lâvborg, arderea 
manuscrisului, scena cu 
Thea din actul I). Lipsa 
unor date temperamenta
le, de forță a trăirii, ce
rute de personaj, precum 9 
și lipsa unor date fizi
ce necesare interpretei, 
fac însă rolul doar par
țial reușit. De fapt, cu a- 
ceasta intrăm în crezul 
altei probleme, ce ține de 
domeniul concepției ge
nerale a spectacolului, de 
unele neîmpliniri ale sale 
de ansamblu. Perfect de
senate din punct de ve
dere psihologic, lucrate 
cu actorul pentru fiecare 
replică, cuvînt și inten
ție — adeseori excelent 
jocul echivocurilor, al 
nuanțelor și subtextelor — 
personajele create de ac
tori și regizori uită să 
mai împlinească cealaltă 
dorință a scriitorului, a- 
ceea a prezenței concre
tului social și de com
portament. Acțiunea fizi
că expresivă, carac.eri- 
zantă, lipsește aproape 
cu desăvîrșire, iar suges
tiile existente în text pen
tru definirea socială a 
personajelor sînt aproape 
total nefolosite. De aceea, 
intenția lui Ibsen de a a- 
răta în această piesă „ce 
produce contactul a două 
medii ce nu se pot înțe
lege" rămîne în afara 
spectacolului.

Analizînd cîteva spec
tacole ibseniene la 
M.H.A.T., Stanislavski 
nota autocritic : „Nu sin- 
tem destul de realiști în 
redarea vieții lăuntrice a 
personajelor ibseniene... 
Filozofăm prea mult, ne 
credem prea deștepți... 
Ibsen cere un maximum 
de adevăr și un maxi
mum de umanitate". In 
cazul de față, lipsa aces
tui „maxim adevăr", de 
mare profunzime și con
secvent urmărit, face ca 
în partea sa cea mai di
ficilă — după moartea 
lui Lovborg — spectaco
lul să scape din mîna 
regizorului. Personajele, 
brusc „reconsiderate", par 
a începe o acțiune gene
roasă, cu totul nejustifi
cată lăuntric și neconfor
mă cu ele însele. Recon
stituirea manuscrisului a- 
pare astfel gratuită sau 
cel mult ca un procedeu 
dramatic formal pentru 
crearea premiselor sinu
ciderii Heddei.

O mențiune de calitate 
pentru plastica spectaco
lului semnată de Elena 
Veakis. Decorul, adecvat 
ca tonalitate generală 
(griuri și brunuri stinse) 
atmosferei și epocii, pare 
totuși impersonal. Chiai 
și pentru o casă în care 
se instalează locatarii 
noi, mobilierul și recuzi
ta nu pot apărea ca o- 
biecte moarte, neutre. 
Costumele — excelente 
pentru toate personajele.

Desigur, spectacolul 
brăilean nu este marea 
reprezentație așteptată, 
pledoaria arzătoare, con
temporană, pentru opera 
celui despre care Meh- 
ring spunea că : „stînd 
în mijlocul societății știe 
să-i urmărească funcțiile 
vitale pînă în cele mai 
imperceptibile pulsații" 
Dar pînă la acest, sau la 
aceste spectacole, fieca
re nouă întîlnire cu Ibsen 
pe scenele noastre e uti
lă șl prin aceasta, în e- 
sență, justificată.

B. T. RTPEANU

0 BARBĂ ROȘIE — ambele serii : PA
TRIA — 10; 13,30; 17; 20,30.
9 GIUSEPPE LA VARȘOVIA : REPU
BLICA — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
0 FAUST XX — cinemascop : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, BU- 

■ ZEȘTI — 15; 17; 19; 21 (la ambele com
pletarea Pilula).
0 CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL (completare Poduri peste 
timp) — 8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45;
19; 21, FEROVIAR (completare A cui e 
șoseaua) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMlS (completare începutul) — 9,15; 
11,15; 13,15; 15,15; 17.30; 20, MELODIA
(completare Orizont științific nr. 7) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 MINĂSTIREA DIN PARMA : CINE
MATECA — 9,30; 12,45.
0 ANUNȚ MATRIMO
NIAL: CAPITOL (com
pletare A cui e șo
seaua) — 8,30; 10,45;
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
AURORA— 8,15; 10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
e RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FESTI
VAL (completare A cui e șoseaua) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, EXCELSIOR
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 20,30 (la 
ultimele două completarea Consfătuirea 
de constituire a organizației de pionieri). 
0 TUNELUL — cinemascop : LUMINA 
(completare Poduri peste timp) — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 FALSTAFF : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21 GRIVIȚA — 9; li,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
a PARISUL VESEL : UNION - 
15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII ;
— 9; 10.
0 WINNETOU (ambele serii) :
— 11,30; 16; 19,45.
0 MAIA PLISEȚKAIA — DOI : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 OMUL DIN RIO : GIULEȘTI — 10,30; 
15,30; 18; 20,30, BUCEGI, - 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, ARTA - 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30;

16; 18,30; 2i (la ultimele trei cinemato
grafe completarea Poduri peste timp).
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cine
mascop : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, CRÎNGAȘ1 
(completare Putna 500) — 15,30; 18; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : DACIA
(completare Mimetism) — 8,30—14,30 în 
continuare ; 16,45; 19; 21, MIORIȚA
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, MUNCA 
(cCmpletare Vox Maris) — 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30, LIRA (completare Scoica) — 
15,30; 18; 20,30, COSMOS (completare
George Coșbuc, cîntărețui pămîntului ro
mânesc) — 16; 18,15; 20,30.
V ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘI
NILE LOR ZBURĂTOARE
scop : GLORIA —

10,30;

: DOINA

DOINA

cinema-
8,45; 11,15; 13,30; 16; 

18,30; 2Îf FLAMURA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30;
20,30.
0 IN NORD, SPRE A- 
LASKA ! — cinema
scop : UNIREA (com
pletare Copiii... iar co
piii) — 11,30; 15,30; 18; 
20,30.
• WARLOCK - cine

mascop : FLACĂRA — 15.30; 18; 20,30, 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
« DIPLOMATUL GOL : VITAN (comple
tare Pata) — 15,30; 18; 20,15.
• MINUNATA ANGELICA — cinema
scop : POPULAR (completare Mimetism) 
— 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR — 15,30; 18; 
20,30.
e SAMBA : VIITORUL (completare Mi
metism) — 15,30; 18; 20,30.
• LIMUZINA NEAGRA : Colentina (com
pletare Plasma) — 15,30; 17,45; 20.
O FANTOMELE SE GRĂBESC : VOLGA 
(completare Orizont științific nr. 7) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
0 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : PROGRESUL (completare A 
cili e șoseaua) — 15,30; 18; 20,30.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" și MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop : DRUMUL SĂRII — 10; 15; 
19,15.
0 VIZITA: COTROCENI — 15; 17,45;
20,30.
0 OLD SHATTERHAND : PACEA 
15,45; 18; 20,15.

„Vin 
fără 

ne-au

SENSURI ADÎNCI ALE FOLCLORULUI

Anchetă realizată de
Radu CONSTANTîNESCU 
Alexandru MUREȘAN 
Vasile MIHAI

(Urmare din pag. I) a le considera senzațio
nale. Ne referim la mono
diile lui Eustatie de la 
Putna, scrise la puțini ani 
după moartea lui Ștefan 
cel Mare (1511), recent 
studiate și transcrise de 
bizantinologul Gh. Cioba- 
nu. Ca și în fresce
le de la Voroneț — 
unde formele bizantine 
au căpătat o colora
tură națională, iar folclo
rul și-a făcut loc în unele 
imagini — la iei și în mu
zica psaltică scrisă acum 
pătru secole și mai bine 
se găsește, după cum ob
servă compozitorul și mu
zicologul Cornel Țăranu, 
„o înclinare spre lirismul 
meditativ, o libertate rit
mică, o confluență și in
fluențare reciprocă între 
psaltic-folclor". Muzicolo
gul clujean face și această 
firească legătură : „este 
emoționant să constați — 
deodată — cum Preludiul 
la unison al lui Enescu 
nu e altceva decît conti
nuarea unui principiu 
vechi de gîndire muzică- 

nu 
numai de bogăția — în
trezărită — a valorilor fol
clorice orale, ci și de do
cumente scrise, prime e- 
forturi ale muzicii culte". 
(Revista „Tribuna", n-rul 
din 29 septembrie 1966). 
Se vor găsi și mai multe 
legături, dacă ne gîndim 
la prelucrările folclorice 
ale lui D. Kiriac, atît de a- 
preclate de Enescu, și la 
însuși melosul grec-bl- 
zantin-românesc din ope
ra sa Oedlp.

de construire, prima da- 
tînd dinaintea stilului ro
manic, a doua de la sfîrși- 
tul secolului al Xlli-lea, 
iar tinda a fost construită 
după 1450. Aici găsim fri
ze din cărămizi orînduite 
în zig-zag la cornișă, la 
baza celei de a două părți 
a turlei și sub cupola 
propriu-zisă. Aceste frize 
în zig-zag nu-s decît mo
tive decorative frecvente 
pe umerii și mînecile că
mășilor țărănești, sînt al- 
tițe transpuse ingenios în 
splendida și sobra podoa
bă a arhitecturii de la 
Densuș. Ce prelungi legă
turi sugerează opera a- 
cestui arhitect-țăran, atît 
de ingenios și priceput în 
inspirata lui naivitate 1 Pe 
de o parte, legătura cu 
arta populară străveche a 
țării, pe de alta, cu fe
lul cum vor fi împodobite 
fațadele monumentelor lui 
Ștefan cel Mare — cu de
corul lor din piatră și că
rămidă, la care se adau
gă frizele cu discuri zmăl- lă, demonstrat acum 
țuite, tot de inspirație 
populară — âjungîndu-se 
mal aproape de noi la 
unele forme ale statuilor 
lui Brâncuși și la crestătu
rile sale în lemn 1

Asemenea legături, exis
tente de atîta Vreme, tre
buie descoperite în sem
nificația lor și valorificate 
mai departe în arhitectura 
și arta noastră.

Dar și în muzică s-au 
făcut recent descoperiri 
pe care avem tot dreptul

în ce măsură folclorul 
poate inspira 
contemporane î In pri
vința creației muzicale, 
valorificările recente ale 
vechilor compoziții cul
te deschid 
geri. Cîte creații culte 
în muzica 
se datoresc culegerilor 
folclorice realizate de Ti- 
beriu Brediceanu, Bela 
Bartok, D. G. Kiriac și Sa
bin Drăgoi și, mai tîrziu, 
datorită înființării de ar
hive ionogramice, în urma 
acțiunilor inițiate de G. 
Breazul (1927) și C. Brăi
loiu. Astăzi culegerile și 
interpretările folclorice se 
bucură de o amplă și sis
tematică grijă din partea 
mai multor instituții și din 
partea creatorilor.

Un domeniu în care însă 
ni se pare că acțiunile de 
cunoaștere și de valorifi
care sînt încă insuficiente 
și nesistematic întreprinse 
este acela al dansurilor și 
coregrafiei populare. A- 
vem sute de dansuri cu 
tempouri și figuri foarte 
caracteristice, unele unice 
în lume. Notarea coregra
fică este mai dificilă de
cît cea muzicală, dar exi
stă destule sisteme și mo
dalități pentru a o con
semna. Ictr trecerea aces
tor dansuri sau jocuri în 
forme culte încă este timi
dă. Dacă formațiile noas
tre de balet ar da însem
nătatea cuvenită folcloru
lui și stilisticii 
dacă ar folosi 
spiritul stilizării 
am putea avea

creațiile

noi înțele-

noastră nu

populare, 
temeinic 

populare, 
creații la

fel de importante ca in 
muzica simfonică sau de 
cameră ori în pictură. Dar 
în materie de coregrafie 
încă nu a apărut un Ghla- 
ță sau Țuculescu, Și ce 
infuzie de vitalitate și ti
nerețe ar aduce baletului 
cult muzica și coregrafia 
populară 1

Trecînd la literatură, 
există, de asemenea, do
menii în care sînt încă 
multe de cules și valori
ficat, prin interpretări și 
comentarii, spre a servi 
creației culte. Ne gîndim 
la cîntecele de copii, la 
cuvintele și poeziile ce le 
însoțesc joaca. Ne gîndim 
la ghicitorile sau cimilitu
rile care fac delectarea 
copiilor și dovedesc as
pecte ale înțelepciunii. Ce 
surse pentru poezia mo
dernă pot fi — și uneori 
au șl fost — ghicitorile, 
care folosesc uneori com
parații și metafore neaș
teptate sau exprimă umo
ristic relațiile dintre ființe 
și obiecte.

Desigur, aceste notații 
eseistice, pe care le fa
cem în legătură cu folclo
rul, nu au decît scopul de 
a sugera cît de variate 
sînt sau pot ii inspirațiile 
din folclor sau din stilisti
ca artei populare. Uneori, 
inspirațiile apar mai vădi
te, mai directe, alteori ele 
sînt „subterane", distilate, 
transfigurate. în gîndul 
nostru polemizăm în spe
cial cu două categorii de 
persoane. Cu unii intelec
tuali oerebralizați la cul
me, susținători al abstrac

țiilor în literatură, muzică, 
plastică, și care folosesc 
expresia „c’est du folklo
re 1' în sens disprețuitor, 
înțelegînd prin folclor lu
cruri depășite, vetuste, pe
rimate. A doua categorie 
la care ne gîndim este a- 
ceea a unor intelectuali și 
artiști de la noi care refuză 
teoretic inspirația din fol
clor, confundîndu-1 cu idi
lismul ce a apărut odată 
cu sămănătorismul, cu 
placarea grosolană a mo
tivelor decorative pe pe
reții clădirilor, cu ceea ce 
astăzi unii numesc „pășu- 
nism".

Dar coordonatele și di
mensiunile folclorului sînt 
pe cît de uriașe și vii pe 
atît de subtile și uneori 
greu de sesizat. într-o co
municare, C. Brăiloiu a- 
mintea de „circulația sîn- 
gelui nou" — adică a ins
pirației folclorice — în 
creațiile lui Liszt, Wagner, 
Brahms, ilustrînd mai 
ales la Debussy sursele 
de inspirație folclorică, a- 
tît de variate și provenind 
de la diferite popoare și 
trecute în sinteza acestui 
fin și subtil compozitor. 
Valorosul nostru muzico
log arăta procesul de lăr
gire a sensibilității muzi
cale contemporane față 
de creația folclorică, sem- 
nalînd și unele dificultăți 
în deplina ei înțelegere 
(comunicarea este tipărită 
în revista „Muzica", oc
tombrie 1965).

Dar forța de inspirație 
a folclorului o găsim de 
let Johann Sebastian Baah

la Enescu și Bartok sau la 
jazz, iar în poezia noastră 
la așa de deosebiți crea
tori ca Eminescu, Blaga, 
Ion Barbu, Tudor Arghezi, 
Ion Vinea, N. Labiș. „Lu
ceafărul" lui Eminescu are 
și viziune, și coloratură, și 
ritmică folclorică, trans
puse pe un genial plan 
poetic și filozofic. Dorul 
este unul din leitmotivele 
poeziei lui Blaga. Iar în 
ciclurile de inspirație bal
canică, Ion Barbu a făcut 
legături cu Anton Pann, 
ca de altfel și Matei Ca
ragiale. în proza și poezia 
lui Ion Vinea se găsesc 
de asemenea inspirații fol
clorice, insuficient releva
te de critici.

Desigur că în corelații
le culte contemporane ro
lul artistului nu este mai 
puțin important și hotărî- 
tor dacă se inspiră din 
folclor, din nesecata lui 
înțelepciune și imaginație, 
dacă dezvoltă morfologia, 
ritmica și celelalte virtuți 
ale artei populare. Izvor 
de inspirație, folclorul — 
el însuși în continue trans
formări de-a lungul mile
niilor și secolelor — cere 
nu o preluare mecanică 
șl exterioară, ci constituie 
o prezență întăritoare, o 
călăuzire spirituală și sti
listică. Este o ancoră în 
adîncul realității poporu
lui. El umanizează, vltali- 
zează, înnobilează gîndu- 
rile șl aspirațiile contem
porane, asigurînd măreața 
confluență a tradiției au 
înnoirea.
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Deplină solidaritate cu lupta eroică
a poporului vietnamez
ADUNAREA STUDENȚEASCĂ DE LA IAȘI»

IAȘI. — în aula festivă a Insti
tutului politehnic din Iași a avut 
loc joi o adunare consacrată îm
plinirii a 6 ani de la crearea Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Au participat 
numeroși studenți români și viet
namezi din institutele de învăță- 
mînt superior ieșene.

în cuvîntul său, Emil Uncheșel, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din cen
trul universitar Iași, a arătat că 
această aniversare are loc într-un 
moment cînd imperialiștii ameri
cani întreprind noi acțiuni barbare 
împotriva eroicului popor vietna
mez. Condamnăm cu cea mai mare 
fermitate actele de război ale 
agresorilor — a spus vorbitorul — 
reafirmăm sprijinul nostru față de 
poziția guvernului R. D. Vietnam 
și a Frontului Național de Elibe
rare, singurul reprezentant auten
tic al poporului sud-vietnamez, și 
cerem insistent ca S.U.A. să înce
teze imediat, definitiv și necondi
ționat bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam, să pună capăt 

• agresiunii lor, să-și retragă trupele

din Vietnamul de sud și să lase 
poporul vietnamez să-și hotărască 
singur soarta, fără nici un ames
tec din afară. Ne exprimăm a- 
probarea deplină față de sprijinul 
politic, material și moral pe 
care țara noastră îl acordă po
porului vietnamez, adeziunea 
hotărîtă la recenta Declarație a 
guvernului nostru în legătură cu 
bombardamentele piraterești efec
tuate de aviația americană asupra 
orașului Hanoi.

Au vorbit apoi studenții Ion 
Hăineală, de la Facultatea de 
drept, și Viorica Duca de la Facul
tatea de istorie, care, după ce au 
subliniat că popoarele lumii 
sprijină cu căldură lupta dreaptă 
a poporului vietnamez împotriva 
agresorilor americani și a sateliți
lor lor, și-au exprimat simpatia 
și atașamentul frățesc față de ti
neretul vietnamez.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul Lam Que, secretar al am
basadei R. D. Vietnam la Bucu
rești, care a spus printre altele : 
Agresorii americani intensifică

actele de război împotriva R. D. 
Vietnam, stat independent și su
veran, în timp ce întreprind cu 
perfidie o campanie zgomotoasă 
despre așa-zisele negocieri de 
pace. Manevrele lor nu pot însă 
înșela pe nimeni. Guvernul R. D. 
Vietnam și Frontul Național de 
Eliberare și-au făcut cunoscute 
pozițiile lor în rezolvarea proble
mei sud-vietnameze, corespunză
tor spiritului fundamental al a- 
cordurilor de la Geneva. Vor
bitorul a mulțumit pentru va
lorosul sprijin multilateral a- 
cordat de România poporului viet
namez. Poporul nostru — a spus 
vorbitorul — dă o înaltă prețuire 
poziției Partidului Comunist Ro
mân exprimată din nou de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al C.C. al P.C.R., în cuvîn- 
tarea ținută la Conferința organi
zației de partid a orașului Bucu
rești și recentei Declarații a gu
vernului român în legătură cu 
bombardamentele asupra Hanoiu
lui.

(Agerpres)

Balcaniada de baschet

VICTORII SI INFRÎNGERI
SOFIA (prin telefon, de la Dan 

Iliescu). — Se pare că startul slab 
din ziua inaugurală a întrecerilor, 
cînd au pierdut la limită (63—64) 
partida cu echipa Turciei, le-a
prins bine baschetbaliștilor noș
tri ; afectați de această înfrîngere, 
■pe care cu un plus de atenție ar 
fi putut-o evita. în ziua următoa
re (miercuri) ei au jucat cu multă 
ambiție reușind să întreacă repre
zentativa Bulgariei — una din fa
voritele actualei ediții a Balca
niadei. în fața unor adversari re
dutabili. aprig susținuți de galeria 
proprie, jucătorii români au făcut 
dovada unor mari posibilități teh
nice și de voință cîștigînd cu sco
rul de 62—55, după ce la pauză 
au fost conduși cu 28—25.

Celelalte întîlniri desfășura
te miercuri s-au încheiat ast
fel : Bulgaria (tineret)—Iugoslavia 
85—79 (!) ; Grecia—Turcia 76—62.

Programul de ieri a început cu 
partida Grecia—Bulgaria (tineret), 

' cîștigată de sportivii greci cu sco
rul de 91—90 după prelungiri; 
apoi, selecționata Bulgariei a dis
pus cu 98—71 de cea a Turciei. în 
încheiere, echipele României și 
Iugoslaviei s-au întîlnit într-un 
meci foarte important pentru con
figurația finală a clasamentului și, 
în același timp, pentru calificarea 
la campionatul european (la actua
lele întreceri de la Sofia sînt puse 
în joc două „bilete" pentru viito
rul campionat european, pe care 
și le dispută echipele României, 
Greciei și Turciei; cele ale Iugo
slaviei și Bulgariei le-au obținut 
la Balcaniada precedentă. Din pă
cate, de data aceasta reprezentan
ții noștri au practicat un joc bine 
organizat doar în prima repriză 
care le-a revenit cu 23—19. După 
pauză, slăbirea ritmului de joc, 
la care s-au adăugat și ratările a 
6 lovituri libere, a permis adver
sarilor să recupereze diferența și 
să termine victorioși cu 51—49.

Astăzi selecționata României 
primește replica echipei de tine
ret a Bulgariei (participantă în a- 
fară de concurs), iar sîmbătă, în 
ultima zi a competiției, va susți
ne un meci decisiv cu reprezenta- 

< tiva Greciei.

Din colțul tribunei

un derbi voleibalistic

Cronica zilei
O delegație a Asociației Comba

tanților pentru libertate și demo
crație din R. P. Polonă, condusă de 
Jan Izydorczyk, ambasador, vice
președintele Comitetului asociației, 
a făcut o vizită de 6 zile în tara 
noastră, la invitația Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist.

Delegația s-a întîlnit cu gene
ralul de armată Iacob Teclu, pre
ședintele acestui comitet, și cu 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
Comitetului foștilor deținuți anti
fasciști. Oaspeții au vizitat hidro
centrala de pe Argeș, Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, Muzeul Doftana 
și unele obiective turistice și in
dustriale din regiunea Brașov.

Delegația a depus o jerbă de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★
Joi la amiază a sosit în Capitală 

o delegație a Uniunii femeilor pen
tru eliberarea Vietnamului de sud, 
care, la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor, va face o vizită 
în țara noastră.

Delegația este alcătuită din Ma 
Thi Chu, membră a Comitetului 
Executiv al Uniunii femeilor pen
tru eliberarea Vietnamului de sud, 
și Nguyen Thi Tam, membră a Co
mitetului Executiv al Asociației 
femeilor din provincia Quang Nam.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de Maria 
Manolescu și Cornelia Dinescu, 
secretare ale C.N.F., de activiste 
ale C.N.F. Au fost de față Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
în cadrul schimburilor științifice 

și culturale între Franța și țara 
noastră se înscrie și expoziția de 
fotografii „Aspecte ale științei și 
tehnicii franceze" — pusă la dispo
ziția Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea de 
Ambasada Franței la București. 
Vernisajul ei a avut loc joi la a- 
miază, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.

Cu prilejul deschiderii expoziției 
au luat cuvîntul Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, și Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpres)

CONGO RUPE CU
„UNION MINIERE66

Sub acest titlu, sâptâmînalul parizian „LA 
TRIBUNE DE NATIONS" publică următoa

rea corespondență din Kinshasa :

„Incertitudini, negoci
eri în plină ceață, răs
turnări de ultimă oră ale 
situației, în sfîrșit ruptu
ră, iată vicisitudinile pe 
care le înregistrează încă 
odată relațiile dintre gu
vernul congolez și Union 
Miniere du Haut-Katan- 
ga (U.M.H.K.)

La 30 noiembrie, gu
vernul de la Kinshasa a- 
nunța un acord complet 
între negociatori, care 
prevedea împărțirea so
cietății U.M.H.K. în 
două : una în Congo, U- 
nion Miniăre du Congo, 
cu o participare de 50 la 
sută a statului congolez 
și cu sediul la Kinshasa; 
cealaltă în Europa, Union 
Miniere et Metallurgi- 
que, cu o participare de 
17 la sută a Congoului 
și cu sediul la Bruxelles. 
Se știe că pînă a- 
cum statul congolez a- 
vea în U.M.H.K. în
tre 14—25 la sută din ac
țiuni. Anunțînd vestea cu 
bucurie, radio Kinshasa 
adăuga că guvernul duce 
o luptă îndîrjită pentru a 
face ca monopolurile 
străine, care dețin peste 
80 la sută din economia

congoleză, să înțeleagă 
că a sosit timpul să-și 
schimbe politica de ex
ploatare. în acest ritm, 
susținea postul de radio, 
se poate spera că, pînă 
în 1970, întreaga econo
mie a țării va fi în mîini- 
le fiilor săi.

Dar, după 48 de ore, 
radio Kinshasa declara 
că U.M.H.K. ar fi supus 
guvernului uh text inac
ceptabil. Potrivit acestui 
text, se explica în cercu
rile oficiale, noua socie
tate stabilită în Congo 
urma să fie literalmente 
absorbită de către noua 
societate europeană, în 
care Congoul nu ar de
ține pînă la urmă decît 
17 la sută din acțiuni. 
Acuzîndu-i de cupiditate 
pe „magnații belgieni și 
englezi de la U.M.H.K.", 
guvernul congolez a ho- 
tărît să respingă textul 
care îi fusese supus și a 
aprecia că, dacă impa
sul va continua, va tre
bui ca U.M.H.K., în ve
chea formulă, să-și tran
sfere sediul în Con
go cel mai tîrziu 
pînă la 1 ianuarie 1967,

potrivit hotărîrii recente 
a guvernului congolez.

Dificultățile create prin 
această hotărîre nu erau 
încă aplanate cînd, la 4 
decembrie, guvernul con
golez a făcut cunoscută 
anularea a cincizeci de 
concesiuni miniere ai că
ror proprietari nu se con
formaseră noii politici 
miniere a Congo-ului și 
nu solicitaseră reînnoirea 
contractelor lor. Pe lîngă 
aceasta, ministrul mine
lor și energiei, Kishiba, 
atrăgea atenția tuturor 
societăților miniere să 
respecte termenul maxim, 
fixat la 31 decembrie, 
pentru a-și transfera se
diul social în Congo.

Dar aceasta nu e totul. 
La 9 decembrie, adică la 
zece zile după semnarea 
acordului de principiu 
cu Union Miniere, guver
nul generalului Mobutu 
anunța ruperea negocie
rilor și declara acordul 
din 30 noiembrie nul și 
neavenit. După generalul 
Mobutu, Union Minifere 
du Haut-Katanga subsis- 
tă în vechea ei formă, dar 
sediul ei social trebuie 
transferat pe teritoriul 
congolez înainte de 1 ia
nuarie 1967, iar, în cazul 
că acest transfer nu va

avea loc, guvernul va a- 
plica legea Bakajika, a- 
dică va relua proprieta
tea deplină a subsolu
lui, solului și a tuturor 
bunurilor societății. A- 
cesta ar fi sfîrșitul con
cesiunii societății Union 
Miniere în Congo, pre
ciza generalul Mobutu.

Afacerea se află în a- 
cest punct și stârnește o 
vie emoție în cercurile 
belgiene și internaționale 
interesate. Se mențio
nează că ruptura între 
Kinshasa și U.M.H.K. se 
grefează pe neînțelegeri 
politice. Nu este întâm
plător că, chiar în acest 
moment, guvernul Mo
butu acuză Belgia de a 
trimite mercenari în An
gola, unde aceștia se ală
tură forțelor puse la dis
poziția lui Moise Chom- 
be, care ar pregăti o o- 
perațiune împotriva Ka- 
tangăi și ar urmări reali
zarea proiectului de fe
derație economică între 
Katanga, Angola, Mala
wi, Rhodesia și Mozam- 
bic. Oricum, situația re
lațiilor dintre Belgia și 
Congo se deteriorează și 
este greu de prevăzut ce 
întorsătură vor lua eve
nimentele într-un viitor 
apropiat".

Unul dintre derbiurile de tradiție 
ale voleiului nostru masculin s-a dis
putat la sfîtșitul săptămînii trectite 
în sala Floreasca. Este Vorba de parti
da Rapid — Steaua. Tinerii voleiba
liști de la Steaua, dornici să 
confirme forma bună în care 
se află, au obținut o spectaculoasă 
victorie, remontînd în setul decisiv 
de la 11—14 la 16—14. Așadar, tra
diția victoriilor rapidiste în meciurile 
cu Steaua a fost de această dată sto
pată. Pentru că tot vorbim de tradiție, 
este poate cazul să amintim că apre
ciata formație a voleibaliștilor giuleș- 
teni, furnizoare a numeroși compo- 
nenți ai loturilor naționale, prezintă, 
de mai multă vreme, un lot foarte 
mic, adesea alcătuit doar din 6—8 
jucători. Nimeni nu contestă dreptul 
antrenorului de a-și alcătui formația 
așa cum consideră necesar, dar ni se 
pare normal să semnalăm că forțele 
voleibalistice ale clubului Rapid — 
prestigioase și de certă valoare inter
națională — au început (sau încep) 
să se estompeze, să-și piardă din stră
lucirea de altădată. Vîrsta unora din
tre jucători, oboseala fizică și ner
voasă tfi spun cuvîntul. Atrage în 
mod special atenția faptul că, deși 
cerută de mai mulți ani, infuzia de 
tinerețe, necesară cu prisosință, întîr- 
zie să se producă. Nici măcar pe ban
ca rezervelor nu se văd jucătorii care 
să preia ștafeta de la mult apreciații 
Nicglau, Plocon, Drăgan, Grigorovici.

In legătură cu recentul meci 
Steaua — Rapid, se cuvin încă unele 
constatări. Cuplul de arbitri Zelinski— 
Rădulescu nu a corespuns nici pe de
parte pretențiilor unui derbi volei
balistic. Inconstanța aprecierilor, nea
tenția evidentă la numeroase faze au 
nemulțumit deopotrivă publicul și pe 
jucători. Știm că federația dispune de 
arbitri reputați. De ce oare nu se 
apelează la ei tocmai cu ocazia der- 
biurilor ? Ni se pare semnificativ să 
relevăm faptul că arbitrii meciului 
amintit au fost nevoiți să revină asu
pra deciziilor lor, ca urmare a corec

titudinii unor sportivi care au recu
noscut, din proprie inițiativă, greșeli 
pe care le comiseseră. Dar aceste 
greșeli se produseseră în imediata a- 
propiere a arbitrilor și puteau fi Ușor 
sesizate — cu atenție bineînțeles. Prin
tre altele, trebuie arătat că sub ochii 
arbitrului secund o minge a fost ju
cată chiar de unul dintre spectatorii 
din primele rînduri ale tribunei I

Oricît de nefirești ar fi aceste stări 
de lucruri, ele nu pot constitui motiv 
de surescitare pentru jucători. Intre 
alte gesturi regretabile s-a situat și 
„intervenția"' lui Pădurețu (Steaua); 
de pe banca rezervelor, el a sărit, 
ca aruncat de un resort, și a gesti
culat cu totul nepotrivit la o greșeală 
de arbitraj.

I. D.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 decembrie. în 
țară : Vreme în general umedă. 
Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații tempora
re în cea mai mare parte a 
țării. La început, sub formă de 
ninsoare, apoi sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vînt potri
vit din vest. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 9 și zero 
grade, iar maximele între minus 
4 și 6 grade. în București : 
Vreme în general umedă, cu ce
rul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații la început sub for
mă de ninsoare, apoi sub formă 
de lapovită și ploaie.

A apărut revista:

„LUPTA DE CLASĂ"
Nr. 12/1966

Numărul pe luna decembrie 
a.c. al revistei cuprinde arti
colele : Eficiența economică a 
investițiilor de TIBERIU 
HORVATH, Colaborarea in- 
tercooperatistă și perspecti
vele ei de dezvoltare de SA
BIN NICA, Congresul al V- 
lea, etapă importantă in is
toria Partidului Comunist Ro
mân, de NICOLAE PETREA- 
NU, NICOLAE POPESCU, în- 
vățămîntul superior economic 
de MARIN LUPU, Aspecte 
psihologice ale însușirii unor 
noțiuni filozofice de VLADI
MIR GHEORGHIU.

în continuare, revista pu
blică materialele : Cu privire 
la munca productivă și ne
productivă în socialism de 
ION PĂCURARU, Contribuții

la disouțla despre specificul 
național în literatura româ
nă de TEODOR VÎRGOLICI 
— la rubrica „Puncte de ve
dere" ; Planificarea economiei 
naționale de MIHAI DULEA, 
Materie și conștiință de ILEA
NA MĂRCULESCU — la ru
brica „Lecții și consultații" ; 
O nouă lucrare privind parti
ciparea României la războiul 
antihitlerist de ARON PE- 
TRIC, Orientări în cercetarea 
sociologică de LUDWIG 
GRUMBERG, Un continent în 
continuă efervescență de COR
NEL ALMĂȘAN — la rubri
ca „Critică și bibliografie".

Revista mai cuprinde lista 
articolelor publicate de 
„Lupta de clasă" în anul 1966.

în cîteva rînduri
ECHIPA DE FOT

BAL (tineret) A RO
MÂNIEI A JUCAT LA 
KINSHASA cu echipa 
F. C. Dragons, cam
pioana statului Congo. 
Fotbaliștii români au 
obtinut victoria cu sco
rul de 3—0 (1—0).

RECORD MONDIAL 
LA HALTERE. Halte
rofilul Fernando Baez 
din Porto Rico a sta
bilit un nou record 
mondial la categoria 
cocoș (stilul împins) 
cu performanța de 
120 kg. Vechiul record 
— 118 kg — aparținea 
Iranianului Nasiri.

„PUGILISTUL A- 
NULUI 1966". Boxe
rul nigerian Dick Ti
ger, campion mondial 
la categoria semigrea, 
a fost desemnat „pu- 
gilistul anului" de 
către cronicarii de 
box profesionist. D. 
Tiger a mai primit a- 
cest trofeu în anul 
1962, cînd a cîștigat ti
tlul mondial la cate
goria mijlocie.

AZI ÎNCEPE ba
rajul POLIHRO- 
NIADE-MAKAI. Me
ciul de baraj pentru 
desemnarea noii cam- 
P^.țjne republicane de

șah, dintre Elisabeta 
Polihroniade și Suzana 
Makai, începe astăzi la 
ora 16,30 în sala Con
structorul din Capitală 
(str. 13 Decembrie), 
întrecerea cuprinde 4 
partide, iar în cazul 
cînd egalitatea se va 
menține, disputa va 
continua pînă la în
registrarea primei vic
torii.

SURPRIZE LA FOT
BAL. După surpriza 
din „Cupa orașelor 
tîrguri" la fotbal (Lo
komotiv Leipzig-Ben
fica Lisabona 3—1), 
un rezultat la fel de 
puțin scontat a fost 
înregistrat și în „Cupa 
campionilor europeni", 
în meciul de baraj, 
contînd pentru optimi
le de finală, Atletico 
Madrid a fost învinsă 
pe teren propriu de 
către Vojvodina Novi 
Sad cu 3—2 (1—2, 2—2).

REPREZENTATIVE
LE DE SCRIMA (tine
ret) ALE ROMÂNIEI 
ȘI POLONIEI se vor 
întîlni astăzi, într-un 
meci amical, ce va a- 
vea loc în sala Dinamo 
din Capitală. întrece
rile încep la ora 8,30 
și vor continua la 
ora 17.

NOS BLĂNURI

ARTIFICIALĂ

(Urmare din pag. I)

UMBRE ASUPRA 
FLEET-STREET-ULUI

Joi a lost perfectată la Londra una dintre cele mai răsunătoare 
operațiuni din presa engleză. Acordul intervenit Intre Comisia pen
tru monopoluri și lordul Thomson cu privire la achiziționarea de către 
acesta din urmă a ziarului „Times" a lost aprobat de guvernul bri
tanic. în virstă de 73 de ani, lordul Thomson este proprietar a peste 
100 de ziare Și 100 de posturi de televiziune. Prin trecerea „Times"-ulUi 
tn proprietatea sa, piocesul de monopolizare din presa britanică se 
accentuează. Numeroase comentarii relevă teama care domnește în 

. cercurile presei britanice că Thomson își va extinde în continuare 
imperiul.

De te este 

presa in pericol

(Urmare din pag. I)

(ia curentă li se vor adăuga a- 
proximaiiv 30 de articole noi, în 
peste 50 de poziții colorisiice. 
Vă prezentăm cîteva dintre ele.

Din viscoză pe poliurefan s-au 
obținut patru reușite imitații de 
astrahan — negru, gri în dife
rite nuanțe, bej cu maron, cu 
firul mat sau lucios. Ele vor sa
tisface gusturile cele mai exi
gente ; sînt ușoare, frumoase și 
accesibile. Tot din viscoză, dar 
fără suport de burete, sînt pre
gătite alte opt articole cu dife
rite efecte obținute prin govra- 
re. Din relon, în combinație cu 
mohair, creatorii au făcut nurci 
care se vor vinde cu metrul. Altă 
fibră sintetică — melana — u- 
nul din produsele noi ale Săvi- 
neștiului, amesfecală cu mo
hair, constituie materia primă a 
7 sortimente de blănuri artificia
le, în diferite culori, cu desen 
și netede. Faptul trebuie reținut 
înlrucît cele netede sînt desF- 
nate paltoanelor bărbătești. Din

leacril, tot o fibră sintetică, au 
fost create cîteva articole inte
resante, într-o singură culoare, 
simple sau govrate și imprimate. 
Acestea din urmă imită leopar
dul și jaguarul (ghepardul) mult 
mai bine decît tigretul existent 
în magazine, destul de banalizai 
în momentul de față. De semna
lat și un articol special pentru 
paltonașele celor mici. Este o 
jesătură din lină albă sau bej, 
cu bucleuri foarte delicate, a- 
minfind de blana mielului nou 
născut.

Toate aceste articole urmea
ză să fie prezentate comerțului 
și introduse în producția anului 
1967. Firește, ele se vor bu
cura de succes înlrucît în ma
gazine sînt cerute, atît sub for
mă de confecții, cit și la metraj. 
Și, cu riscul de a se spune că 
vindem pielea ursului din pă
dure anticipînd, transcriem aici o 
rugăminte a colectivului de la 
întreprinderea producătoare a- 
dresată fabricilor de confecți' : 
să nu se facă serii prea mari din 
același model.

In legătură cu 
această problemă, zia
rul vienez „DIE 
PRESSE" .a scris :

„Cînd proprietarii 
ziarului „Times" au ac
ceptat în octombrie 
propunerea magnatului 
presei, lordul Thom
son, emigrat acum 
cîțiva ani din Canada 
se părea că viito
rul acestui ziar cu 
renume mondial, care 
lucra cu un deficit con
siderabil, este asigu
rat. Opinia publică nu 
se interesa de colosala 
tranzacție financiară 
legată de trecerea 
drepturilor de proprie
tate. Pentru ea era ho- 
tărîtoare asigurarea că 
forma și caracterul in
dependent al ziarului 
„Times" vor fi respec
tate, că in pofida fap
tului că poartă același 
nume, ziarul nu va fi 
„nici Identic, nici înru
dit' cu „Sunday Ti
mes", preluat, de ase
menea, de Thomson.

Tranzacția părea de
finitivă și ultimul cu- 
vînt depindea doar de 
Comisia pentru mono
poluri care urma să de
cidă dacă schimbarea 
proprietarului nu afec

tează interesele pu
blice.

Pe neașteptate și-a 
făcut apariția un nou 
consorțiu interesat în 
jreluarea „Times"-ului 
îi care suprasolicită 
oferta inițială. Acest 
grup e format din edi- 
Lorul provincial Claud 
Morris și deputatul 
conservator Anthony 
Berry. Acesta din 
urmă face parte din fa
milia lordului Kemley, 
care a fost nevoit să 
cedeze lordului Thom
son un vast concern de 
ziare, printre care șl 
pe „Sunday Times".

Acest plan a pierdut 
din greutate, după ce 
unul din principalii par
ticipant! s-a retras din 
grup. Este vorba de 
ziarul „Guardian* (fost 
„Manchester Guar
dian") care lucrează de 
asemenea în pierdere. 
Prin retragerea lui 
„Guardian", baza fi
nanciară a grupului a 
fost mult îngustată.

în orice caz, odată 
cu această întorsătură, 
asupra Fleet-Street- 
ului s-au lăsat umbre 
grele, fără să mai a- 
nintim de nesiguranța

>1 nervozitatea care 
domnește la „Times", 
a cărui prezentare gra
fică a fost complet 
schimbată abia la în
ceputul acestui an. De 
rezultatul tranzacției cu 
„Times" depinde și 
soarta altor ziare. 
Săptămînalul dumi
nical „Observer" (con
dus de unul din 
membrii familiei As
tor) se tipărește la „Ti
mes", iar „Guardian" 
la „Sunday Times'. 
Deși în ambele cazuri 
există contracte pe 
multi ani, ar fi totuși o 
schimbare de parteneri.

în afară de aceasta 
au circulat zvonuri 
despre o pretinsă fu
ziune între „Times' șl 
„Guardian", despre un 
plan al lui Thomson de 
a vinde complexul de 
clădiri unde este insta
lat „Times' șl care a 
fost recent renovat, u- 
nui concern industrial 
Internațional.

Asupra presei brita
nice planează teama că 
Thomson va continua 
să-și mărească și mai 
mult imperiul de pre
să, inclusiv sfera sa de 
cointeresare la stațiile 
de televiziune.

Sub acest titlu, ziarul 
„MORNING STAR" expune 
astfel punctul său de vedere 
asupra situației din presa bri
tanică de mare tiraj :

„în spatele tuturor eveni
mentelor petrecute în presă 
și care au fost comentate re
cent în ziare se află tendința 
spre un grad tot mai ridicat 
de monopolizare. Nu este de 
mirare că în rînddrile opiniei 
publice se manifestă îngrijo
rare.

Situația creată se datorea
ză faptului că în capitalism 
presa este dirijată în vederea 
obținerii unui profit particu
lar și nu ca un domeniu de 
interes public. în prezent e- 
ditarea ziarelor a devenit o 
mare afacere. Sume colosale 
de bani sînt necesare pentru 
a finanța ziarele cu tiraj de 
masă. Ele obțin profituri nu 
din prețul de vînzare — care 
poate acoperi doar jumătate 
din costul de producție sau 
chiar mai puțin — ci din re
clame.

De exemplu, grupul „Bea
verbrook" care editează „Daily 
Express", a obținut, în ulti
mul an financiar, aproximativ 
20 milioane lire sterline din 
vînzare și 21 600 000 lire ster
line din reclame. Dar cei ce 
publică reclamele tind să pre
fere ziarele cu numărul cel 
mai mare de cititori care să le 
poată cumpăra produsele. A- 
ceasta înseamnă că ziare 
«populare» ca „Daily Ex
press" (aproape 4 milioane e- 
xemplare) și „Daily Mirror" 
(peste 5 milioane) sînt avan
tajate în comparație cu „Daily 
Mail" (2 milioane exemplare), 
cu „Times" și ..Guardian" (sub 
300 000), ziare „cu greutate" 
dar cu un tiraj mic".

I Mexicului este învăluită într-o 
| atmosferă plină de farmec. Marea 
| bogăție a folclorului mexican mi-a 
I fost relevată sugestiv la palatul 
| „Artelor frumoase", unde am avut 
■ prilejul să admir interesante dan- 
I suri populare tradiționale.

Am cunoscut Mexicul ca o țară 
în plină dezvoltare industrială, 
care își fondează industria sa pro
prie. în ultimii ani, poporul mexi
can a obținut succese considera- 

Ibile în dezvoltarea economiei țării. 
Cu aceeași mîndrie cu care îți 
arată tezaurele și monumentele din 
Uxmal, Chichen Itza, „orașul sfînt" 
Palenque sau palatul Marele No
ian, îți prezintă mexicanii realiză
rile actuale : puțurile de petrol, 
uzinele metalurgice de la Mon
terrey și Monclova, rafinăria de 
zahăr de la Zapata. în ultimii ani, 
orașul Monterrey a cunoscut o pu
ternică dezvoltare economică. As
tăzi, în uzinele orașului se produc 
aproximativ trei pătrimi din pro
ducția do oțel a țării. Numeroase 
fabrici de ciment, sticlă, țigări, care 
se află aici, fac din el un impor
tant centru industrial.

Un alt oraș industrial, cu care 
se mîndresc mexicanii, este cen
trul industriei petroliere, Tampico, 
în apropierea lui a fost forat pri
mul puț da petrol în anul 1901. 
Importanța acestor cîmpuri petro
lifere a fost repede apreciată de 
companiile străine, americane și

engleze, care au investit însemnate 
capitaluri. în 1938, ele au fost na
ționalizate de guvernul Mexicului 
condus de președintele Lazaro 
Cardenas. Azi de extracția petro
lului se ocupă societatea de stat 
Pemex.

în afară de petrol, care deține 
unul din principalele locuri în eco

Angostura, pe rîul Yaqui, a fost 
construit un baraj care contribuie 
la sporirea randamentului solului, 

în sectorul agricol lucrează a- 
proximativ 58 la sută din popu
lația țării. Reforma agrară a ame
liorat în bună parte soarta țăra
nilor. După unele statistici, înce- 
pînd din 1917 au fost împărțiți

nomia națională mexicană, au mai 
fost naționalizate și alte sectoare 
economice : energia electrică, pe
trochimia, fierul și oțelul, industria 
de hîrtie și de îngrășăminte și, par
țial, cea de zahăr, cărbunele mi
neral cocsificabil. în agricultură, 
existența unor întinse suprafețe de 
deșert a impus dezvoltarea siste
mului de irigații, mai ales în So
nora și California de Jos, iar la

125 000 000 acri de pămînt la peste 
2 700 000 familii. Cu toate acestea 
au mai rămas încă multe latifun
dii mari, alături de peste 1 milion 
de familii fără pămînt. Lipsa de 
pămînt face ca anual zeci de mii 
de mexicani să treacă clandestin 
frontiera în S.U.A. spre a căuta de 
lucru ca braceros (zilieri).

Deși societățile străine dispun 
încă de poziții puternice în diferite

ramuri industriale, totuși în ultimul 
timp a luat amploare campania 
pentru „mexicanizarea economiei", 
care contribute la consolidarea in
dependenței țării. în urmă cu cît- 
va timp președintele Mexicului, 
Gustavo Dias Ordaz, subliniind în 
raportul prezentat Congresului 
Național preocuparea oentru gră
birea acumulării de capital națio
nal care să permită „ca dezvolta
rea să se sprijine în primul rînd 
pe propriile noastre resurse, pen
tru ca mecanismul financiar al tă
rii să fie mexicanizat", a cerut să 
se asigure prezența exclusivă a 
capitalului național în ramurile de 
bază ale industriei. în domeniul 
politicii externe a fost reafirmată 
aderența țării la principiile „neu
tralității șl autodeterminării po
poarelor, contra presiunilor econo
mice în probleme cu caracter po
litic și contra presiunilor politice 
în probleme economice". Poziția 
Mexicului este favorabilă dezvol
tării colaborării internaționale fără 
discriminări de ordin politic și 
ideologic Mexicul se opune creă
rii forțelor interamericane perma
nente, în care vede un pericol 
pentru suveranitatea și indepen
dența țărilor latino-americane.

...Părăsești această frumoasă și 
bogată țară cu convingerea că 
jertfele lui Cuauthemoc, ale tinerilor 
eroi ofițeri și ale altor eroi care au 
luptat pentru independența țării nu 
au fost zadarnice.



Formarea Poporul vietnamez
este hotărît

guvern grec
PESTE CINCI LUNI 
ALEGERI GENERALE

ATENA 22. — .Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : După numai 26 de ore, cri
za guvernamentală din Grecia, 
provocată de demisia guvernului 
Stephanopoulos, a fost rezolvată 
prin formarea unui cabinet de 
tranziție în frunte cu Ioannis Pa- 
raskevopoulos. Primul ministru n 
este totodată și ministru al apă- | 
rării și ministru al coordonării e- 8 
conomice, iar Economou Gourasi | 
este ministru al afacerilor externe. 8

Noul cabinet a depus jurămîn- I 
tul. Primul ministru, Paras- B 
kevopoulos, a declarat că guvernul B 
său se va prezenta în fața paria- I 
mentului în timpul prevăzut de B 
constituție — cel mult peste 15 8 
zile — pentru a cere vot de în- | 
credere. El a precizat că noul gu- | 
vern are misiunea de a .pregăti S 
alegerile generale, precum și de a | 
rezolva gravele probleme națio- B 
nale actuale". Parlamentul ut- | 
mează să ia, de asemenea, în dez- j 
batere proiectul de lege privitor g 
la schimbarea actualului sistem e- i 
lectoral. Intr-un mesaj radiodifu- I 
zat, regele Constantin al Greciei a I 
anunțat că alegerile generale vor 8 
avea loc la sfîrșitul lunii mai 1967. I

Patrioți »ud-vietnamezi pregătind o acțiune de lupta împotriva intervenționiștilor

să lupte și
HANOI 22 (Agerpres). — în cin

stea celei de-a 22-a aniversări a 
constituirii Armatei populare viet
nameze, Vo Nguyen Giap, minis
trul apărării naționale al R. D. 
Vietnam, a oferit o recepție la care 
au participat președintele Ho Și 
Min și alți conducători ai partidu-

40 de congresmeni americani 
cer încetarea imediată a raidurilor 
asupra R. D. Vietnam

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Un număr de 40 de membri ai 
Congresului statului New York 
au cerut miercuri încetarea ime
diată a raidurilor aviației ame
ricane asupra Vietnamului de 
nord. După cum transmite agen
ția France Presse, personalitățile 
respective s-au angajat să obțină, 
în cadrul unei campanii pe care o 
vor lansa, sprijinul alegătorilor și 
al colegilor din parlament în ve
derea încetării bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam.

să învingă
lui și guvernului, precum și Ngu
yen Van Tien, prim-delegat oficial 
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, pe lîngă gu
vernul R. D. Vietnam. în discursul 
său, generalul Giap a evocat istoria 
glorioasă a Armatei populare 
vietnameze. El a făcut, de aseme
nea, un bilanț al situației militare 
în Vietnamul de sud. în acest sens, 
generalul Giap și-a exprimat con
vingerea că oricîte trupe ar mai a- 
duce S.U.A. pentru a extinde răz
boiul din Vietnam, poporul vietna
mez este hotărît să lupte și să în
vingă.

în încheiere, el a declarat: Avem 
o cauză justă, o hotărîre fermă, 
unitatea de monolit a poporului și 
a armatei, o linie politică și mili
tară justă, simpatia și marele spri
jin prețios al țărilor socialiste fră
țești și al întregii lumi progresiste.

★
HANOI 22 (Agerpres). — De

partamentul de presă al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a organizat joi dimineața 
o conferință de presă la Hanoi în 
cadrul căreia s-a dat citire unui 
document al M.A.E. al R. D. Viet
nam în legătură cu atacurile ae
riene ale S.U.A. împotriva Hano
iului și a suburbiilor sale.

„INTERZICEREA
PARTIDUIUI COMUNIST

DIN SUDAN - UN ACI
NECONSIlOnONAl“

KHARTUM 22 (Agerpres). — 
„Interzicerea Partidului Comunist 
din Sudan este un act neconstitu- 
țional", se spune în verdictul pro
nunțat joi la Curtea Supremă din 
Sudan, în procesul intentat de doi 
membri ai partidului comunist îm
potriva Consiliului Suprem și a 
procurorului general. Ei au cerut 
anularea amendamentelor aduse 
anul trecut Constituției potrivit 
cărora partidul comunist a fost in
terzis. In urma verdictului, cei doi 
membri al partidului comunist, 
foști deputați în parlament, au de
clarat că și excluderea lor din par
lament trebuie considerată ca 
ilegală.

în conformitate cu verdictul, 
Partidul Comunist din Sudan tre
buie considerat o organizație lega
lă, iar reprezentanții săi vor tre
bui să-și reia imediat locurile în 
Adunarea Constituantă.

încă un pas al „celor șase"

spre runda Kennedy

BRUXELLES 22 (A- 
gerpres). — Consiliul 
Ministerial al Pieței 
comune a ajuns joi La 
un acord asupra di
verselor oferte pe ca
re „cei șase" urmea
ză să le prezinte par- 
ticipanților la trata
tivele din cadrul 
rundei Kennedy. Ul
tima hotărîre a mi
niștrilor se referă la 
ofertele de tarife 
pentru zajiăr, tutun, 
ouă, carne de pasăre, 
fructe, legume și u- 
leiuri vegetale.

Se știe că Piața co
mună participă ca o 
singură entitate la 
runda Kennedy. Fap
tul că „cei șase" 
nu au reușit pînă a- 
cum să-și definească 
o poziție comună a 
fost una din cauzele 
impasului în care s-au 
aflat tratativele.

Surse diplomatice 
de la Bruxelles apre
ciază că acordul care 
este încă un pas al 
„celor șase" spre run
da Kennedy va per
mite fazei finale a

Kinshasa. Numeroși congolezi s-au adunat în cadrul unei manifestații de 
omagiere a memoriei lui Patrice Lumumba

CONGO (KINSHASA)

Ultimatum adresat i 
companiilor străine

KINSHASA 22 (Agerpres). — Un 
comunicat al oficialităților din 
Kinshasa anunță că, în conformi
tate cu un decret prezidențial, toa
te societățile comerciale, indus
triale și agricole care nu-și vor 

tratativelor din ca
drul rundei să în
ceapă la termenul 
fixat anterior, și a- 
nume 15 ianuarie. 
Consiliul Ministerial 
— transmit agențiile 
de presă — a hotărît 
să lanseze o viguroa
să campanie diploma
tică pentru popu
larizarea ofertelor sa
le și criticarea pozi
țiilor principalilor 
parteneri ai Pieței co
mune în runda Ken
nedy — S.U.A. și An
glia.

I
I
I
I
I
I
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transfera sediile lor pe teritoriul | 
congolez pînă la 1 ianuarie 1967 H 
vor pierde drepturile de proprie- “ 
tate asupra terenurilor și imobi- n 
lelor pe care acestea le posedă pe | 
teritoriul statului Congo (Kins- S 
hasa). Comunicatul adaugă că a- n 
ceastă măsură va fi irevocabilă. | 
Pe de altă parte, persoanele fizice § 
și juridice care nu vor cere la timp g 
reînnoirea titlurilor de proprieta- | 
te funciară și imobiliară în ter- g 
menul prescris de decretul prezi- - 
dențial vor pierde toate titlurile S 
lor de proprietate.

HKINSHASA 22 (Agerpres). — | 
Măsura adoptată de guvernul por- “ 
tughez de a închide frontiera din- 0 
tre Congo și Angola este interpre- g 
tată de cercurile politice de la “ 
Kinshasa ca o nouă manevră a H 
Portugaliei nemulțumită de acțiu- | 
nile guvernului congolez pe plan S 
intern, precum și de politica aces- h 
tuia ostilă colonialismului. Agenția | 
Congo Presse precizează că guver- a 
nul congolez este conștient că prin a 
închiderea frontierei cu Angola se | 
vor ivi unele dificultăți în trans- ™ 
portul producției miniere din Ka- Q 
tanga, efectuat în cea mai mare n 
parte pe teritoriul angolez. Autori- S 
tățile de resort de la Kinshasa au fi 
în vedere acum adoptarea unor | 
măsuri care să permită transpor- “ 
tul cuprului katanghez spre ocean g 
prin mijloace proprii.

SUCCESE ALE 
ARTIȘTILOR 
ROMÂNI 
- - - - -  LA LENINGRAD

Miercuri, colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" din 
București a prezentat la Lenin
grad piesa „D-ale carnavalului" 
de Ion Luca Caragiale, ultimul 
spectacol din cadrul turneului în
treprins în acest oraș. Intr-o cro
nică consacrată turneului, în ca
drul căruia a fost prezentată șl 
piesa lui B. Brecht „Opera de 
trei parale", ziarul „Leningrad- 
skala Pravda" scrie că „profunzi
mea filozofică a „Operei de trei 
parale" și scenele de viață din 
„D-ale carnavalului" sînt două 
laturi ale căutărilor creatoare ale 
teatrului românesc".

- - - - - - - - - - -  LA CAIRO
După primele spectacole pre

zentate pe scena operei din Cairo 
de soliștii operei române, în presa 
egipteană au apărut numeroase 
cronici elogioase la adresa artiștii 
lor români Lucia Stănescu, Eva 
Lazlo, Emil Rotundu și al
ții. Sub titlul „Debutul tru
pei lirice românești la opera 
din Cairo cu «Madame Butterfly», 
cunoscutul critic de artă Albeit 
Bajocchi scrie în „Progress Egyp- 
tien" : „începutul sezonului liric 
românesc la Cairo reprezintă un 
succes". La rîndul său „Journal 
d’Egypte" scrie: „Este vorba de 
descoperirea unei școli de canto 
românești care nu numai că for
mează voci de o rară frumusețe, 
ci le dotează în același timp cu 
un minunat temperament drama
tic".

CINE nia rasiști
desieni,

SE ADUNĂ... smith, și
Chombe

ăpefe- 
or rho- 

lan 
Moisa 

s-au
stabilit relații a- 

micale. Ambii au hotărît să se întîl- 
nească „într-un loc sigur, pentru a 
elabora proiecte de aefiuni comune". 
Deci, încălcînd rigorile politicii și 
practicii rasiste, Smith colaborează 
cu un negru. Pare paradoxal, dar se 
vede că în acest caz, unitatea de țe
luri îi apropie pe cei doi reacționari. 
Cine se aseamănă, se adună.

P. C. Francez despre 
acordul cu Federația 
stingii democratice

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmi
te : într-un document adoptat de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez se a- 
preciază că acordul încheiat ou 
Federația stîngii democratice și 
socialiste va crea condiții favora
bile pentru dezvoltarea unității 
forțelor de stînga din Franța. A- 
cordul, se arată în document, co
respunde orientării fundamentale 
a partidului. Semnînd acest a- 
cord, partidul nostru nu a renun
țat la nici una din pozițiile sale 
politice fundamentale, a declarat 
Waldeck Rochet.

«BELGRAD. La 22 decembrie, în Iugo
slavia s-a sărbătorit Ziua armatei. Cu 

acest prilej președintele Iosip Broz Tito, co
mandantul suprem al armatei populare iugo
slave, a adresat militarilor un mesaj de salut, 
în cadrul festivităților prilejuite de cea dc-a 
25-a aniversare a înființării primei brigăzi 
proletare, la Belgrad a avut loo o întîlnire 
a foștilor membri ai brigăzii cu conducătorii 
de partid și de stat.

BSAN JOSfi. Au luat sfîrșit lucrările Ple
narei lărgite a Comitetului Central al 

Partidului Avangarda Populară din Costa 
Rica. A fost adoptată hotărîrea ca în luna 
august 1967 să fie convocat un Congres extra
ordinar pentru a se elabora un nou program 
al partidului.

S3 AMMAN. Guvernul iordanian, condus de 
Wasfi Al Tall, a demisionat. Regele 

Hussein l-a însărcinat tot pe Tall cu forma
rea noului guvern.

rara BRASILIA. Congresul național brazilian 
“a a aprobat joi, ou 260 de voturi pentru 
șl 127 contra, proiectul noii constituții bra
ziliene. Noua constituție prevede alegerea 
indirectă a președintelui republicii și alegeri 
directe doar pentru organele legislative.

BNEW YORK. La sediul Națiunilor Unite 
din New York s-a anunțat miercuri că re

prezentantul special al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, Carlos Bernardos (Brazilia), 
și-a prezentat demisia.

HKI NEW YORK. Un grup de 11 alpiniști din 
N™ diverse țări au reușit marți, pentru pri
ma dată, să escaladeze muntele Vinson — 
5 138 m — cel mai înalt vîrf al continentului 
Antarctio.

a MOSCOVA. La 22 decembrie, In Uniunea 
Sovietică s-a sărbătorit „Ziua energeti- 

cianului". Această dată a fost aleasă pentru

că la 22 decembrie 1920 s-a deschis Congre
sul al VIII-lea al Sovietelor, care a adoptat 
planul GOELRO, primul plan de electrifi
care a țării.

H CAIRO. începînd de la 23 decembrie, 
cotidianul „Al Gumhuria”, pînă acum 

purtătorul de cuvînt oficial al guvernului 
R.A.U., va deveni organ oficial al Uniunii 
socialiste arabe.

E TIRANA. A fost semnat un protocol al- 
bano—polonez privind schimburile de 

mărfuri pe 1967 între cele două țări.

HNEW YORK. între avocații angajați de 
Jaqueline Kennedy, soția fostului pre-

ședințe asasinat, și cei ai revistei „Look s-a 
încheiat un acord privind apariția în paginile 
acestei reviste a cărții „Moartea unui pre
ședinte", scrisă de William Manchester la

cererea familiei Kennedy. în baza acordului 
intervenit, revista „Look" va publica, Ia 10 
ianuarie 1967, prima serie a articolelor repro
duse după carte.

BR SANAA. Guvernul Republicii Arabe 
Yemen a dat publicității un comunicat 

în care declară că sprijină pe deplin Siria 
în conflictul cu „Iraq Petroleum Company", 
exprimîndu-și încrederea că popoarele arabe 
vor zădărnici toate încercările imperialiștilor 
de a le uzurpa drepturile legitime.

«DAR ES SALAAM. Parlamentul Repu
blicii Tanzania a adoptat un proiect de 

lege privind construirea unei conducte petro
liere între Dar es Salaam și Ndola (Zambia). 
Această conductă, care va avea o lungime de 
1 605 km, este primul pas spre lichidarea 
dependenței Zambiei în exportarea petrolu
lui său peste teritoriul Rhodesiei.

N. A. T. 0.

ÎN CAMPANIE 

PUBLICITARĂ

Pe străzile c 
rașelor dane’ 
circulă de cu-
rînd „autobuzul 
N.A.T.O." — ex
poziție garnisită 
cu abundente 
materiale de 
popularizare, do
tată cu oratori

și aparatură de proiecție. Scopul ei 
este de a convinge cît de „necesară" 
ar fi alianța nord-atlantică pentru 
Danemarca. Marfa căreia i se face re
clamă nu se bucură însă de cerere. 
Dimpotrivă. O atestă demonstrațiile 
de la începutul lunii curente, cerere^ 
unor organizații politice adresată guA 
vernului de a se interzice accesul tru
pelor și manevrele N.A.T.O. pe te
ritoriul Danemarcei.

Dialog (în timp ce Ruby, bol
nav de „cancer", așteaptă ver
dictul definitiv al medicilor) :

Roma. Greva muncitorilor din trans
porturi care solicită noi contracte do 
muncă a produs mari perturbafii în 
viața capitalei. Pe străzi au apărut 
camioane militare care încearcă să 

substituie autobuzele

Un no-u contingent din „forțele 
speciale’ americano a sosit în Tailan- 
da... Negocieri apropiate pentru în
cheierea unui acord privind statutul 
juridic al trupelor americane stațio
nate în această țară... Noi provocări, 
se anunță din Pnom Penh, au fost 
săvîrșife pe teritoriul Cambodgiei de 
elemente failandeze și așa-numiții 
„khmeri liberi"... Cronica actualității 
înregistrează aproape zilnic eveni
mente avînd ca punct de plecare sau 
care pun în cauză Taiilanda, jus-tifi- 
cînd îngrijorarea cu care vecinii a- 
cestei țări urmăresc evoluția relații
lor dintre Bangkok și Washington.

Ceea ce remarcă observatorii po
litici pe scena failandeză este zelul 
cu care autoritățile de la Bangkok 
urmează ordinele de peste Ocean, 
participarea lor tot mai activă la 
planurile militare și politice ale 
S.U.A. în sud-estul Asiei. Un mo
ment important al acestui proces l-au 
constituit întrevederile la nivel înalt 
din capitala failandeză, prilejuite de 
scurtul popas al președintelui S.U.A. 
pe drumul de întoarcere de la Ma
nila.

Rezumînd discursurile și comunica
tele oficiale ale negocierilor, trimi
sul agenției France Presse releva că 
„Tailanda este acum hofărîtă să pună 
la dispoziția Statelor Unite toate mij
loacele militare posibile". în schimb 
S.U.A. „vor spori cu o treime aju
torul militar acordat Tailandei".

Făcînd încă un pas pe calea unei 
participări fot mai directe la agre
siunea împotriva poporului vietna
mez, autoritățile failandeze au hotărî* 
să trimită la sfîrșitul lunii noiembrie 
o unitate de infanterie marină, o 
navă de debarcare și una de patru
lare în Vietnamul de sud.

Statele Unite proiectează crearea 
în această țară a unui imens dispo
zitiv militar. Totul a început cu un 
acord bilateral semnat în 1962 de re
prezentanții ministerelor de externe

respective. De atunci, implantarea 
militară americană în Tailanda a cu
noscut un curs ascendent, paralel cu 
intensificarea intervenției S.U.A. în 
Vietnam : 1962 — apariția primelor 
grupuri de soldați americani ; 1963
— la Bangkok este instalat un servi
ciu de „asistență militară” americană; 
1965 — numărul militarilor americani 
se ridică la circa 8 000; 1966 — nu
mărul acestora ajunge la 33 000.

Specialiștii în problemele militare 
sînt unanimi în considerațiile lor pri-

la ce servește sistemul de baze pre
sărate ca ciupercile pe teritoriul Tai
landei. Revista americană „Time" nu 
se ferește să arate că de pe pistele 
tăiate în junglele failandeze își iau 
zborul în medie 80 la sută din bom
bardierele „Air Force’-ului care ata
că zi și noapte Vietnamul. Totodată, 
S.U.A. vor afecta încă 50 de bombar
diere grele „B—52” adaptate „războ
iului de anfiguerilă" din Vietnamul de 
sud, avînd un plafon de zbor la mari 
altitudini și pufînd provoca distrugeri

găsi la Bangkok - sînt însă puternic 
întunecate de rezistența populară 
manifestată tot mai activ în țară îm
potriva regimului militar care nesoco
tește interesele naționale ale Tailan
dei. Această rezistență a căpătat un 
caracter mai organizat și mai comba
tiv odată cu crearea Frontului patrio
tic failandez, în 1964, care exprimă 
năzuințele spre democrație, progres și 
pace ale maselor populare și ale pă
turilor mijlocii ale populației. Revista 
americană „Nation" sublinia că „pe

POHTAVIOWUL
AILANDA

vind intențiile Pentagonului de a in
stitui în Tailanda unul din cele mai 
importante sisteme de baze militare 
americane din lume, pentru care, 
după cum indica presa de peste Li
cean, s-au și investit pînă acum cî- 
teva miliarde de dolari. Acest sis
tem cuprinde de pe acum 30 de baze 
aeriene, 12 baze navale, fără a mai 
număra bazele secrete de rachete. El 
este în curs de completare cu două 
baze uriașe — una aeriană la Khon 
Kaen, pufînd primi superfortărețele 
„B—52’ și alfa navală, la Saftahip, 
în golful Siam, urmînd a deveni cea 
mai importantă bază aeronavală din 
Asia.

Nu este un secret pentru nimeni

masive. Astfel, această țară, după cum 
scrie „Le Monde diplomatique", „se 
transformă rapid într-un mare port
avion care, ca și flota a Vll-a pe flan
cul oriental al frontului, permite să se 
atace zi de zi cele două Vietnamuri 
ca și Laosul".

Tailanda, cu tristul ei privilegiu de 
a fi una din puținele țări fără parla
ment și constituție, în care casta nu
meroșilor mareșali și generali a in
staurat o dictatură de fier, și care 
trăiește de mulți ani sub semnul legii 
marțiale, era parcă „predestinată” a 
fi un aliat privilegiat al S.U.A. în ca
drul blocului agresiv S.E.A.T.O. „Mo
tivele de satisfacție", cum scrie pre
sa apuseană, pe care americanii le-ar

măsură ce Tailanda se înfeudează in
tereselor americane respecfîndu-se in
teresele casei regale și castei domi
nante, devin iot mai vizibile elemen
tele unei insurecții de felul celei din 
Vietnamul de sud".

Aceste realități sînt privite la Wa
shington cu vădită neliniște. După 
cum a transmis buletinul de știri al 
Casei Albe, președintele S.U.A. ma
nifesta „mult interes" față de proble
ma acțiunilor de partizani, mai cu sea
mă în regiunile din nord-est. Acest 
„interes" s-a concretizat de altfel în 
intervențiile directe ale S.U.A. împo
triva mișcării de eliberare din Tai
landa. Agențiile americane Associa
ted Press și U.P.I. au confirmat, din

Bangkok, că un grup de 365 de a- 
mericani din „forțele speciale* a so
sit în Tailanda cu sarcina de a an
trena poliția regională și de frontieră, 
ca și armata, în „tactica de repre
siuni”. Pe de altă parte, „consilieri” 
americani atașați grupului consultativ 
militar comun a) S.U.A. ajută unită
țile guvernamentale failandeze în o- 
perațiile de represiuni contra forțe
lor patriotice.

Intențiile cercurilor militare de la 
Washington de a crea în Tailanda 
o bază permanentă de agresiune, în 
umbra războiului din Vietnam, stîr- 
nesc neliniște chiar în unele cercuri 
din S.U.A. „în urmă cu mai puțin de 
doi ani — remarcă ziarul „The Mil
waukee Journal" — în Vietnam aveam 
în special „consilieri", iar pilofii noștri 
transportau soldați sud-viefnamezi pe 
cîmpul de luptă. Nu făceam decîf să 
dăm ajutor I Azi efectivele noastre 
se ridică la 400 000 de oameni. în 
Tailanda luăm aceleași măsuri iniția
le pe care le-am luat în Vietnam. 
Riscăm să ne angajăm și mai mult 
încă în Asia". După cum rezultă din 
declarații ale senatorului Robert Ken
nedy, ale președintelui Comitetului 
de politică externă al Senatului, Wil
liam Fulbright, în rîndurile unor oa
meni politici cu vederi mai realiste 
se iau de asemenea în considerare 
implicațiile periculoase de moment și 
mai îndepărtate ale implantării mili
tare a S.U.A. în Tailanda.

înflorind în condițiile continuei es
caladări a războiului de agresiune 
din Vietnam, construcția militară de 
mare amploare din Tailanda și ce
lelalte proiecte pe care cercurile mi
litare americane le leagă de această 
țară constituie o sursă de alimentare 
a fărădelegilor comise de imperia
liștii americani împotriva poporului 
vietnamez, un focar de încordare și 
provocări împotriva tuturor popoare
lor din această regiune a lumii.

E. MIRONESCU

— Și totuși nu răspunde?
— Decîf în fața lui Dumnezeu...

(După „Combat")

TAP
ISPĂȘITOR

Dean Eire, mi
nistrul neozee
landez al apără
rii, este mereu 
în ofensivă. Re
cent, el decla

ra : „Dacă ar fi după mine, mîine aș 
arunca o mare de bombe asupra 
Vietnamului de nord". Declarația a 
sfîrnit proteste în presă. Ministrul a 
trecut la contraofensivă : cică o de
fecțiune a microfonului i-ar fi dena
turat fraza. Dar aceasta nu l-a reabi
litat în ochii concetățenilor săi. Atunci 
el a declanșat un atac împotriva cîlor- 
va ziare pe care le-a dat în jude
cată. De ce ziarele și nu microfonul?

Bnngn-fmm Liderul parti-.
MUSAFIRUL dului neofascist

din R.F.G., von NEPOFTIT Tadden, plănui
se un voiaj în 
Anglia și Cana

da. Scopul călătoriei era de a ține 
cîfeva lecții pe tema „Partidul na- 
fional-democrat în presă și în reali
tate". în presă s-a arătat că invitația 
i-a fost făcută de o universitate din 
Anglia. în realitate, universitatea res
pectivă a infirmat acest lucru. Dar 
von Tadden nu a renunțat la turneu. 
„Iubesc Anglia" — a spus el. Și a 
urcat în avionul de Londra... Cu alte 
cuvinte dacă voi nu mă vreți, eu vă 
vreau.
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