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sarcinilor planului anual
Am intrat în 1967, cel de-al doi

lea an al cincinalului. Poporul 
nostru a pășit în noul an cu un 
sentiment de încredere și opti
mism. Bilanțul încheierii cu suc
ces a planului pe 1966 reprezintă 
o bază trainică pentru înfăptuirea 
prevederilor noului plan anual al 
cincinalului. Oamenii muncii sînt 
animați de hotărîrea fermă de a 
munci fără preget pentru a face 
noi pași înainte în îndeplinirea 
mărețului program de dezvoltare 
și înflorire multilaterală a tării 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Munca pentru realizarea planu
lui de stat pe acest an se desfă
șoară sub semnul sarcinilor și exi
gențelor de mare însemnătate for
mulate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 21—23 decembrie 1966, care a 
analizat in mod aprofundat o se
rie de probleme esențiale legate de 
ridicarea pe o treaptă nouă, calita
tiv superioară, a întregii activități 
economice. Cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
în încheierea lucrărilor plenarei, a 
concentrat atenția tuturor oame
nilor muncii spre un complex de 
obiective economice de prim or-

din.: diversificarea producției, ri
dicarea nivelului tehnic al indus
triei, prelucrarea superioară a 
materiilor prime, sporirea produc
tivității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție, îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
realizarea exemplară a producției 
destinate exportului. A fost su
bliniată, de asemenea, în mod 
deosebit problema îndeplinirii ri
guroase a planului de investiții pe 
1967, care are un rol hotărîtor în 
realizarea sarcinilor de creștere a 
producției prevăzute în cincinal.

înfăptuirea acestor obiective 
centrale ale planului economic pe 
1967, menite să asigure sporirea 
eficienței economiei noastre națio
nale, necesită o analiză economică 
aprofundată, solicită mobilizarea 
largă a inițiativei și capacității 
creatoare a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, a tuturor oame
nilor muncii, pentru punerea în va
loare a tuturor rezervelor și posibi
lităților existente în întreprinderi, 
pentru folosirea cit mai judicioasă 
a capacităților de producție și a 
forței de muncă, reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și îndeosebi de metal, lichidarea 
pierderilor planificate, eliminarea 
rebuturilor, a tuturor cheltuielilor

neproductive și a altor surse de 
irosire a fondurilor materiale și 
bănești.

în lumina sarcinilor esențiale 
reieșite din lucrările și concluziile 
recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului, în întreprin-

Centrala electrică de termoficare București-sud
Foto : Gh. Vințilă(Continuare în pag. a III-a)
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Spre deosebire de ani
mal, care își creeazâ un 
echilibru biologic în mo
mentul în care își îm
plinește o condiție mul
țumitoare de viața, îngă- 
duindu-i asigurarea exis
tenței lui și a progenitu
rii (construcția cuibului, 
a vizuinii, a celulei de 
fagure) — omul are o na
tură ambivalență : de sa
tisfacție în fața lucrului 
îndeplinit, dar și de do
rință de perfecționare a 
acestuia. în acest sens, 
omul nu este niciodată o 
ființă satisfăcută de sine. 
El tinde totdeauna către 
altceva, mai înalt, mai 
bun, mai frumos. Istoria 
omenirii nu este decît o 
înșiruire de înfăptuiri, de 
invenții, desco
periri și nă- 
zuinți morale, 
izvorîte din a- 
ceastă dorință 
de proprie de- 
săvîrșire. Este
în firea omului un îndemn 
care nu-i îngăduie nici o 
dată odihnă pe pozițiile 
cucerite. Creierul lui trebu
ie să se frămînte mereu, în 
căutări reînnoite ; împli
nirea de astăzi nu-și află 
îndreptățirea decît în mă
sura în care poate alcă
tui o etapă către în
făptuirile de mîine ; 
structura vieții sociale, la 
un moment dat, nu este 
decît o treaptă către o 
dezvoltare din ce in ce 
mai înaltă ; idealul omu
lui nu este static, frunta- 
riu care, o dată atins, va 
îngădui umanității o odih
nă moleșitoare ; adevărul 
nu este o valoare fixă și 
imuabilă, ci o cucerire de 
fiecare moment. Aseme
nea astronomului, care, în 
căutările lui în adîncimi- 
le cosmosului, descoperă 
de fiecare dată o înde
părtare în infinit a lumi
lor galactice, omul nu 
cunoaște oprire, în acti
vitatea sa creatoare. Cu- 
vîntul lui Lew N. Tolstoi, 
privitor la faptul că mul
țumirea de sine a omului 
este un rău, își află ade
vărata semnificație : sa
tisfacția de sine este, în 
adevăr, sterilizantă, îm
piedică nevoia lăuntrică 
de progres a omului.

Această nevoie de nou
tate și neîncetată împli
nire, pîrghie a propășirii 
umane, este valabilă de
opotrivă sub raportul de- 
săvîrșirii lăuntrice, de or
din moral, ca și al activi
tății științifice, artistice 
sau tehnice. Cuvîntul lui 
Tolstoi este lămuritor 
pentru prima călăuzire. 
Nu vom putea sublinia 
nici o dată însemnătatea 
nevoii depășirii de sine 
în viața interioară. Aici 
se află adevăratul fzvor 
al creației umane, privită 
sub unghiul semnificației 
sale înalte, adică al pro
pășirii tehnice sau artis
tice, puse în serviciul u- 

nei idei morale. 
Nu socotim, în 
adevăr, că o 
invenție sau o 
valoare tehni
că sînt fapte 
indiferente, sub

raport etic. Acestea 
nu-și dobîndesc adevă
ratul lor sens, decît în 
măsura în care sînt sus
ceptibile de a fi integrate 
valorilor umane, ale so
cietății destinate a crește 
eficiența puterilor sale 
morale. Tehnica nu-și află 
adevărata sa semnificație 
de progres, decît dacă 
este subordonată nevoi
lor oamenilor, propășirii 
patriei, asigurării unei e- 
voluții pașnice a omeni
rii. Năzuința perfecției 
morale este primul co
mandament al nevoii de
pășirii de sine.

Scrupulul artistic înfăți
șează o altă față a marii 
depășiri de sine. Artistul 
care, în fața operei înfăp
tuite, își exprimă o mulțu
mire fără umbră, nu este 
un adevărat creator. Ce 
sugestiv poem simbolic a 
scris cîndva Tudor Ar- 
ghezi, înfățișînd un sculp
tor în fața unei statui, 
care deși vibrînd de pal
pitul vieții, îl nemulțu
mea 1 Sculptorul a ridicat 
așadar ciocanul pentru a 
distruge statuia, dar a- 
ceasta — vie — a sărit de 
pe soclu și a luat-o la 
fugă, peste cîmpuri 1

(Continuare in pag. a V-a)

Direcții de dezvoltare
a agriculturii cooperatiste

Anul care s-a incheiat acum cî- 
teva zile a fost rodnic pentru coo
perativele agricole de producție. 
La majoritatea culturilor s-au ob
ținut producții peste nivelul celor 
prevăzute și superioare rezultatelor 
anului 1965. în mod deosebit 
trebuie remarcat că anul trecut 
cooperativele agricole au realizat o 
producție totală de 9,3 milioane 
tone de cereale. Rezultate bune 
s-au obținut și în legumicultura și 
pomicultură. Producția de legume 
a fosț_cu 190 000 tone mai mare de
cît s^l prevăzut, iar la fructe ea 
depășește realizările anului pre
cedent cu aproape 60 000 tone.

Progrese importante s-au făcut 
și în ramura creșterii animalelor. 
Față de cifrele înscrise în planurile 
anuale de producție ale cooperati
velor agricole, pînă la 30 noiembrie 
1966 efectivele de animale au fost

Constantin IFTODI 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole 
de Producție

în proporție de 101,9 
bovine (din care 101,6 
vaci și juninci), 103,5 
porcine, 101,8 la sută

la 
la 
la 
la

realizate 
sută la 
sută, la 
sută la 
ovine.

Aceste rezultate au fost determi
nate de activitatea rodnică desfă
șurată de țăranii. cooperatori, de 
aplicarea cu mai multă atenție a 
măsurilor tehnice indicate de spe
cialiști și, în special, de creșterea 
bazei tehnico-materiale. în anul 
trecut nu numai că au spo
rit substanțial cantitățile de în

grășăminte și parcul de tractoare 
și mașini, dar au luat o mai mare 
amploare lucrările de irigații care, 
după cum se știe, aduc o contri
buție de prim ordin în realizarea 
de recolte bogate și stabile, in 
orice condiții climatice. Mobilizată 
de uniunile cooperatiste, țărăni
mea noastră — îndeosebi din re
giunile București, Argeș, Oltenia, 
Galați și Suceava — a desfășurat 
largi acțiuni de masă în vederea 
extinderii suprafețelor irigate, 
ceea ce a făcut ca pe întreaga țară 
să se amenajeze 96 000 ha față de 
63 000 cît fusese prevăzut inițial.

Corespunzător creșterii produc
ției vegetale și animale, coopera
tivele agricole și-au sporit produc
ția marfă, livrînd la fondul central 
al statului cantități mai mari de 
produse decît cele pentru care au 
încheiat inițial contracte. La grîu, 
prevederile contractuale au fost 
depășite cu 195 000 tone, la floarea- 
soarelui cu 41000 tone, iar la po
rumb și sfeclă de zahăr, unde li
vrările sînt în curs, se prelimina 
cite 200 000 tone peste prevederi. 
Bineînțeles, toate aceste realizări 
au influențat pozitiv situația eco- 
nomico-financiară a cooperativelor. 
Numeroase unități au obținut ve
nituri mai mari decît cele planifi
cate, ceea ce a făcut posibil spo
rirea fondului de acumulare și re
tribuirea mai bună a muncii 
puse de membrii cooperatori.

(Continuare în pag. a III-a)

La alegere, după preferințe : aparat de radio-receptor tranzistorizat „Nordic" 
sau „Dunărea" — noi tipuri produse la uzina „Electronica“-București 

Foto : R. Costin

de-

® Cum se „înțeleg" reciproc beneficiarul și con
structorul sub oblăduirea comitetului executiv al 
sfatului popular.
■ 0 ciudată interpretare a noțiunii de răspundere 
materială.
■ Lucrări de calitate necorespunzătoare, finisaje 
neterminate, neamenajarea terenului din jurul blocu
rilor sînt incluse la „plan îndeplinit".
HI Ce tendințe manifestă membrii comisiei de recep- 
ționare a blocurilor ? Ce putere are procesul verbal 
întocmit de comisie ?

ultimul timp, numărul defec- 
o serie de

în
țiunilor semnalate la 
blocuri noi depășește limitele unor 
proporții accidentale. Făcîndu-se 
ecoul sesizărilor îndreptățite ale.lo
catarilor, radioul, televiziunea și 
presa au difuzat numeroase mate
riale critice la adresa celor vino- 
vați. Totuși, lucrurile nu par să se 
remedieze. împărțite între proiec
tant, constructor, titular de inves
tiție și beneficiar, răspunderile sînt 
uneori greu de stabilit și scapă 
controlului. Iată de ce considerăm 
că precizarea factorilor care gene
rează defecțiunile și a 
bile de remediere este 
cesară.

Din șirul scrisorilor 
redacție, am ales un caz recent și 
semnificativ : arhitectul DINU 
THEODORESCU, făcîndu-se me
sagerul locatarilor din blocul OS-1, 
str. Bistra 12, cartierul Drumul Ta
berei, ne scria în primele zile ale 
lunii noiembrie : „Deși blocul a fost 
dat în folosință în luna martie, fa
țada de est încă nu a fost termi
nată, caloriferele nu funcționează. 
Drumurile de acces nu au fost exe
cutate, astfel incit locatarii a 200 
de apartamente trebuie să circule 
prin noroi. Atît șantierul cît și sec
torul 6 I.A.L., raionul Lenin, au 
explicat acest lucru prin faptul că 
cetățenii repartizați în blocul OS-1 
au avut ,,ghinion". Acești cetățeni 
se încupățîneazăi totuși să creadă 
că nu există nici o dispoziție legală

care să prevadă un asemenea fac
tor".

Ca urmare a adresei înaintate 
de redacție Secțiunii tehnice de in
vestiții a Sfatului popular al Ca
pitalei, aceasta ne răspunde pe 
data de 7 decembrie : „Vă facem 
cunoscut că — la data respectivă — 
reclamațiile erau juste. Intre timp 
însă fațada a fost terminată, iar

Arh. Gh. SĂSARMAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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căilor posi- 
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• Ce oferă arhitecților geniul străvechi 
al poporului romăn

• Cronica filmului „Golgota"

• Se cere îmbogățită viziunea istorică 
asupra literaturii noastre

Uzina chimică Pitești: în laboratorul de analize chimice a materiei prime 
pentru producerea negrului de fum

(Foto : Agerpres)
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Aeroportul „Maiquetia1 
este una din marile 
ale Venezuelei. O 
stradă de peste 18 
metri ne poartă de 
spre capitala țării — Ca
racas, străbătînd prin trei 
tunele munții Cordilieri de 
nord, ai căror versanți se 
oglindesc în apele ocea
nului.

Oraș cu peste 1 600 000 
de locuitori, Caracas este 
așezat pe valea rîului de 
munte Guaire, la o altitu
dine de circa 1 000 m. Și
ruri lungi de automobile 
străbat intr-o viteză ame
țitoare arterele largi, care 
nu se întretaie datorită 
numărului mare de via
ducte și estacade. De-a 
lungul bulevardelor se 
înșiruie clădiri înalte, 
construite în ultimii ani 
Centrul orașului este stră
juit de un complex ar
hitectonic de peste 30 de 
nivele, denumit „Centro 
Bolivar*, unde își au se-

porți 
auto- 
kilo- 
aici

diul principalele instituții 
administrative ale țării.

Nu departe de moder
nele blocuri, la Caracas, 

și în 
care 
unde 

încep 
Sute

că, de altfel, 
alte localități pe 
le-am vizitat, acolo 
se termină asfaltul, 
cartierele săracilor,
de mii de familii se adă
postesc în cocioabe dă
răpănate. construite din 
scînduri și carton, care 
prin partea locului se nu
mesc „ranchos"-uri.

Natura a fost foarte 
generoasă cu Venezuela, 
dăruindu-i pămînt 
tor, întinse „Ilanos 
șuni), precum 
șe zăcăminte 
cărbuni, aur, 
nichel, cupru, 
mercur, uraniu,
mai vorbi de petrol, 
nezuela concentrează 
sferturi din rezervele 
petrol cunoscute în Ame
rica Latină, fiind a treia 
țară din lume în ce pri
vește producția de ți-

rodi- 
(Pă 

uria- 
tier.

Și 
de 

diamante, 
mangan, 

a 
Ve
trei 
de

fără

ței. Atît în bazinul orien
tal, în regiunile Maturin, 
Quirguire, Anaco, cît, mai 
ales, în bazinul lacului 
Maracaibo din vestul ță
rii, se pot vedea mii de 
sonde petroliere. O ade
vărată pădure care nu se 
termină o dată cu usca
tul, ci înaintează zeci 
kilometri pe oglinda 
cie a apei.

Orașul Maracaibo, 
tuat pe malul vestic
lacului cu același nume, 
este al doilea oraș al ță
rii. Importanța sa se da- 
torește, 
„aurului 
perirea 
imense 
mană 
marile monopoluri

Aici,

de 
lu-

si
al

in exclusivitate, 
negru", Desco- 
acestei bogății 
a constituit o 

cerească pentru 
străi

ne. Aici, la Maracaibo, 
acționează trustul ameri
can „Standard Oil of New 
Jersey", ale cărui proprie
tăți sînt integrate în cor
porația „Creole”, și trus
tul anglo-suedez „Royal 
Dutch Shell”. Numai trei

societăți — „Creole*, 
„Shell* și „Mene Grande* 
— toate cu capital străin, 
dețin 80 la sută din ex
tracția și 83 la sută din 
prelucrarea țițeiului. Trus
turile străine au investit 
în industria petrolului ve- 
nezuelez 5 miliarde de do
lari, obținînd anual profi
turi nete de aproape 30 la 
sută.

Nu departe de delta flu
viului Orinoco, în apropie
rea orașului Porto Ordaz, 
se află unul dintre cele 
mai importanfe zăcăminte 
de fier ale țării. Am po
posit la o mină cu exploa
tarea la suprafață. Aici se 
extrage minereu cu un 
conținut mare de fier : de 
la 52 pînă la 70 la sută. 
Producția anuală — circa 
8 milioane de tone „Po
sibilitățile sînt însă cu 
mult mai mari. Putem a- 
junge la o producție de

Ing. Gheorghe PESCARU

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL 
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Ajutor 
tovărășesc
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Un autobuz s-a înzăpezit, 
noaptea, în cîmp, la o depăr
tare de 6 km. de Lehliu. Im
prudent, Cristea Stancu, pen
sionar din comuna Vlad Țe- 
peș, a pornit pe jos de unul 
singur. Viscolul l-a doborît. 
Plutonierul de miliție Gheor- 
ghe Bolboacă în timp ce își 
făcea rondul (chiar și prin vis
col) l-a descoperit în zăpadă, 
în nesimțire. El l-a purtat pe 
brațe aproape un kilometru, 
pînă a întîlnit o mașină cu care 
l-a transportat la Lehliu. Omul 
a fost salvat.

N-are stofă...
Venind de la Slatina, spre 

Pitești, șoferul Gheorghe Ivă- 
noiu, (mașina l-Ag-919) a gă
sit pe șosea un balot de stofă 
valorînd 55 mii lei. L-a predat 
la miliția raionului Pitești. 
Deși au trecut de-atunci zece 
zile, păgubașul nu s-a pre
zentat să-1 ridice. Preferă să 
rămînă anonim. N-are... stofă ! 
Sau a avut, cîndva, dar a pier
dut-o I

Telegrama 
unui strigoi

Neprimind pensia la vreme, 
Ioana Șoimu, din Constanța, 
a făcut o intîmpinare la sfa
tul popular orășenesc. In aju
nul Anului Nou i-a sosit răs
punsul : „Nu mai puteți primi 
pensia întrucît sînteți dece
dată". In aceeași seară, femeia 
a expediat o telegramă către 
Secția de prevederi sociale a 
sfatului popular orășenesc: 
„La mulți ani, maicăȘi a 
>emnat: Ioana Șoimu. Apoi, 
și-a destăinuit intenția func- 
'ionarei de la poștă: „Să o 
aibă pe masă, de revelion, cel 
care a făcut încurcătura. Te
legramă de la un strigoi".

„Circulară"
Un vagon fantomă (nr. 

753176) încărcat cu cherestea 
de nuc și expediat de IPROFIL- 
Gugești, umblă prin țară de o 
lună. îl caută cu înfrigurare 
cooperativa „Arta lemnului", 
din Capitală. încurcătura (ci
tiți : neglijența) aparține sta
ției C.F.R. Cotroceni-București, 
care l-a scăpat printre... șine. 
Dacă îl vedeți, prindeți-1, le- 
gați-1 (de locomotivă) și adu- 
ceți-1, din stație în stație, la 
București.

Ruda 
de la țară

„Nu mă cunoașteți ? sînt ruda 
dv. de la țară : soția, fata, ne
poata (după caz). Soțul sau tata 
sau unchiul a fost operat. 
E la spital. Am nevoie de 
300—400 lei pentru medicamente. 
Mîine vi-i înapoiez". Așa se pre
zenta. „Rudele" (de obicei oa
meni în vîrstă) îi dădeau bani, 
alimente, haine. în acest fel a 
reușit Zamfira Domnica din Vă- 
culești (Dorohoi), să înșele 50 
de cetățeni (oameni cinstiți dar 
prea încrezători) din Botoșani și 
Suceava. Și acum i se caută ru
dele în toată Moldova ; să i se 
stabilească, pentru „biografie", ar
borele genealogic.

Tintasul
9 9

Gheorghe Ardeleana de la o în
treprindere din Slnnicolau Mare 
are o pasiune: tirul. Se afla 
în interes de serviciu la o in
stalație situată lingă calea ferată 
Timișoara — Cenad. Luase și o 
armă de tir. Să exerseze. A țin
tit un bec. A tras trei gloanțe. 
Becul a rămas întreg. In schimb 
a fost lovit în plin... trenul per
sonal 1275 care tocmai trecea. 
N-au fost victime. Dar puteau 
să fie. Cu asemenea „perfor
manțe", evident, nu se ajunge la 
Olimpiadă, ci în altă parte.

Vezuviul de 
la Bîrsestî

Avem și noi Vezuviul nos
tru. La Bîrsești. Zilnic, pe co
șurile fabricii de ciment din 
localitate ies (și se împrăștie 
în atmosferă) tone de ciment. 
Cum spun localnicii, se alege 
praful și pulberea ! Tehnicie
nii susțin că cimentul este bun 
pentru fundații. Păi asta se și 
face la Bîrsești: se toarnă te
melia risipei. Rămîne de văzut 
dacă va face priză

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDÂRIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

e folosește de multe 
ori expresia apreciati
vă despre unii oameni 
că sînt lipsiți de „cei 
7 ani de-acasă" ; în 
realitate, nimănui nu-'

lipsesc cei 7 ani de-acasă. Une
ori prin „lipsa celor 1 7 am 
de-acasă" oamenii îi etichetează 
pe acei adolescenți care se pre 
zintă într-o formă nemodelată ; în a- 
ceste cazuri aprecierile se fac asupra 
formei și nu asupra fondului omenesc 

Sînt etichetați ca lipsiți de cei 7 ani 
de-acasă indivizi neglijenți în îmbră
căminte, lipsiți de atitudini politicoase, 
cei ce nu știu să folosească potrivit 
cuțitul și furculița la masă, adică 
cei stîngaci sau dezordonați în purtări. 
In realitate trebuie considerați ca 
„lipsiți de cei 7 ani de-acasă" cei care 
nu au fost îndrumați de părinți cu 
indemînare spre o comportare normală 
fiziopsihică.

Se știe că în perioada de creștere, 
treptat și progresiv, copilul își dezvoltă 
activitatea neuropsihică. Cînd educa
rea copilului în primii șapte ani de 
viață este bine condusă de părinți, 
acesta își dezvoltă multiple simțăminte: 
percepția, emoția, simțul de orientare, 
mulțumirea și nemulțumirea, dorința 
de vorbire etc. Dezvoltarea normală a 
acestor simțăminte este condiționată 
de oferirea unei vieți pline, încît co
pilul să acumuleze, să fixeze reflexe 
condiționate din ce în ce mai valo
roase.

de prof. dr. docent M. CAJAL

Dezvoltarea armonioasă a unui copil 
mic trebuie să fie dirijată mai ales de 
mamă. Ea trebuie să organizeze pro
gramul de viață al copilului, să lupte 
pentru călirea lui fizică și psihică 
Există o strînsă legătură între îngrijirea 
zilnică a unui copil și educarea lui. 
Una o completează pe alta. Acasă, în 
familie, copiii trăiesc sub influența pă
rinților, fraților, uneori și a bunici
lor. Relațiile acestea le dezvoltă spi
ritul de observație și ajută la dezvol
tarea inteligenței lor. Părinții trebuie 
să-i învețe să fie disciplinați, să fie 
curați, îmbrăcați potrivit cu timpul, 
să se spele pe mîtni înainte de mese 
etc; de asemenea, să înlesnească co

piilor mai mari de 2 ani jocuri cu 
alți copii. Jocurile creează stări emo
ționale, procură satisfacții, înviorează 
și stabilesc relații de prietenie între 
copii.

Pentru copilul mic păstrarea în bune 
condiții a jucăriilor, îndeplinirea cu 
bune rezultate a unor mici treburi cas
nice formează disciplina. Dragostea 
de om, solidaritatea în jocuri trebuie 
continuu inspirate copiilor, părinții în- 
vățîndu-i pe copii să nu fie egoiști, 
lacomi, răi, brutali, invidioși, dezor
donați.

Copilului de vîrsta preșcolară tre
buie să i se dea o atenție specială, 
depistîndu-se și avînd permanent în

vedere tipul de copil negativist. Prin 
copil negativist înțelegem pe acela care 
are ticul contrarietății. Acesta, cînd 
i se cere să mănînce refuză, deși îi 
este foame. Dacă e invitat să se plimbe 
face pe obositul, dacă e rugat să se 
îmbrace se opune; dacă e forțat s-o 
facă manifestă zgomotos; refuză apli
carea măsurilor simple de igienă, 
umblă murdar și cu părul ciufulit, nu 
vrea să se spele, să se pieptene. Pă
rinții nu trebuie să obțină în nici un 
caz supunerea lor prin daruri sau fa
voruri. Ar fi o greșită metodă educa
tivă. Pedepsirea copilului negativist 
trebuie să fie dreaptă și justificată..

Armonia familială este absolut ne
cesară într-o casă cu copii. In men
talitatea copilului se imprimă, de a- 
casă, ceea ce este bine să facă, ceea 
ce este adevărat, ceea ce este frumos. 
Totodată, părinții trebuie să dirijeze 
simțămintele copilului, gîndirea, com
portarea lui. Biografiile oamenilor ce
lebri 'demonstrează elocvent că, 'de 
cele mai multe ori, ei au provenit din- 
tr-o familie cu o viață armonioasă, în 
care oamenii s-au iubit, s-au stimat 
și s-au ajutat între ei. Să luăm cîteva 
exemple și în primul rînd familia 
Curie, în care soțul, soția și fiica au 
fost laureați ai premiului Nobel.

Tatăl Măriei Curie — S. Klodowski, 
își iubește cu pasiune cele 3 fete. 
Marie Curie, care a terminat la 16 
ani studiile secundare, știind că sora 
ei vrea să studieze medicina la Paris, 
dar nu are mijloace materiale, se

angajează ca guvernantă într-o familie. 
Sora urmează la Paris cursurile medi
cale și după 3 ani începe ea să ajute 
pe Marie să urmeze fizica la Sorbona. 
Ce rezultat frumos al dragostei fa
miliale I Intr-o scrisoare adresată unei 
surori, Marie scrie : „Mi-aș da jumă
tate din viață pentru libertate și un 
domiciliu cu tata".

Despre Pierre Curie un biograf 
scrie: Intre un tată clarvăzător și o 
mamă duioasă și devotată, alături de 
un frate care îi era cel mai bun tova
răș, a crescut tînărul Pierre.

Al. Fleming, descoperitorul penici
linei, a dus o viață intensă în copilărie. 
Fiul unui fermier care a avut mulți 
copii, — Alexandru fiind al șapte
lea — a dus-o greu, școala primară 
fiind la cîțiva kilometri de casa lor. 
Frații s-au iubit și s-au ajutat, astfel 
că Fleming a putut să studieze medi
cina. Prin descoperirea penicilinei, 
Fleming a contribuit la salvarea ome
nirii de numeroase boli infecțioase. 
Andre Maurois, biograful lui Fleming, 
scrie : Mama lui Fleming, o femeie cu 
un suflet deosebit, izbutise să unească 
copiii din cele 2 căsătorii ale tatălui, 
iubindu-i pe toți deopotrivă, și această 
dragoste îi lega unii de alții.

Exemple utile ne oferă la rîndul său 
Louis Pasteur, al 3-lea fiu al unei 
familii foarte sărace. Tatăl lui, lucrător 
tăbăcar, om simplu și nevoiaș, învață, 
meditat de fiul său Louis, să scrie și 
să citească la vîrsta de 45 ani. Cînd 
Louis Pasteur, a împlinit vîrsta de 60 
ani, sărbătorit în lumea întreagă, in

tr-un discurs a spus despre părinții 
săi pe care i-a adorat: „Tu mirai 
arătat (se adresează amintirii tatălui 
dispărut) ceea ce poate face răbdarea 
în eforturi îndelungate. Ție-ți datorez 
tenacitatea în lucrul de fiecare zi, să 
privesc în sus, să învăț necontenit, să 
mă înalț mereu mai mult". Apoi 
adaugă: „Datorez mamei mele entu
ziasmul și admirația pentru faptele 
mari. Fiți binecuvîntați și unul, și celă
lalt, scumpii mei părinți, pentru ceea 
ce ați fost".

Exemple despre influența fericită 
ce-a avut-o familia asupra oamenilor 
celebri se pot da cu miile. Prin defor- 
mație profesională am menționat doar 
cîteva care au influențat hotărîtor ști
ințele medicale.

Un copil dacă vede în jurul lui 
exemple bune le va imita, dacă vede 
la părinți defecte și purtări rele — la 
fel — le va însuși; și va ajunge să fie 
etichetat ca lipsit de cei șapte ani 
de-acasă. Un tată dezordonat a fost 
totdeauna un exemplu rău pentru un 
fiu. Istoria omenirii este plină de 
exemple de acest gen care arată ce 
poate rezulta din părinți dezechili
brați moral.

Un copil reușit este rezulta
tul unei educații reușite. Orice copil 
trebuie să trăiască într-o conjunctură 
familială favorabilă. Respectul reci
proc între părinți, ordinea și buna 
gospodărire a treburilor casnice sînt 
exemple binefăcătoare pentru copii. 
Numai astfel copilul va fi influențat 
favorabil în cei 7 ani de-acasă.

Cauzele și consecințele 
formalismului

ÎN RECEPȚIONAREA
NOILOR LOCUINȚE

(Urmare din pag. I)

căldura în întreaga clădire s-a asi
gurat cu începere de la 15 noiem
brie. In ceea ce privește drumurile 
de acces, ele nu au putut fi în
cepute, deoarece terenul a fost ocu
pat cu organizarea de șantier 
(schele, materiale) și molozul re
zultat de la execuția fațadelor. A- 
ceste întîrzieri au determinat ac
ționarea constructorului la Arbi
trajul de stat și informarea con
ducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor... In prezent se lu
crează la îndepărtarea resturilor 
din jurul blocurilor și — conform 
angajamentelor luate în scris de 
către constructor — drumurile vor 
fi terminate pînă în jurul datei de 
10 decembrie 1966“.

Din vina cui umblă oamenii prin 
noroaie sau locuiesc în frig ? De 
ce a fost dat în folosință blocul 
neterminat, netencuit, fără alei, cu 
instalațiile neverificate ? Ce ga
ranții se oferă că asemenea situații 
nu se vor repeta ?

La I.A.L. raionul Lenin aflăm că. 
din ultimele 24 de blocuri luate în 
primire, numai patru nu prezintă 
neajunsuri. în restul cazurilor, de
fecțiunile abundă : infiltrații prin 
terase, prin rosturi, prin pereții 
placați cu cărămidă, infiltrații în 
subsoluri, pereți umezi, ziduri mu
cegăite, lucrări tărăgănate. „Nici 
unul din blocurile recepționate în 
ultimul an — ni se spune la I.A.L., 
raionul T. Vladlmirescu, cu privire 
la cartierul Balta Albă — nu este 
lipsit de deficiențe". Am văzut aici 
liste de cîteva pagini, reprezentînd 
observațiile făcute la recepția fie
cărui bloc. Cam aceleași date ni se 
comunică și la I.A.L. 16 Februarie. 
Imobile noi se deteriorează, banii 
statului sînt azvîrliți pe fereastră ! 
Cine plătește ? Este neîndoios că 
dacă proiectanții, constructorii, ad
ministrația locativă și secția de 
investiții și-ar îndeplini cu con
știinciozitate toate îndatoririle ce le 
revin, asemenea situații nu s-ar 
putea produce.

Există un moment deosebit de 
important în viața unei construc
ții, momentul cînd toți factorii po
meniți mai sus sînt puși în fața 
edificiului finit, cînd acestuia i se 
recunoaște dreptul de viață : este 
vorba de RECEPȚIE. „Scopul re
cepției — se arată în H.C.M. 1 003 
din 16 decembrie 1964 — este de a 
determina realizarea în condiții de 
bună calitate a lucrărilor de con- 
strucții-montaj cuprinse în docu
mentația tehnică aprobată". Cu 
toate acestea, recepția se trans
formă uneori într-un simplu mij
loc de raportare a unor cifre de 
plan. Aceasta este o cauză esen
țială a defecțiunilor; se creează 
acel climat de îngăduință care în
curajează neîndeplinirea obligațiu
nilor proiectării și execuției.

în instrucțiunile pentru aplica
rea Hotărîrii amintite sînt preci
zate categoriile ce pot fi admise ca 
lucrări neterminate la construcțiile 
de locuințe, în funcție de perioada 
cînd se face predarea. Predarea în 
aceste condiții se poate face numai 
pe motive bine justificate și cu 
acordul comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale sau 
ale orașelor București și Constanța. 
Ce se întîmplă în realitate ? Se 
consideră, de pildă, că pe timp fri
guros orice bloc poate fi predat 
cu fațada nefinisată. Cum multe 
apartamente se predau către sfîrși- 
tul anului, deci în anotimpul rece, 
rezultă că o prevedere rezervată 
cazurilor cu totul excepționale este 
generalizată, deschizîndu-se porți 
largi spre acceptarea unor lucrări 
de proastă calitate, spre acoperi
rea lipsurilor organizatorice ale 
constructorului. Mai mult chiar, 
comitetele executive ale unor sfa
turi populare extind din proprie 
inițiativă categoriile precizate în 
instrucțiuni, atribuindu-și compe
tențe pe care nu le au. Sînt luate 
în primire, în pofida prevederilor 
H.C.M. 1003, porțiuni dintr-un bloc, 
se recepționează apartamentele de 
la o singură scară, fără căi de ac
ces, cu lucrări de finisaj executate 
sub orice critică. în orașul Brăila, 
de exemplu, un număr de blocuri 
din cartierul Hipodrom au fost re
cepționate cînd centrala termică 
nu fusese încă terminată. Locatarii, 
după ce au fost lipsiți vara și 
toamna de apă caldă, au stat în frig 
pînă pe data de 8 noiembrie, cînd 
centrala a intrat în funcțiune. în 

♦ același timp, instrucțiunile arată 
categoric : „Se vor supune recep
ției numai lucrările complet termi
nate și cînd obiectul are asigurate 
apă, canal, căldură, energia ne
cesară, căi de acces, pentru a putea 
fi folosit în bune condiții".

Excepția devine regulă

La terminarea lucrărilor (și nu 
mai repede) are loc recepția provi
zorie, iar la expirarea perioadei de 
verificare în exploatare a com
portării lucrărilor (durînd pentru 
locuințe un an) - recepția defini
tivă. în cazuri cu totul excepționale 
(vezi H.C.M. 1003/64, art. 23) se 
poate prelua un obiect cu unele 
lucrări neterminate. Din păcate, în 
viața de toate zilele „cazurile cu 
totul excepționale" s-au înmulțit 
rapid. Sînt luate în primire blocuri 
terminate pe jumătate.

Etica execuției

Am avut prilejul să asistăm la 
luarea în primire a blocului de 
garsoniere 118 din cartierul Plo
iești nord. Se preda numai „o ari
pă" a blocului, și aceea cu fațadele 
„la roșu" și cu căi de acces ca și ine
xistente. Am rămas uimiți de lipsa 
de conștiinciozitate cu care se pre
zintă constructorul în fața comisiei: 
orice urmă de control intern pre
alabil părea absentă. Lipseau robi
nete, dispozitive de închis geamu
rile, cîrlige de suspendare a lăm
pilor, unele uși nu se deschideau, 
pereții erau plini de neregularități, 
vopsitoriile neterminate. Membrii 
comisiei au fost obligați să întoc
mească, în locul procesului-verbal 
de luare în primire, un altul, în 
care au înșiruit neajunsurile întîl- 
nite în fiecare garsonieră. Ceea ce 
intenționa șantierul să predea era 
finisat la repezeală, neverificat. Co
misia de recepție a hotărît să ami
ne luarea în primire a blocului pînă 
cînd toate defecțiunile vor fi re
mediate.

Stînd de vorbă cu ing. IOAN 
BUCȘE A, șeful șantierului, presu
punerile noastre s-au adeverit : la 
acest bloc nu se făcuse o „prere- 
cepție" din partea controlului teh
nic de calitate. „Vina noastră — a 
recunoscut el — este că am accep
tat grăbirea predării. Lucrările de 
construcție sînt tărăgănate pe sea
ma timpului necesar finisajului. 
Operațiunile cele mai pretențioase 
pentru buna funcționare a clădirii 
sînt executate la repezeală, pentru

a se respecta termenul de predare". 
într-o discuție cu ing. NICOLAE 
DIMITRIU, directorul trustului re
gional de construcții, am întrebat 
dacă este tras cineva la răspundere 
pentru modul cum sînt prezentate 
la recepție noile blocuri, pentru 
cheltuielile suplimentare necesitate 
de remedieri. Ni s-a răspuns că 
ar fi, desigur, foarte bine să fie 
așa, dar că o asemenea răspundere 
nu există. Cît privește cheltuielile, 
le suportă., trustul (adică bugetul 
statului). Dar de ce nu cei vino- 
vați ?

O situație similară am întîlnit la 
Brăila, în legătură cu luarea în 
primire a blocului H3 din cartierul 
Hipodrom. Căile de acces la bloc 
lipseau cu desăvîrșire, fațadele 
erau nefinisate, terasa era neter
minată, iar la interior — defec
țiuni „din belșug". Iată cum răs
punde uimirii noastre ing. LUCIA 
DOBRESCU, șefa șantierului: 
„Lipsește un întrerupător ? Se mai 
întîmplă. Broaștele nu funcțio
nează ? Așa vin, proaste. A căzut 
tencuiala de lingă o țeavă ? S-a 
dilatat, a crăpat și a căzut. Vop
sitoriile sînt aplicate pe tencuială 
umedă? Ne-a prins frigul. Ce pu
team face ? ! Avem un plan, nu 
sîntem de capul nostru".

Nu părea să fie nimic neobișnuit 
într-o asemenea situație — aici nu 
e vorba de o întîmplare sau de un 
caz izolat, ci de o mentalitate stra
nie și dăunătoare.

După expirarea perioadei de 
verificare — timp în care execu
tantul este obligat să remedieze de
ficiențele semnalate la recepția 
provizorie, precum și pe parcursul 
verificării — are loc recepția de
finitivă. în multe cazuri însă, re
cepția definitivă se realizează fără 
ca deficiențele să fi fost remedia
te. în acest fel, constructorul fiind 
scutit de orice răspundere, rezol
varea tuturor deficiențelor cade 
în sarcina I.A.L.-urilor, întreprin
deri cu o capacitate redusă de exe
cuție și complet depășite de gravi
tatea unora dintre cazuri.

Componența comisiei 

de recepție 

nu favorizează exigența

Componența comisiei de recep
ție prezintă, după părerea noas
tră, unele inconveniente. Astfel, 
președintele comisiei este un re
prezentant al comitetului executiv 
al sfatului popular regional. în ma
rea majoritate a cazurilor, este nu
mit în această funcție delegatul 
secției de investiții (beneficiarul de 
investiție), care este cel mai inte
resat în grăbirea recepției, pentru 
a putea raporta îndeplinirea planu
lui de dare în folosință. Construc
torul este și el grăbit să fie absol
vit de obligații. Delegatul I.A.L., 
știind că va răspunde în continuare 
în fața locatarilor pentru toate re
lele, este singurul interesat în reali
zarea integrală a calității lucrări
lor preluate. Punctul lui de vedere 
fiind însă minoritar, el este adese
ori nevoit să accepte recepția unor 
lucrări necorespunzătoare.

La finele semestrului I 1966 
Trustul regional de construcții Plo
iești raportase predarea locuințe
lor prevăzute în plan pentru 
acest oraș. în realitate nu fuseseră 
recepționate decît aproximativ un

sfert din totalul apartamentelor. 
Lucrurile erau însă astfel aranjate 
încît fiecare bloc să aibă cel puțin 
o scară recepționată, urmînd ca re
cepția să continue în același mod, 
pe scări, în luna iulie. între timp 
— printr-o întîmplare pe care n-o 
putem socoti decît fericită — pre
ședinte al comisiei de recepție a 
fost numită ing. FLORICA CIO- 
BANU, inginer-șef la I.L.L. Ea a 
dat dovadă de exigență și fermitate, 
refuzînd să semneze procese ver
bale de recepție care nu corespun
deau realității (recepția fusese în
cepută contrar prevederilor legale). 
Cu toate presiunile exercitate asu
pra sa, ea și-a menținut punctul de 
vedere.

Constructorul a rămas cu pla
nul neîndeplinit și nici realizarea 
planului pe semestrul II nu a fost 
asigurată. Socotim lăudabilă ini
țiativa de a fi nymit ca președin
te al comisiei de recepție un de
legat al I.L.L. Faptul că la Ploiești 
locatarii blocurilor noi au puține 
lucruri de semnalat administrați
ei demonstrează cu prisosință uti
litatea unei asemenea orientări. 
Această experiență nu ar putea fi 
generalizată ? Este foarte impor
tant ca factorii direct legați de ce
rințele cetățenilor să aibă cuvîntul 
hotărîtor în comisiile de recepție. 
Compunerea comisiilor ar putea fi 
lărgită, asigurînd prezența contro
lului obștesc, a unor delegați ai 
locatarilor, la verificarea calității 
lucrărilor executate. Recepția blo
curilor de locuințe este o proble
mă de larg interes cetățenesc și ea 
nu poate fi rezolvată satisfăcător 
fără participarea nemijlocită a ce
tățenilor, beneficiarii reali ai a- 
partamentelor.

Normele prevăd ca în caz de 
respingere a recepției, să se nu
mească o comisie de anchetă pen
tru a stabili pagubele produse, 
răspunderea pentru situația creată 
și măsurile necesare. Sîntem în
dreptățiți să credem că, în foarte 
multe cazuri, vinovății n-au răs
cumpărat pagubele pricinuite. In
stituții și persoane din culpa că
rora se pierd importante fonduri 
de materiale, investite prin truda 
întregului popor, sînt absolvite de 
răspundere. Asemenea situații nu 
mai pot fi tolerate. De regulă se 
aplică sancțiuni bănești „între
prinderii", „trustului", „instituției" ; 
dar trebuie stabilite răspunderile 
materiale ce revin persoanelor 
care se fac vinovate de neglijen
ță, superficialitate și lipsă de se
riozitate în îndeplinirea obligații
lor profesionale.

Pescuit la copcă Foto i M. Cioc

O NOUĂ UNITATE SANITARĂ
La Cojocna, în apropierea Clu

jului ,a fost dat în folosință un 
sanatoriu de postcură pentru co
pii suferinzi de reumatism. Copiii 
sînt internați aici timp de 6 pînă 
la 9 luni, perioadă în care își con
tinuă studiile chiar în sanatoriu.

Pe lîngă terapia cu ajutorul pro
duselor farmaceutice, în noua u- 
nitate sanitară se utilizează și fac
tori naturali — cultura fizică me
dicală și tratamentul balnear la 
băile din localitate.

(Agerpres)
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Pantofii abia îi cumpă
rasem. I-am încălțat pen
tru prima dată și m-am 
urcat cu ei în trenul de 
Baia Mare. Chiar în mo
mentul cînd megafoanele 
anunțau plecarea trenu
lui... pană! Pană de cau
ciuc ! S-a descleiat talpa 
de la pantoful drept. Să 
mă întorc acasă ? Pier
deam biletele. M-am ur
cat în tren. Mi-am ocupat 
locul și, necăjit, mă uitam 
la pantoful care deschise
se gura, dar nu putea 
vorbi.

Deodată în comparti
ment intră un cetățean. 
Se recomandă:

— Ion Constantin... 
Sînteți drăguț să-mi dați 
puțin pantoful dezlipit ?

I l-am dat.
— Cînd l-ați cumpă

rat ?
— Ieri.
— Aveți bonul ?
— Nu. Sînt confecțio

nați la fabrica „Progre-

mie un serviciu. Mergeți 
dv. în vagoanele dinspre 
locomotivă.

— De ce să merg în 
vagoanele dinspre loco
motivă ?

—Intrați din compar
timent în compartiment 
și depistați-i pe călătorii 
care au pantofii cu de
fecte. Eu mă duc în va
goanele dinspre coada tre-

10 la memorizare, am 
spus o rugăciune. După 
care ne-am dus toți la 
locurile noastre.

La Baia Mare a cobo- 
rît și binefăcătorul nos
tru. M-am ținut după el. 
Ce făcea în oraș ? Și-a 
așezat un scaun în cel 
mai aglomerat loc din 
niata orașului și contro
la toată încălțămintea

FOILETON de Nicujă TÂNASE

sul".
— Știu. Așteptați un 

moment să mă duc să-mi 
aduc ustensilele.

Reveni după cîteva mi
nute cu o trusă (ca de 
doctor). Cît ai zice „ca
litate", pantoful meu 
drept era reparat.

— Cît mă costă ?
— Nimic.
— Totuși, trebuie să 

mă revanșez.
— Dacă țineți atît de 

mult, atunci făceți-mi și

nului. Dar să-mi aduceți 
numai pantofii defecți fa
bricați de „Progresul".

l-am dat o mină de a- 
jutor. Am reușit să-i re
crutez vreo șapte clienți 
Patru femei au venit cu 
tocurile de la cizmulițe 
dislocate, trei cu rosături 
la călcîie din cauza căp
tușelilor încrețite.

Cizmarul salvator gă
sise și el vreo șase paci- 
enți. își sumese mînecile 
și se apucă de lucru 
După ce termină, scoase 
o trusă medicală și îngri
ji rănile produse de căp
tușeala încrețită.

— Cum să vă mulțu
mim ? întrebară în cor 
cei vindecați.

— Rugați-vă pentru să
nătatea conducerii fabri
cii „Progresul".

Eu, pentru că am avut

care trecea prin fața lui. 
Cum vedea niște încălțări 
defecte, cum le repara. Le 
repara numai dacă erau 
lucrate de „Progresul" 
După ce i-a terminat pe 
toți, s-a dus la I.C.R.T.l. 
Maramureș, la depozite 
și a început și aici să re
condiționeze pantofii de
fecți trimiși de fabrică. A 
recondiționat cîteva sute 
de perechi.

Coincidența a făcut ca 
la întoarcere să mă întîl- 
nesc din nou în tren cu 
cizmarul salvator. I-am 
ajutat să urce niște cote
țe și cînd am terminai 
treaba l-am întrebat:

— Da’ în coletele astea 
ce ai ?

— Pantofi, returnați di 
I.C.R.T.l. Maramureș.

Am rămas surprins.
— Meștere, ai scăzut în 

ochii mei. îmi făcusem o 
impresie colosală despre

dumneata. Credeam că 
nu există încălțăminte 
nouă să nu poată fi re
condiționată de dumnea
ta.

— Minuni nu pot să 
fac. Nu sînt Petrache 
Lupu.

— Ce minuni ?
— Păi la acest I.C.R.T.l. 

fabrica noastră a trimis 
și cîteva zeci de perechi 
de încălțăminte despere
cheate.

— Si nu poți să le îm- 
perechezi ? Mare lucru ?

— împerechează d-ta 
un pantof scurt cu unul 
lung, ori unul lat cu u- 
nui îngust. Poți ?

— Nu. Apropo, salaria
ta de la „Progresul". și în 
special conducerea, ce fel 
de încălțăminte poartă ?

— „Guban".
— încă o întrebare : 

mîîne cu ce tren pleci, în 
ce direcție ai de recondi
ționat încălțăminte ? Ți-a 
făcut fabrica un plan de 
muncă ?

— De ce mă întrebi 7
— Informativ.
— Plec înspre I.C.R.T.I.- 

urile din Moldova. Am 
de recondiționat acolo.

Dragi cititori, dacă ați 
cumpărat pantofi de care 
v-am povestit, pînă se iau 
măsuri în legătură cu ca
litatea. călătoriți cu tre
nurile care duc spre Mol
dova. E imposibil să nu 
dați peste cizmarul sal
vator.

Scrisorile de mulțumire 
trimiteți-le pe adresa fa
bricii „Progresul".



SCINTEIA PAGINA 3

O mostra de Lucrări de popularizare In colectivele
planificare PRODUCȚIE, a cunoștințelor agricole

neratională REBUT
„Nu depășim procentul de rebuturi tolerat 1" Este o explicație 

des uzitată de unele conduceri tehnico-administrative pentru a 
se justifica ori de cîte ori cineva din afara întreprinderii se inte
resează de pierderile din rebuturi, care grevează prețul de cost 
al produselor. Dînd acest răspuns, în fapt, conducerile respective 
se declară adeptele practicii de a considera rebuturile ca o fata
litate. Este o practică greșită, întrucît nimic și nici o cauză obiecti
vă nu pledează pentru prevederea în plan a rebuturilor, în funcție 
de produs și întreprindere. Ea oglindește faptul că de la început 
se pornește cu ideea că se pot fabrica produse de proastă cali
tate, că se poate admite ca o parte dintre ele să fie nefolosibile, 
ceea ce nu exprimă nici spirit de prevedere și nici simț de răspun
dere față de modul în care se utilizează fondurile materiale și bă
nești. In acest sens, un caz tipic ni-1 oferă o unitate a Ministerului 
Industriei Ușoare — fabrica „Sticla" din Turda.

tut în cuie", cum se spune, nu le-a 
revizuit, cu toate că structura pro
ducției și ponderea articolelor au 
variat de la o lună la alta. Cînd 
ministerul tutelar și serviciul teh
nic al fabricii tolerează... ce 
fel de inițiativă pot dovedi 
controlorii ? Ne-am adresat din 
nou directorului fabricii. I-am re
dat cele constatate în fabrică și 
l-am întrebat dacă mai susține că 
procentul de rebuturi nu poate fi 
diminuat. Ne-a răspuns pe același 
ton :

«WUUREA 
ImiwtRfA, 
Șl P&STRARU
IWWflOS KK0ST6

de muncă a început
dezbaterea sarcinilor

anual
(Urmare din pag. I)

— In 1966 toți indicato
rii planului au fost îndepliniți 
lună de lună — ne relatează 
tov. AUGUSTIN INOCAN, di
rectorul fabricii. Cu toate că 
realizăm o gamă largă de pro
duse — peste 1 000 de articole 
în milioane de exemplare a- 

ț nual — totuși arh reușit să 
respectăm normele interne de 
calitate și standardele. Dat 

; fiind cerințele față de produ
sele noastre, în prezent între
prinderea se dezvoltă... In a- 
ceastă ordine de idei, directo
rul fabricii a adăugat:

Ne-am încadrat tot timpul 
în procentul 
buturi.

de reprezintă în 
prindere „procentul
buturi ? Nici mai mult, nici mai 
puțin de 16 la sută din producția 
fabricii. Adică, dintr-o sută de pro
duse, 16 se aruncă, dintr-o mie 
160 și dintr-un milion 160 000 ! 
Pierderile sînt impresionante. Vă- 
zind că directorul fabricii e insen
sibil la aceste pierderi, ne-am a- 
dresat tov. Gheorghe Cordea, se
cretarul comitetului de partid, care 
ne-a spus :

cel tolerat. Față de 40 la sută ad
mis, la cuptorul I s-a realiz.at 25 la 
sută, la cuptorul II 19,2 la sută, 
iar la cuptorul IX numai 6 la sută.

— Aceste reduceri nu re
flectă în totalitate efortul co
lectivului — afirma ing. ION 
MEDREA. în luna octombrie 
s-au produs pahare fără pi
cior, la care procentul de re
but este cu mult mai mic...

admis de re

această între- 
admis" de re-

„Calitatea producției 
permanent în atenția noastră. 
De multe ori, această proble
mă s-a analizat în adunări de 
partid. S-a elaborat un plan 
de măsuri. Cît privește rebu
turile, procentul stabilit nu a 
fost niciodată depășit. Dar, 
s-au depus mari eforturi".

Ce eforturi s-au depus dacă 16 
la sută din producție a fost neuti
lizabilă ?

La această fabrică ministerul tu
telar a stabilit procentul tolerat 
de rebuturi cu mare larghețe și 
nu pe baza unor criterii știin
țifice. Cîteva dovezi. Pe 10 luni 
s-a rebutat 14,4 la sută din pro
ducție, față de 16 la sută „to
lerat". în octombrie, rebutul a în
registrat 11,8 Ia sută — deci o im
portantă reducere. Nu cu „mari e- 
forturi" — cum ne-a spus secreta
rul comitetului de partid al fabri
cii — s-au obținut aceste reduceri, 
ci foarte lejer. Aprecierea e înte
meiată. Am urmărit pe fluxul teh
nologic, împreună cu ing. Ion Me- 
drea. șeful serviciului control teh
nic' de calitate, cum se nasc rebu
turile. Ce s-a constatat? Unele 
forme s-au ars și s-au deformat. 
Ele nu au fost controlate la timp, 
pentru a fi înlocuite. Muncitorii 
continuă să le folosească fără a ști 
că. în final, produc... rebuturi. Se 
susține că este greu să se verifice 
prea des formele. Evident, cu me
tode empirice e greu. Conducerea 
fabricii nici nu s-a gîndit măcar 
Ia procedeele moderne, eficiente, la 
aplicarea controlului statistic al 
calității. Rebuturile se mai nasc și 
din încălcarea disciplinei tehnolo
gice, datorită nerespectării ameste
cului de materii prime și'a regimu
lui termic la cuptoare.

La capitolul „rebuturi" sînt în
registrate și acele produse care, 
deși de bună calitate, se distrug 
pur și simplu în timpul transpor
tării de la un loc de muncă la al
tul. din secții la depozit. Aceste o- 
biecte fragile, foarte ușor casabile. 
sînt transportate neatent, în lăzi 
deteriorate și rupte, cu cărucioare 
rigide. Maldăre de lăzi cu pahare, 
căni, borcane sînt depozita'te pe 
marginea drumurilor uzinale, pe 
unde circulă camioanele. în mo
mentul cînd ieșeam dintr-o secție, 
un autocamion a lovit o ladă pli
nă cu pahare, distrugîndu-le. Pa
guba a fost privită cu seninătate, 
ca un fapt divers. își spun, pro
babil, cei ce răspund de aceste bu
nuri : ce contează cîteva zeci de 
pahare, pe lingă milioanele pe care 
Ie producem ? Dar ei uită că toa
te aceste pagubă datorate negli
jenței se adună zi de zi, cresc, iau 
proporții Cu aceeași seninătate, 
dublată de o crasă lipsă de răspun
dere. distrugerile nu se impută ce
lor vinovați, ci se introduc în 
„procentul tolerat" de rebuturi.

Deci, la fabrica din Turda pro
centul tolerat de rebuturi constitu
ie un paravan al deficiențelor e- 
Xistente in organizarea producției, 
al cazurilor de încălcare a disci
plinei tehnologice si de neglijență 
in muncă. Dar nu numai atît. La 
sortimentul pahare suflate, de 
pildă, procentul de rebuturi reali
zat a fost cu mult mai redus decît

Firesc ar fi fost ca serviciul teh
nic să' sesizeze aceste schimbări. 
El n-a făcut-o. A stabilit la înce
putul anului procentele de rebu
turi pe grupe de articole, le-a ,,bă-

I
Dacă avem în vedere condi
țiile în care se lucrează', pu
tem spune că nu dăm multe 
rebuturi. Sînt alte fabrici în 
care procentul este mai mare.

Directorul acestei fabrici se 
compară cu întreprinderile „în 
care procentul este mai mare'*, 
luîndu-le drept etalon. De fapt, a- 
ceastă atmosferă de automulțumi- 
re se manifestă, după cum s-a vă
zut, și la secretarul comitetu
lui de partid. De Ia bun început, 
problema micșorării rebuturilor nu 
a fost considerată ca una dintre 
preocupările majore ale colectivu
lui fabricii, deoarece s-au încadrat 
în... procentul tolerat.

și comitetul orășenesc de partidMinisterul Industriei Ușoare
Turda au datoria să curme starea de lucruri semnalată. A tolera 
în continuare rebutarea unei mari cantități de produse înseamnă, 
în esență, a admite premeditat pierderi 
ceea ce este in evidentă contradicție 
îndreptate spre creșterea sistematică a 
activității productive.

materiale și bănești, 
cu eforturile generale 
eficienței economice a

Gheorghe RADEL

tn redacția revistelor • agricole din cadrul Consiliului 
rior al Agriculturii 
sează specialiștilor

au apărut o serie de lucrări care se 
și cadrelor din unitățile agricole.

Dezvoltarea zootehniei 
strîns legată de mărirea producției 
de nutrețuri bogate în proteine. 
Lucrarea: „SFATURI PRIVIND A- 
GROTEHNICA PRINCIPALELOR 
PLANTE FURAJERE LEGUMI
NOASE" de ing. N. Davidescu și 
dr. P. Varga, prezintă importanța 
economică a leguminoaselor fura
jere, care constituie sursa princi
pală de proteine pentru hrana a- 
nimalelor, metodele ce trebuie a- 
plicate în vederea măririi produc
ției la hectar. Pe baza rezultatelor 
cercetărilor științifice și experien
ței practice a unităților agricole 
se fac recomandări privind agro
tehnica culturilor de lucerna, tri
foi, sparcetă, ghizdei, soia, ma
zăre furajeră și alte plante.

este

Supe-
adre-

Broșura: „SFATURI PRIVIND 
MANIPULAREA,. ÎNTREȚINEREA 
ȘI PĂSTRAREA UTILAJELOR FO
LOSITE PENTRU IRIGAȚII" de 
ing. I. Slătineanu și ing. V. Tomu- 
leț, cuprinde principalele reguli 
care trebuie respectate pentru a 
asigura buna funcționare a agre
gatelor de pompare și a instalații
lor de irigare prin aspersiune, Lu
crarea se referă și la felul cum 
trebuie făcută manipularea și mon
tarea agregatelor de pompare și a 
instalațiilor de aspersiune, între
ținerea și remedierea defecțiunilor 
tehnice, păstrarea și stocarea a- 
cestora.

derile industriale, de construcții, 
transporturi, unități agricole de 
stat a început să se desfășoare, în 
aceste zile, dezbaterea obiectivelor 
planului pe 1967. Expresie a adîn- 
cului democratism al orînduirii 
noastre socialiste, care atrage in 
mod activ și nemijlocit masele 
largi ale oamenilor muncii la con
ducerea și organiziy-ea producției, 
dezbaterea sarcinilor de plan pune 
în evidență competența și expe
riența muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, spiritul de răspundere 
al colectiveloi- pentru sporirea con
tinuă a eficienței activității eco
nomice a întreprinderilor, pentru 
satisfacerea intereselor generale ale 
economiei noastre naționale.

Știrile care ne-au sosit la redac
ție arată că adunările pentru dez
baterea sarcinilor de plan pe 1967 
constituie uri prilej de puternice 
manifestări a spiritului gospodă
resc și inițiativei de masă. în ca
drul acestor adunări, pe baza a- 
nalizei posibilităților și rezervelor 
existente, a propunerilor făcute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, se 
formulează angajamente însufle
țite ale colectivelor pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de re
centa plenară a C.C. al P.C.R. An
gajamentele vizează depășirea pla
nului de producție la sortimentele 
care au materiile prime și desfa
cerea asigurate sau sînt cerute la 
export, creșterea productivității

muncii, realizarea dc economii în 
special pe seama micșorării consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale și energie, obținerea de 
beneficii peste plan, îmbunătățirea 
indicilor de calitate a produselor.

La dezbaterile care au a- 
vut loc la Combinatul side
rurgic Hunedoara, de pildă, 
și-au spus cuvîntul un mare nu
măr de muncitori, ingineri și teh
nicieni care, subliniind caracterul 
realist al sarcinilor de plan pe 
1967, au scos la iveală noi posibi
lități de creștere a producției de 
metal, de lărgire și diversificare a 
gamei de oțeluri aliate și speciale, 
în condițiile sporirii eficienței acti
vității economice în toate sectoa
rele de producție. Mulți partici- 
panți la dezbaterile care au avut 
loc la uzinele „Unirea" din Cluj 
s-au referit la căile de ridi
care a nivelului tehnic al produ
selor, de reducere continuă a con
sumului specific de metal, de mic
șorare substanțială a rebuturilor. 
La Uzinele textile „30 Decembrie" 
din Arad, un accent deosebit s-a 
pus pe măsurile ce trebuie apli
cate în scopul realizării ritmice a 
planului la producția marfă vîndu- 
tă și încasată, creșterii productivi
tății muncii și reducerii consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, sporirii rentabilității 
producției. Constructorii ■ de la 
T.R.C. Tg. Mureș s-au angajat să 
organizeze mai bine șantierele, să 
asigure desfășurarea ritmică a lu
crărilor în tot cursul anului și să 
predea la termen obiectivele pla
nificate. Dezbateri fructuoase au 
avut loc și în alte întreprinderi, 
printre care Uzina de aluminiu din 
Slatina, Combinatul carbonifer 
Valea Jiului, fabrica „Țesătura"- 
Iași, uzinele ..Vulcan", „23 August" 
și Fabrica de confecții și tricotaje 
din București, rafinăriile Ploiești. 
Teleajen și Cîmpina, Combinatul, 
de îngrășăminte cu azot Piatra 
Neamț.

Atmosfera de seriozitate și de 
înaltă exigență în care se dezbat 
sarcinile de plan pe 1967 și se iau 
angajamente în întrecerea socia
listă demonstrează hotărîrea una
nimă a colectivelor de întreprin
deri de a-și spori aportul la dez
voltarea economică a tării — sur
sa ridicării bunăstării poporului —• 
în așa fel ca și în acest an pla
nul să fie îndeplinit și depășit, 
mareînd o nouă treaptă în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului nostru.

Foto : Gh. Vințila

(Urmare din pag. I)

a agriculturii cooperatiste

membri-

că planul 
și depășit, 
contribuție

aprovi- 
creează 
cu mai 
bine a

de elaborarea unor recoman- 
privind organizarea retribu- 
cooperatorilor nu numai pe 
de zile-muncă, ci și în func- 

ce

investi circa 
la sută din a- 

acoperită din 
restul din cre-

aprovizionarea
legume a populației, să sporeas-

spori cu 264 262 tone fața 
Ne revine sarcina să or- 
în așa fel munca incit

acest scop, uniunile cooperatiste 
consiliile agricole vor sprijini

Direcții de dezvoltare

o sporire 
a efectivelor, cît 

Este de reți- 
la toți indica- 
pentru sectorul

Rezultatele obținute în 1966, deși 
superioare celor înregistrate în anii 
precedenți, sînt totuși, în multe 
unități, sub posibilitățile și condi
țiile de care dispun acestea. Uniu
nile cooperatiste, în colaborare cu 
consiliile agricole, vor trebui să 
sprijine cooperativele să scoată la 
iveală aceste rezerve, să le pună 
în valoare, cu atît mai mult cu cît 
în 1967, așa după cum s-a subli
niat la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. și la Sesiunea Marii Adu
nări Naționale, agriculturii noastre 
îi revin sarcini sporite. Astfel, 
cooperativele agricole și-au pro
pus să realizeze o producție glo
bală cu 14,4 la sută mai mare ca 
cea din 1966.

Trebuie precizat că realizarea 
producțiilor totale planificate se 
va face, în principal, pe seama creș
terii recoltelor medii la unitatea 
.de suprafață. După cum se arată 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 21—23 decembrie 1966, aceasta 
impune ca uniunile cooperatiste, 
organele agricole și conducerile 
cooperativelor să se ocupe cu toată 
răspunderea de repartizarea cît 
mai justă a culturilor, de in
tensificarea gradului de mecaniza
re. folosirea pe scară largă a chi
mizării și irigațiilor, generalizarea 
semințelor din soiurile de mare 
producție, organizarea temei
nică a lucrărilor de întreținere și 
recoltare — factori hotărîtori în 
sporirea rodniciei ogoarelor.

în 1967, agricultura cooperatistă 
trebuie să aducă o contribuție mai 
substanțială și la 
cu . .
că producția destinată exportului. 
In ' '
Și 
cooperativele agricole, mai ales din 
zonele favorabile, specializate, să 
construiască pe suprafețe cît mai 
mari sere, răsadnițe cu încălzire 
tehnică și solarii, să lărgească sor
timentul de legume din cele mai 
productive soiuri, care să permită

într-un sector al Uzinei de fire si fibre sintetice Sâvinești

eșalonarea producției pe o perioada 
cit mai lungă de timp.

Un obiectiv de mare importanță 
spre care ne vom concentra efor
turile în 1967 îl constituie dezvol
tarea creșterii animalelor. Planul 
de producție prevede 
importantă, atît 
și a producției, 
nut faptul că 
torii de plan 
zootehnic sarcinile sînt superioa
re realizărilor medii ale anului 
1966. Faptul că în 1966 un nu-

bază 
ție de recoltele realizate, ceea 
îi cointeresează pe aceștia în ridi
carea nivelului producției. Apoi 
au fost elaborate noi măsuri pri
vind îmbunătățirea normării mun
cii și retribuirea cadrelor de con
ducere și administrative, măsuri 
menite să asigure folosirea judi
cioasă a forței de muncă în coope
rative. în mod special trebuie să

lista vor 
de 1966. 
ganizăm 
baza materială să fie folosită mai 
judicios, cu eficiență maximă. 
Paralel cu aceasta trebuie să ne 
îngrijim în mai mare măsură de 
folosirea rațională a fondului fun
ciar, de realizarea la termen a lu
crărilor de îndiguire, desecare și 
combatere a eroziunii solului — 
sarcini deosebit de importante, 
subliniate încă o dată la lucrările 
recentei plenare a C.C. al P.C.R.

măr însemnat de cooperative au 
obținut producții peste nivelul sar
cinilor din planul pe 1967 demons
trează că prin generalizarea expe
rienței existente, organizarea unei 
furajări raționale și eficiente a 
animalelor, extinderea într-un nu
măr mai mare de unități a siste
mului retribuției suplimentare pu
tem nu numai să realizăm, dar 
chiar să depășim producțiile pe 
carie ni le-am propus.

Avem toate condițiile pentru a 
înfăptui sarcinile mari pe care ni 
le-am prevăzut în toate sectoarele, 
ceea ce bineînțeles va determina 
consolidarea economică a unităților 
agricole cooperatiste, creșterea ni
velului de trai al membrilor lor. 
în ultimul timp, Uniunea Națio
nală a luat o serie de măsuri în 
scopul stimulării muncii coopera
torilor pentru creșterea producției 
și consolidarea economică a coope
rativelor. Este vorba în primul

menționăm faptul că anul acesta 
este primul an cînd țărănimea 
cooperatistă beneficiază de pensii 
pe baza unui sistem unitar. încă 
din această lună cooperatorii pen
sionari vor primi pensii din fondul 
unic constituit prin contribuția fie
cărei unități. Aceasta va constitui 
fără îndoială un imbold puternic în 
munca membrilor cooperativelor a- 
gricole — de puterea economică a 
fiecărei unități și de contribuția ei 
la fondul unic depinzînd nivelul tot 
mai ridicat al pensiei.

în 1967 agricultura cooperatistă 
va avea la dispoziție o bază teh- 
nico-materială superioară cantita
tiv și calitativ celei din 1966. Par
cul S.M.T. va crește cu 4 100 trac
toare, 3100 semănători mecanice, 
3 900 combine și cu un însemnat 
număr de alte mașini agricole. în 
același timp, cantitățile de îngră
șăminte chimice livrate coopera
tivelor de către industria socia-

în acest sens, uniunile cooperatiste 
au datoria ca, prin mobilizarea lar
gă a țărănimii cooperatiste, să se 
ajungă la o suprafață totală a- 
menajată de 243 000 ha ; se vor 
face, de asemenea, lucrări pentru 
ferirea de inundații și eroziune a 
unor importante suprafețe.

Pentru dezvoltarea proprietății 
obștești a cooperativelor agricole, 
anul acesta se vor 
3 670 000 000 lei, 87 
ceastă sumă fiind 
fonduri proprii, iar 
dite de la stat. Principala sarcină 
ce revine uniunilor cooperatiste în 
acest domeniu este de a îndruma 
și sprijini cooperativele să folo
sească cu grijă fiecare leu, să uti
lizeze aceste fonduri în obiective 
sau activități care duc sigur și ra
pid la sporirea veniturilor bănești, 
să realizeze la timp investițiile 
pentru a spori cît mai repede pro
ducția,

Realizarea investițiilor și asigu
rarea cooperativelor cu mașini, 
unelte și materiale necesare bu
nului mers al procesului de pro
ducție sînt condiționate în foarte 
mare măsură de îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale a 
cooperativelor. Uniunea Națională, 
Direcția generală de aprovizionare 
tehnico-materială și unitățile sale 
teritoriale, cărora le revin sarcini 
de mare răspundere în această pri
vință, au luat măsuri pentru orga
nizarea aprovizionării cooperative
lor. S-au stabilit cu .mai mult dis- 
cernămînt utilajele și materialele 
necesare cooperativelor agricole în 
1967, s-au făcut comenzile către in
dustrie, s-a organizat, în general 
corespunzător, rețeaua de 
zionare etc. Toate acestea 
condiții pentru satisfacerea 
mare operativitate și mai 
nevoilor cooperativelor. Bineînțe
les, în condițiile în care întreprin
derile industriale producătoare vor 
onora la timp și în totalitate co
menzile.

De o deosebită însemnătate pen
tru ridicarea eficienței economice 
a activității cooperativelor — obi
ectiv de bază al planului pe 1967 — 
este statornicirea în cadrul fiecă
rei cooperative a unei vieți interne 
sănătoase, bazate pe respectarea 
strictă a democrației cooperatiste, 
a principiilor de conducere colec
tivă a întregii activități. Este im
portant ca uniunile cooperatiste să 
asigure în fiecare unitate, prin 
munca organizatorică pe care o 
desfășoară, cea mai deplină rîndu- 
ială gospodărească, o organizare a 
producției și a muncii bazată pe 
calcul economic atent, pe cointere
sarea materială a masei 
lor cooperatori.

Avem toată garanția 
pe 1967 va fi realizat 
ceea ce va constitui o i 
de seamă a agriculturii cooperatiste 
la îndeplinirea Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului, la 
propășirea economiei naționale, la 
dezvoltarea și înflorirea României 
socialiste.

Rezultatele 
concursurilor 
legumicole

Comisia centrală de organi
zare a concursurilor agricole, 
formată din specialiști de la 
Consiliul Superior al Agricul
turii și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție a definitivat rezulta
tele celei de-a treia ediții o 
concursului republican desfă
șurat in 1966 privind dezvol
tarea și eșalonarea producției 
de legume și căpșuni. La cele 
trei concursuri legumicole s-au 
întrecut 791 de cooperative a- 
gricole și 53 de gospodării de 
stat.

Comisia centrală a acordat, 
pe baza clasificării unităților, 
27 premii și 1-1 mențiuni. Pri
mul loc la concursul pentru 
culturile de legume în răsad
nițe a fost ciștigat de coopera
tiva agricolă Agigea, regiunea 
Dobrogea. La concursul pentru 
culturile de legume timpurii șt 
Urzii in cimp, la care au luat 
parte aproape 600 de unități, 
cele mai bune rezultate le-a 
înregistrat G.A.S. Letea, care a 
primit premiul I. Un număr 
sporit de unități au participat 
și la concursul pentru roșii de 
export, ciștigat de cooDerati- 
vele agricole Bucov, regiunea 
Ploiești, și Șimand, regiunea 
Crișana. La concursul oentru 
dezvoltarea producției de căp
șuni, premiul l a fost obținut 
de cooperativa agricolă din Se- 
leuș, regiunea Crișana, iar pre
miul ll de cooperativele agri
cole Turu-Lung din Maramureș 
și gospodăria de stat Cindești, 
regiunea Ploiești.

(Agerpres)
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Ce oferă urhitectilor
■>

geniul străvechi

ai poporului român

Paul STAHL

a 
arhi- 

popu-

încă din veacurile tre
cute, călătorii străini ce 
străbateau țara noastră 
descriau casele sau aspec
tul general al orașelor și 
satelor românești. Dar in
formațiile lor sînt notări 
făcute în pripă, impresii 
cu caracter de descriere 
literară. De-abia în a doua 
jumătate a secolului al 
19-lea, medicii progresiști 
din România, sub înrîuri- 
rea ideii noi în acea vre
me că locuința (și în ge
neral condițiile de viață) 
influențează sănătatea, e- 
fectuează studii cu carac
ter științific asupra case
lor. Cu vremea li se ală
tură noi categorii de spe
cialiști ; antropogeografii, 
sociologii, istoricii de artă, 
etnografii, arhitecții se o- 
presc tot mai atent asupra 
arhitecturii populare. În
cep să apară studii adîn- 
cite, nume strălucite ale 
științei românești îndrep- 
tîndu-și atenția asupra 
construcțiilor ; printre ele 
se numără și Nicolae Ior- 
ga. In ultimii douăzeci de 
ani, cercetările sistemati
ce întreprinse de către in
stitute, muzee, universi
tăți dau la iveală o bogă
ție de fapte nebănuită.

Cum se explică intere
sul tot mai larg pentru 
arhitectura populară ? Și, 
mai ales, la ce servește 
cunoașterea ei, unde ne 
poate duce ?

Imaginea pe care prea 
des o aud rostită de oră
șeni înfățișează locuința 
de țară ca o casă umilă, 
mai mică decît cea de la 
oraș și care, amintind un 
trecut de greutăți, ar tre
bui uitată cît mai curînd. 
Poate că și interesul rela
tiv mic pe care arhitecții 
zilelor noastre îl arată ar
hitecturii populare, și 
care duce la folosirea ne
satisfăcătoare sau ignora
rea creațiilor tradiționale, 
este tot o urmare a unei 
cunoașteri insuficiente.

Spunem de la început că 
acest punct de vedere ne 
pare nejustificat. Mai 
jos ne oprim la trei as
pecte care sînt, fiecare în 
parte, suficiente pentru a 
justifica interesul de 
studia și cunoaște 
tectura noastră 
Iară.

Situația grea în care 
trăia țărănimea în trecut 
a făcut să supraviețuiască 
pînă în secolul al XX-lea 
locuințe arhaice. Ele 
coexistă cu elemente evo
luate și permit cercetăto
rului să aibă deodată în 
fața ochilor o viață mile
nară. Pornind de la for
mele- cele mai simple și 
ajungînd la cele complexe, 
tehnicile de lucru mar
chează o creștere neîntre
ruptă. Ele sînt expresia 
vie a inteligenței și înde- 
mînării tehnice a unui po
por care lupta pentru a-și 
îmbunătăți viața chiar și 
atunci cînd condițiile îi e- 
rau vitrege. Cine a văzut, 
spre pildă, vechile încuie
tori de lemn este uimit 
de simplitatea și în ace
lași timp de eficiența lor ; 
ele rivalizează cu siste
mele perfecționate de în
cuietori moderne, obiș
nuite la orașe. în con
dițiile proprii vieții lor, 
românii din satele Tran
silvaniei ridică turnuri 
din lemn a căror înălțime 
ajunge la zeci de metri, 
unele din nordul Transil
vaniei, spre pildă, oprin- 
du-se în jurul a 50 de 
metri. Privindu-le, te în
trebi cum au stat în pi
cioare veacuri de-a rîn- 
dul sau, așa cum le-am 
văzut cîteodată, cum ră- 
mîn încă în picioare chiar 
și atunci cînd monumen
tele au fost abandonate și 
se înclină fără ca totuși 
să cadă ? Spre oricare as
pect al construcțiilor pri
vim, constatăm același lu
cru : dovada unei perma
nente dezvoltări și stră
duințe de a perfecționa.

Dacă locuințele au în 
primul rînd un scop prac
tic, funcțional, satisfăcut 
de însușirile lor tehnice, 
nu putem uita că un mare 
număr dintre ele sînt mo
numente de artă. Desigur, 
și aci intervine în primul 
rînd adaptarea perfectă Ia 
funcție, arta populară au
tentică eliminînd obiectele 
inutile. Dar la monumen
tele de artă se adaugă și 
se înscrie personalitatea 
celor ce le lucrează și le 
folosesc. Arta, formă su
perioară de manifestare a 
vieții sufletești, dovedește 
că poporul care o practică 
în proporții de masă are 
însușiri deosebite.

Teritoriul țării noastre 
a fost acoperit în mare 
parte de păduri; încă 
spre mijlocul secolului 
trecut pădurile dominau.

Faptul nu a rămas fără 
urmări, principalele noas
tre monumente țărănești 
fiind alcătuite din lemn. 
Arta lemnului, deși are un 
loc însemnat în istoria o- 
menirii, se impune tîrziu 
în atenția specialiștilor. 
Arta românească în lemn, 
pe lîngă numeroasele pie
se aflate în orașe, a dat 
naștere în sate la case, bi
serici, porți, troițe, aca
returi, a căror frumusețe 
le asigură un loc de frun
te în cadrul artei europe
ne. în fiecare din aceste 
categorii de monumente 
se cuprind aspecte care le 
apropie de marile curente 
de artă europeană ale 
veacurilor trecute, ca și 
note deosebitoare sufici
ent de însemnate pentru a 
distinge cu ușurință o casă 
sau o biserică românească 
printre cele aparținînd al
tor popoare. Piesele cele 
mai valoroase sînt adevă
rate bijuterii ; la ele, pe 
lîngă îndemînarea tehnică 
se adaugă mitologia, con
cepția și credințele despre 
lume ale celor din tre
cut, înscrise mai ales în 
decor.

Vechea arhitectură 
populară românească este 
în același timp o mărturie 
a istoriei noastre, și a- 
cesta este al treilea as
pect la care ne oprim. Și 
el poate fi larg dezvol
tat ; alegem un singur 
exemplu, grăitor. Știm că, 
spre deosebire de limba 
altor popoare, limba ro
mânească 
unitate 
care pare să nu țină sea
ma decît prea puțin de 
împrejurările care au o- 
bligat poporul român să 
trăiască veacuri de-a rîn- 
dul organizat în trei voie
vodate. Studiul arhitectu
rii populare adaugă note 
însemnate acestei unități. 
Pe lîngă datele ce mar
chează o unitate pe între
gul teritoriu (cum ar fi, 
spre pildă, părțile esen
țiale ale casei, cu numi
rile lor — casă, tindă, fe
reastră, ușă, acoperiș, va
tră) apar și deosebiri re
gionale. Acestea nu vor să 
țină nici ele seama de 
vechile împărțiri politice 
în voievodate. Iată, spre 
pildă, Gorjul și Hunedoa
ra, două regiuni de care 
se leagă atît de puternic 
istoria noastră încă din 
vremea dacilor. Studiind 
locuințele țărănești noi 
din aceste două zone, am 
găsit asemănări care a- 
jung la identitate. Lucrul 
pare normal pentru casele 
construite după ce po
porul român reușește să 
se unească într-un singur 
stat. Dar această unitate 
o regăsim în cele mai 
vechi forme de locuințe 
din cele două regiuni, la 
casele cu caracter arhaic, 
care ne poartă cu gîndul 
spre veacurile trecute. 
Cum a fost oare posibilă o 
asemenea unitate ? Desi
gur numai prin faptul că 
niciodată Carpații nu au 
constituit o graniță reală. 
Se cunosc bine venirile 
din- Transilvania, spre 
sud, ale țăranilor hunedo- 
reni. Peregrinările mește
șugarilor de pe cele două 
versante au fost perma
nente. Ciobanii circulau 
obișnuit peste munte, do
cumentele vechii noastre 
istorii consemnînd precis 
aceste deplasări. Adău
găm și că întregul lanț 
carpatic (nu numai Car
pații Olteniei) a cunoscut 
nedeile care se țineau pe 
plaiuri. Sărbători a căror 
origine trebuie căutată în 
perioada ce precede for
marea poporului român, 
ele adunau periodic (și în 
unele locuri încă adună) 
țăranii din satele aflate 
pe cele două versante. Că
sătoriile ce se încheiau la 
nedei, schimburile de pro
duse, obiceiurile și cre
dințele asemănătoare, vi
zitele pe care unii și alții 
și le făceau apoi în satele 
de origine sînt tot atîtea 
mărturii ale unei vieți co
mune care și-a urmat, 
prea puțin tulburată, 
mersul ei milenar. Carpa
ții au fost un loc de adu
nare și nu o graniță. 
Exemplele care pledează 
în același sens se pot în
mulți.

Primele, încă din seco
lul al XIX-Iea, literatura 
și muzica noastră folosesc 
tradițiile populare, ajun- 
gînd pe culmile pe care 
geniul lui Eminescu sau al 
lui Enescu a știut să le 
suie. Ele continuă șă păs
treze vie această legătură. 
Astăzi pictura noastră

manifestă o 
surprinzătoare,

caută să înnoade firul le
găturii cu arta populară. 
Putem aminti, spre pildă, 
pe Țuculescu, zugrăvind 
înflăcărat o lume care a- 
mintește basmele scoarțe
lor și viziunile troițelor 
românești sau 
Gheorghiu, care ne su
gerează legendele picturii 
țărănești și somptuozita
tea picturii monumentelor 
noastre istorice. în arhi
tectură însă, numele lui 
Ion Mincu rămîne în con
tinuare cel mai des citat 
pentru folosirea tradițiilor 
românești. Dar el a trăit 
cu mai bine de o jumă
tate de veac în urmă și a 
lucrat într-o vreme cînd 
materialele și principiile 
folosite în arhitectură e- 
rau altele. Oare astăzi nu 
se poate face ceva în 
plus ? A fost epuizat filo
nul vechi de inspirație ? 
Dacă vom lua cîteva mo
tive izolate din arta popu
lară și le vom aplica pe 
monumente noi (care în 
rest nu au nimic local) nu 
avem dreptul să spunem 
că am înălțat construcții 
inspirate din vechea noas
tră arhitectură ; acest mod 
de a înțelege lucrurile are 
o singură calitate — este 
comod. Și totuși, am văzut 
(din păcate numai în schi
țe) clădiri monumentale 
ce folosesc linia modernă 
de construcție și care pot 
fi recunoscute ca ale 
noastre; cele ale arhi
tectului Adrian Gheor
ghiu, spre pildă, întrunesc 
aprecierile multora. Este 
desigur greu să găsești o 
formă proprie de constru
ire în viața modernă atît 
de uniformizatoare, în 
care se disting cu greu 
blocurile din Brazilia de 
acelea din Franța, din 
Austria sau de pe litora
lul românesc. Dar reușita 
unei creații originale este 
un scop căruia merită 
i se consacre talentul 
care arhitecții noștri 
dovedit de atîtea ori 
îl au.

pe Ion

să 
Pe 
au 
că

n filmul „Gol
gota", regizorul 
Mircea Drăgan 
și scriitorul Ni
colae Țic reiau, 
se poate spune,

firul povestirii din „Lupeni 
29", oprindu-se asupra 
destinelor cîtorva dintre 
miile de participanți la 
evenimentele revoluțio
nare din 1929 de pe Va
lea Jiului. Autorii aduc pe 
ecran ecoul dramaticei 
greve, al sîngeroasei re
presiuni, în desfășurarea 
unei narațiuni emoționan
te, pline de tensiune des
pre măreția luptei pentru 
libertate, pentru dreptate 
socială. Dar mai presus 
de orice, filmul condamnă 
brutalitatea, violența.

Suferința nu duce în 
„Golgota" la degrada
rea eroilor, la înjosi
rea lor, ci la călirea lor, 
la descoperirea sensurilor 
majore ale existenței, la 
înlăturarea a tot ce se 
numește teamă, lașitate. 
Calvarul prin care trec 
șase femei, văduve de 
mineri, care revendică 
dreptul la o pensie în 
urma asasinării soților și 
copiilor lor, reliefează for
ța și resursele sufletului 
omenesc. Pentru a le In
fringe, pentru a le sili să 
îngenuncheze, să renunțe, 
reprezentanții claselor a- 
supritoare recurg la mij
loace extreme. Ele trec 
printr-un întreg lanț de în
cercări și aproape că nu 
există mijloc de zdrobire 
a rezistenței fizice și mo
rale pe care aparatul de 
opresiune să nu îl folo
sească împotriva eroine
lor : de la drumul epuizant 
prin ploaie și noroi pînă 
la călcarea în picioare a 
demnității sau la violențe 
directe și amenințarea cu 
moartea, cu represalii îm
potriva celor rămași a- 
casă. Dar nici una dintre 
presiunile și silniciile la 
care recurg jandarmii din 
exces de zel nu dă roa
dele scontate. Filmul re
dă, în secvențe dramatice, 
aceste încercări, dar mai 
presus de detaliile evocă
rii cinematografice mi se 
pare vrednic de relevat 
faptul că regizorul izbu
tește să sugereze convin
gător încrederea care Ie 
animă pe eroine, setea 
lor de dreptate ; tot tim
pul, chiar în clipele cele 
mai tragice ale acțiunii, 
filmul comunică în sub
text convingerea că ade
vărul și dreptatea vor bi
rui, nu într-o zi „de apoi", 
ci mîine, un mîine cert — 
foarte apropiat, iminent. 
Aceasta conferă povestirii 
o forță aparte, un sens 
optimist în esență, mobili
zator.

De altminteri, violența

18,00 — Emisiunea pentru copii și școlari : Aventurile 
lui Robin Hood ; Studioul pionierilor.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,23 — Mult e dulce și frumoasă. Emisiune de limbă 

română contemporană. Participă prof. univ. 
Boris Cazacu.

19.35 — Pornind de la un gag.
20,00 — Orașele muzicii : Leningrad. Prezintă George 

Sbircea.
20,30 — Ancheta T.V. — Cit fumați ?
21,00 — Filmul artistic : Moara dracului.
22.35 — Telejurnalul de noapte.

• Teatrul de Operă și Balet : AMORUL DOCTOR ; O 
NOAPTE FURTUNOASĂ — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : MAMZELLE NITOUCHE
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) ;
OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : CASTI- 
LIANA_ 19 30
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30. •
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O NOAPTE 
FURTUNOASA — 15,30; 19,30, (sala Studio) ; SONET 
PENTRU O PĂPUȘA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE-CONCERT 

. — 20.
• Teatrul Mic : ȘUN (premieră) — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI — 
9,30, MONSTRUL DIN SAMARKAND — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IAR
MAROCUL PITICULUI CLIP — 10, (sala Finanțe- 
Bănci) : PUNGUȚA CU DOI BANI — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE AR
TIȘTI DIN R. S. CEHOSLOVACA — 19,30.

duce în „Golgota" nu la 
exterminarea celor asu
pra cărora este exercita
tă, ci, în primul rînd, o 
celor care o exercită. Așa 
dispar, își găsesc siîrși- 
tul, rînd pe rînd, jandar
mii care le escortează pe 
cele șase femei. Este o 
latură simbolică a poves
tirii, conferind filmului un 
înțeles care depășește li
mitele luptei pentru drep
turi strict personale. Pe 
ecran își găsește de 
fgpt expresie forța idea-

variații de tonalitate — 
includerea unor note de 
lirism discret pe alocuri, 
sau a unor accente sati
rice în descrierea opreso
rilor. între altele, reține a- 
tenția modul în care au
torii dezvăluie răbufnirea, 
trezirea conștiinței tînăru- 
lui jandarm (Petre) — unul 
dintre cele mai bune mo
mente ale filmului, remar
cabil prin adevărul 
omenesc.

Desigur, la ținuta 
ansamblu a filmului

său

de
con-

GOLGOTA
lurilor luptătorilor greviști, 
întruchipată în dîrzenia u- 
nor femei simple, în tă
ria lor. Prin tipologie, prin 
plastică, prin modalitatea 
de a nara cinematografic, 
prin umanismul întregii 
povestiri, filmul capătă în 
cele mai bune episoade 
virtuți de legendă, de ba
ladă eroică — o legendă 
care, înscrisă pe pelicu
lă, vorbește despre lupta

tribuie, în compartimente
le lor, operatorul George 
Cornea, compozitorul 
Theodor Grigoriu, picto
rul scenograf Ion Simio- 
nescu, operatorul de su
net Camil Silviu ; înscriin- 
du-se în stilul general al 
filmului, ei realizează lao
laltă, alături de regizor, o 
operă unitară.

Filmul „Golgota1
înscrie pozitiv în ansam-

se

CRONICA FILMULUI
și jertfa care au pregătit 
zilele pe care noi le 
trăim.

în aceasta constă se
cretul reacțiilor spontane, 
de satisfacție, ale specta
torilor. Dar nu numai în 
aceasta. Prezența în dra
maturgie a unor personaje 
vii, autentice, prilejuiește 
unor actori ca Gh. Dinică 
și Draga Olteanu creații 
memorabile, după cum 
prilejuiește actorilor Ioa
na Drăgan și Sebastian 
Papaiani dezvăluirea u- 
nor noi valențe ale ta
lentului lor. Celelalte per
sonaje, bine diferențiate 
tipologic și prin detalii 
de joc și costum, dar ine
gal individualizate din 
punct de vedere psiholo
gic, dezvăluie calitățile 
actorilor Nunuța Hodoș, 
Nagy Rdka, Viorica Far- 
caș, Violeta Andrei, Sabin 
Făgărășanu, Dem. Savu, 
Virgil Platon. Prezența în 
distribuție a unor actori 
de valoare incontestabilă 
ca Ștefan Ciubotărașu, 
George Mărutză, Mihai 
Berechet sporește valoa
rea filmului, creionînd 
personaje secundare de 
mare autenticitate.

Este de remarcat și lip
sa de ostentație a evocării 
cinematografice, inclusiv 
în privința folosirii unor

blul creației regizorului 
Mircea Drăgan, ale cărui 
resurse au fost evidenția
te nu numai în filmele 
„Setea" și „Lupeni 29", ci 
și în „Neamul Șoimărești- 
lor", bine primit de 
public. De astă dată, 
preocuparea pentru o te
matică majoră este du
blată de o manieră nouă 
de a construi povesti
rea : trecerea de la an
gajarea amplă a unor

forțe sociale la cercetarea 
individului, la o incursiu
ne în viața lui psihică și 
spirituală, izbutind prin 
aceasta o generalizare la 
fel de amplă și o comu
nicare mai directă, afec
tivă cu spectatorul din 
sală. Cineastul acordă a- 
tenție surselor de dina
mism interior ale acestei 
povestiri bazate pe ele
mente autentice, obținerii 
unor efecte dramatice a- 
deseori salutare pentru 
desfășurarea spectacolu
lui cinematografic. Re
gizoral, filmul are cîte
va secvențe admirabile, 
unele demonstrînd virtuo
zitate ca ritm și montaj 
(fugărirea epuizantă a fe
meilor și a jandarmilor de 
către sergentul călare, 
sau bătaia dintre sergent 
și femei în interiorul pos
tului de jandarmi), altele, 
de mare atmosferă, îmbi- 
nînd armonios 
aparatului și a 
(scena simulării 
și secvența sau 
cis cadrul final).

Filmul are, în același 
timp, și unele inegalități 
în ce privește, bunăoară, 
dozarea dramatică a dru
mului parcurs de cele 
șase femei (îndeosebi în 
prima parte a povestirii), 
firescul și nuanțarea ros
tirii replicilor (în grupul 
femeilor, mai ales). în 
ansamblul său însă, 
„Golgota" se impune ca o 
reușită, ca o operă cine
matografică emoționantă, 
consacrată nu unui eve
niment, ci frumuseții și tă
riei sufletești a unor oa
meni obișnuiți, o pledoa
rie pentru demnitatea 
umană. Un film reușit, 
care merită văzut — și 
care, neîndoios, va în
truni aprecierile unanime 
ale spectatorilor.

mișcarea 
actorilor 
execuției 
mai pre-

I 
I
I
I
I
I
I
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• EL GRECO : SALA PALATULUI (seria de bilete 
1863 — ora 19,30), PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15.
• GOLGOTA — cinemascop : VICTORIA (completare 
Jocul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FEROVIAR 
(completare Inimă și conștiință) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FLAMURA (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : REPUBLICA (comple
tare Marea Sarmatică... Marea Neagră) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
MELODIA — 9; 11,15;13,30; 16; 18,30; 21.
• SANJURO — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Pe urmele unui re
portaj), EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CUMBITE : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : LUMINA 
(completare Orizont științific nr. 7) — 9; 12; 15; 18; 21.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : CENTRAL (completare 
A cui e șoseaua?) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
MIORIȚA (completare Pata) — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45;
20.45.
• MOȘ GERILĂ : UNION (completare Consfătuirea de 
constituire a Consiliului național al organizației de 
pionieri) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA (completare Aragaz) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : GIULEȘTI (completare 
Poduri peste timp) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI (com
pletare Marea Sarmatică... Marea Neagră) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30, TOMIS (completare Consfătuirea 
de constituire a Consiliului național al organizației de 
pionieri) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 14; 16; 18,15; 20,30, VII
TORUL (completare Mimetism) — 15,30; 18; 20,30, 
CRÎNGAȘI (completare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30.
• FEMEILE — cinemascop : UNIREA (completare Na
vigatori care dispar) — 15,30; 18; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
DACIA — 8,30—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : BUZEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (com
pletare începutul) — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,45.
• BARBĂ ROȘIE — cinemascop (ambele serii) : FLA
CĂRA — 15,30; 19,30, FLOREASCA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : VITAN (completare 
Scoica) — 15,30; 18; 20,15.
• OMUL DIN RIO : MUNCA — 16; 18,15; 20,30, PRO
GRESUL (completare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30, COS
MOS — 15.30; 18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : FERENTARI (com
pletare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : COTROCENI — 14; 17; 
20.
• CIMARON : PACEA (completare Doi) — 15,45;
18; 20,15.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : ARTA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, DRUMUL SĂRII (completare

Gh. VITANIDIS

Draga Olteanu și Gheorghe Dinică ‘intr-o scenă din film

9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, DRUMUL SĂRII
A cui e șoseaua ?) — 11; 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : POPULAR 
Prin muzeele Capitalei) — 15,30; 18; 20,30.
• FAUST XX — cinemascop : AURORA
Pilula) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; .................
LIRA (completare Vox Maris) — 15,30; 18; 20,30.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : MOȘILOR (comple
tare Tînărul căsătorit) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : COLENTINA (completare 
Timpul, legende, oameni de știință) — 15,30; 17,45; 20.
• FALSTAFF : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.

(completare

(completare
18,30; 20,30,

Azi, la ora 19,50, în studioul din str. Nuferilor, are 
loc concertul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Andrei Lukacsy de la Filarmonica de stat din 
Brașov. Soliști : Viorica Diaconu și Petre Bocotan. în 
program : Concertul pentru dublă orchestră de cameră 
și oboi de Theodor Grigoriu ; Concertul nr. 11 în Fa 
major k.v, 413, pentru pian și orchestră de Mozart 
(primă audiție) ; Poemul simfonic „Serbările romane" 
de Respighi.

Se cere îmbogățită viziunea istorică
asupra literaturii noastre

Pe la începutul acestui 
secol, un critic tînăr, Ila- 
rie Chendi, lansa un apel 
semnificativ : „Dațl-ne mo
nografiile scriitorilor noș
tri 1" Dezideratul cu totul 
îndreptățit n-a găsit ecou 
în contextul cultural con
temporan lui. începutul a 
fost modest, limitîndu-se 
la titluri puține, între care 
monografia lui G. Ibrăi- 
leanu consacrată lui 
Vlahuță și tripticul de 
monografii G. Asachi, 
Grigore Alexandrescu și 
Costache Negruzzi, dato
rate lui E. Lovinescu. în
tre cele două războaie 
problema monografiilor 
rămînea deschisă. în timp 
ce E. Lovinescu abandona 
activitatea de acest gen, 
dedicîndu-se integral cri
ticii, G. Călinescu dădea 
cunoscutele monografii 
despre Eminescu și Crean
gă, iar Șerban Cioculescu 
se ocupa de Viața lui Ca
ragiale și de D. Anghel.

Reluată pe baze noi, în 
cadrul culturii socialiste, 
problema monografiilor 
stă în centrul atenției;

Foto : Ion Miclea
Hedda Gabler'* de Ibsen pe scena Teatrului de Stat din Brăila
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dintre istoricii literari, 
mulți cultivă astăzi stu
diul monografic. Procesul 
de preluare critică a moș
tenirii literare, cercetările 
de arhivă și studiile pre
gătitoare pentru Tratatul 
de istorie a literaturii ro
mâne au deschis perspec
tive investigațiilor ample, 
monografiile presupunînd 
abordarea complexă a u- 
nui scriitor sau a unei

De reținut ideea că un 
scriitor cu adevărat viabil 
se pretează, ba chiar 
obligă necontenit la in
vestigații noi. Un scriitor 
care încetează de a mai fi 
reconsiderat e un scriitor 
sfîrșit. Scriitori străluciți, 
precum Eminescu, Cara- 
giale, Sadoveanu, pot fi 
studiați din perspective di
verse fără ca o monogra
fie s-o anuleze pe alta. în

PUNCTE DE VEDERE
probleme. în fond, o mo
nografie reușită reprezin
tă un act de cultură și 
maturitatea unei literaturi 
poate fi apreciată, pe 
lîngă alte criterii, și după 
numărul și calitatea unor 
astfel de studii critice.

Studiul unui singur scri
itor implică, în stadiul 
inițial, cunoașterea fapte
lor exacte privind bio
grafia, opera, contextul 
epocii; pe un plan su
perior urmează dezvălui
rea structurii unice a crea
torului, operație la care 
critica își spune cuvîntul. 
Lucru notabil: avînd ca 
punct de plecare aceleași 
fapte biografice, precum 
și aceeași operă, doi sau 
mai mulți cercetători vor 
da monografii reprezen- 
tînd unghiuri de vedere 
diverse. Aceasta înseam
nă că o monografie se
rioasă este ea însăși, în 
cele din urmă, un act de 
creație ; dimensiunile, me
toda și stilul se modifică 
în funcție de scriitorul 
discutat dar și de alcătui
tor. Din datele biografiei 
lui Ion Creangă, reluate 
într-o tratare epică, G. 
Călinescu a realizat un 
Creangă al său ; Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga a con
turat imaginea unui alt 
Creangă, văzut mai in
sistent în planul univer
salității.

măsura în care o mono
grafie proiectează o lumi
nă cu bătaie lungă, ildi- 
cîndu-se deasupra datelor 
documentare pentru a 
construi o imagine ve
ridică a obiectului în miș
care, autorul ei și-a atins 
ținta. Portretul lui Bălces- 
cu semnat de Th. Aman 
nu le exclude pe celelalte. 
Unul lîngă altul se com
pletează.

S-au publicat în ultimii 
ani monografii de scriitori 
și monografii de curente. 
Avem monografii despre 
scriitori din epoca pre
modernă, despre clasici 
ca și despre scriitori din 
secolul al XX-lea ; despre 
scriitori de prima mărime 
și despre alții mai puțin 
importanți. Există mono
grafii ample și monografii 
sintetice, apărute fie la 
Editura pentru literatură, 
fie la Editura tineretului, 
unele de o valoare incon
testabilă. Ce reprezintă 
toate acestea în ansam
blu ? O încercare de adîn- 
cire, de cunoaștere și ex
plicare științifică, de sta
bilire a unor valori. Spa
țiile acoperite de mono
grafii în momentul de 
față sînt mai întinse decît 
cele rămase goale; în 
planurile de cercetare ale 
Institutului de istorie lite
rară și ale facultăților de 
filologie figurează titluri

vechi. 
toată 

arătat 
Tudor

de noi lucrări ample. Nu
meroase teze de doctorat 
au ca obiect alte cerce
tări monografice. Acțiu
nea continuă, precum 
se vede, cu tot zelul, fă- 
cînd ca vechea aspirație 
a lui Ilarie Chendi să de
vină lealitate.

Referindu-ne la ceea ce 
s-a făcut și la ceea ce ră
mîne , de săvîrșit, cîteva 
nume de mari personali
tăți ne solicită imediat. 
Sînt așteptate cu îndrep
tățire monografiile unor 
înaintași iluștri ca I. He- 
liade Rădulescu, M. Kogăl
niceanu și B. P. Hasdeu. 
Sînt necesare monografii 
actuale asupra lui M. 
Eminescu, I. L. Caragiale, 
G. Coșbuc ; studierea a- 
cestora în lucrări de an
vergură, în lumina cuceri
rilor criticii literare, ar 
duce la corectarea unor 
puncte de vedere 
Trebuie salutat cu 
bucuria interesul 
clasicului în viață
Arghezi, a cărui operă a 
fost în ultimii ani obiec
tul cîtorva monografii. 
Dintre contemporani Mi
hail Sadoveanu, Liviu Re- 
breanu și Lucian Blaga 
merită, de asemenea, să 
fie studiați pe măsura va
lorii lor, fiecare din ei re- 
prezentînd cîte un pisc. 
Alte valori certe, deși nu 
de aceeași mărime, au la 
rîndul lor dreptul la o 
exegeză plină de solicitu
dine. Scriitorii mai puțin 
străluciți nu sînt de ne
glijat, căci de multe ori 
unii dintre ei pregătesc 
drumul celorlalți și dau 
expresie anumitor tendințe 
ce definesc un curent sau 
o epocă. Trecînd la criti
ca literară e timpul să fie 
abordate cît mai curînd 
figuri precum Tilu Maio- 
rescu, N. Iorga, C. Dobro- 
geanu-Gherea. G. Căli- 
nescu, M. Ralea și alții. 
Urmărind metodic evolu
ția acestora, orizontul cri
ticii românești va apărea 
mult mai clar.

E de presupus că, pa
ralel cu monografiile de 
scriitori, vor găsi susți
nători monografiile de cu
rente sau de probleme. Nu

e nevoie să argumentăm 
cît de utile ar fi studiile 
ample privind : Revistele 
lui Mihail Kogălniceanu, 
Revistele lui B. P. Hasdeu, 
Reviste de la siîrșitul se
colului al XIX-Iea, Contri
buția „Vieții românești", 
Curente literare dintre 
cele două războaie mon
diale și altele ca acestea 
Sinteze la fel de necesare, 
demne de atenție, ar fi de 
asemenea : Istoria nuve
lei românești. Istoria ro
manului românesc. Istoria 
teatrului românesc. Istoria 
criticii românești, Istoria 
elocinței românești. Spe
cificul național în litera
tura română. Sentimentul 
naturii în literatura româ
nă și altele.

Față de atîtea argu
mente care pledează pen
tru utilitatea studiilor cri
tice, ironizarea autorilor 
de monografii recente de 
către unii critici deprecia- 
ză o activitate pe care 
experiența, la noi și în 
alte părți, a ratifica
t-o de mult. Dar para
doxul, de oriunde ar veni, 
nu poate ține loc de argu
mentare. Nici un autor 
de monografii nu va a- 
bandona desigur lucrul 
început. Două intervenții 
semnificative împotriva a- 
titudinii respective, una a 
profesorului G. C. Nico- 
lescu (Concepții eronate 
de istorie literară), alta a 
criticului Geo Șerban 
(Monografia — o frînă ?) 
conțin puncte de vedere 
care au calitatea de a ex 
prima simplu și convingă
tor o realitate : importan
ta unei viziuni istorice în 
interpretarea literaturii.

Progresele din ultimii 
ani în domeniul lucrărilor 
de tip monografic sînt o 
garanție că ne aflăm pe 
drumul cel bun. Fiecare 
monografie reușită racor
dează într-o sinteză per
sonală datele obiective 
ale realității; porți noi se 
deschid spre universul 
creatorilor. Iar o inter
pretare deschide drum 
alteia. Eforturile depuse 
în acest scop nu aparțin 
preocupărilor deșarte.



SC'lNTEIA PAGINA 5

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Uniunii femeilor 
pentru eliberare din Vietnamul de 
sud, formată din Ma Thi Chu, 
membră a Comitetului Central al 
acestei Uniuni, și Nguyen Thi Tam, 
membră a Comitetului Central al 
Asociației femeilor din provincia 
Quang Nam, care, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, 
a făcut o vizită în țara noastră. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față Mia Groza, vicepre
ședintă a Consiliului Național al 
Femeilor, precum și Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și alți membri ai corpului 
diplomatic,

★
Un numeros public a participat 

miercuri, în aula Bibliotecii cen
trale universitare din Iași, la 
seara culturală consacrată celei 
de-a VIII-a aniversări a victoriei 
revoluției cubaneze. Despre lupta 
poporului cubanez pentru dezvol

tarea și apărarea cuceririlor sale 
revoluționare, pentru înflorirea 
continuă a patriei a vorbit ing. 
Lucian Hatmanu, vicepreședinte 
al Sfatului popular regional Iași. în 
continuare, actori ai Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" au reci
tat versuri închinate Cubei. în în
cheiere, participanții au ascultat 
muzică populară cubaneză înre
gistrată pe discuri.

★
Miercuri seara, în sala mare a 

Palatului Culturii, Filarmonica de 
stat din Tg. Mureș a prezentat un 
concert simfonic la care și-a dat 
concursul violoncelistul japonez 
Takeichiro Hirai. Programul con
certului a cuprins : Simfonia nr. 85 
în si bemol major de Haydn, Con
certul în la major pentru violon
cel și orchestră de Schumann și 
Simfonia a V-a de Schubert. A 
dirijat Szalman Lorant.

(Agerpres)

1 
I

CAMPIONATE, COMPETIȚII j
HANDBAL. — Sala Floreasca 

din Capitală va găzdui astăzi 
după-amiază meciul amical inter
național de handbal dintre echipa 
masculină a Japoniei și formația 
Dinamo București. Jocul începe la 
ora 18,30.

nava Odorhei și Dinamo București
— Voința Miercurea Ciuc.

schi 
pîr-

HOCHEI. — Pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc încep mîine între
cerile turului trei al campionatu
lui republican de hochei pe ghea
ță. Programul primei zile este ur
mătorul : Steaua — Politehnica 
București, Agronomia Cluj — Tîr-

SCHI. — Sezonul oficial de 
va fi inaugurat duminică pe 
tiile din împrejurimile Predealului 
cu tradiționalul „Concurs de des
chidere". în program sînt incluse 
probele de slalom special (seniori, 
senioare, juniori, junioare) și fond 
(10 km seniori, 5 km senioare). La 
start vor fi prezenți cei mai buni 
schiori ai țării, în frunte cu cam
pionii 
Edith

Cornel Tăbăraș, Kurt Gohn, 
Șuteu, Marcela Leampă etc.

înainte de a porni spre pîrtia 
de schi, în fața cabanei Poiana 

Stînii din masivul Bucegi
(Foto : Agerpres)

Constructorii 
în noul an

Au apărut numerele 3 și 4 ale revistei

I
I
I
I
I

4 vanpremieră telesport |
Pentru sportivi, 

„lunile albe" înseam
nă campionate euro
pene și mondiale, 
„cupe", concursuri de 
anvergură, întîlniri 
internaționale de tra
diție. Toate acestea 
presupun din partea 
telereporterilor tot 
atîtea reportaje, cro
nici sau transmisii în 
direct. Primii benefi
ciari : telespectatorii. 
Alternativ ei vor a- 
vea in casă... pîrtiile 
de schi din Franța și 
Austria, vor urmări 
piruetele celor mai 
buni artiști ai gheței 
din lume, vijelioasele 
coborîri ale boberilor, 
robinsonadele hand- 
baliștilor etc.

Spicuim din pro
gramul, în curs de 
definitivare, al Stu
dioului de televizi
une. Prima con
fruntare pe „micul 
ecran" a fost rezer
vată „șapte"-ului ro
mânesc, care se pre
gătește pentru „mon
diale". De altfel, este 
probabil ca din Su
edia să se trans
mită întîlnirile Ro- I 
mânia — R.D.G. '

(12.1.), România — 
U.R.S.S. (15.1.), plus 
semifinalele și finala 
campionatului. Pără
sind sălile de sport, 
telereporterii vor 
transmite, în a doua 
jumătate a lui ianua
rie, imagini de pe 
pîrtiile de schi sau 
trambulinele de la 
Cortina d’Ampezzo, 
Zakopane, Wenpen, 
Schruns, pentru ca în 
zilele de 28 și 29 să-și 
instaleze „camerele" 
de-a lungul pistelor 
finlandeze, unde au 
loc campionatele eu
ropene de patinaj- 
viteză — bărbați.

Deși scurtă, luna 
februarie va fi plină 
de evenimente spor
tive internaționale. 
Studioul „București" 
va intra în legătură 
cu Ljubljana, trans- 
mițînd aspecte de la 
campionatele euro
pene de patinaj artis
tic (2—5 II). Un nou 
„salt" în Scandinavia, 
mai precis la Oslo: 
cele mai bune vite- 
ziste de pe conti
nent își dispută aci 
titlurile europene 
(11—12.11). Sînt în

curs de perfectare 
transmisii directe de 
la cîteva concursuri 
preolimpice de iarnă 
— schi și sărituri — 
și de la campionatele 
mondiale de bob, care 
se vor desfășura în 
Franța. Prin „Inter- 
viziune", telespecta
torii români vor ur
mări în zilele de 17, 
18 și 19 februarie 
campionatele mon
diale de biatlon din 
R. D. Germană.

Acestor „interna
ționale" li se adaugă 
o serie de concursuri, 
meciuri și întîlniri de 
schi, volei, baschet, 
gimnastică, patinaj, 
hochei, programate 
în țară aproape săp
tămânal. în plus, tele
jurnalele vor cuprin
de reportaje filmate 
și de la alte mani
festări sportive in
terne și din străină
tate.

Și o informație de 
ultimă oră : seară de 
seară, între 2 și 5 
martie, Vor putea fi 
urmărite „mondia
lele" de patinaj artis
tic de la Viena.

V. H.

Forjă și îndemînare... Foto : M. Andreescu
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Autodepășirea 
creatoare
(Urmare din pag. I)

Ce patetică pagină a scris Ho
kusai, negîndindu-se la operele 
înfăptuite, ci la cele ce le va crea 
in viitor : „De o jumătate de se
col, scrie Hokusai, am publicat 
numeroase gravuri, care, însă, 
pină la vîrsta de șaptezeci de 
ani, au fost lipsite de însemnă
tate. Arta mea se va dezvolta 
neîncetat, pînă la vîrsta de opt
zeci de ani ; la nouăzeci de ani 
voi putea să ajung la ființa ade
vărată a artei 1 Dar la vîrsta de 
ani o sută, gravurile mele vor fi 
asemănătoare minunilor divine...”

Istoria științei și dezvoltărilor 
tehnice din ultimele decenii alcă
tuiește, la rîndu-i, o adevărată 
epopee, uimitoare înșiruire de iz- 
bînzi intelectuale și industriale, 
pe care nici o prevedere, oricît 
de utopică, nu le-ar fi putut an
ticipa, nici chiar cu cîteva zeci 
de ani în urmă. Realitatea este 
mult mai bogată în posibilități și 
deveniri decît imaginația cea 
mai îndrăzneață.

Progresul nostru de astăzi nu 
se poate înfăptui fără efortul fie
cărui membru al societății de a 
se depăși pe sine, în toate pla
nurile activității materiale și spi
rituale. Și acest lucru este pro
priu naturii umane ; în ființa 
noastră sînt sădiți germenii cău
tării, ai neîmpăcării cu cît știm, 
cu cît am realizat, pe care socie
tatea îi solicită. Rămîne numai 
ca acest dat al fiecăruia dintre 
noi să fie scos din starea de la
tență, să fie activizat în forme 
din ce în ce mai înalte, declan- 
șînd noi potențialurl.

Omul este prin excelență ființa 
care se depășește pe sine. Fața 
noastră este îndreptată către 
viitor.

„Studii și cercetări de calcul economic 
și cibernetică economică"

Au apărut numerele 3 și 4 ale 
revistei „Studii și cercetări de 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică", editată de Centrul de 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică din București.

Revista apare o dată la două 
luni și publică articole științifice 
în domeniile : calcul economic, ci
bernetică economică, planometrie, 
organizarea producției și a muncii, 
sistemul informațional economic, 
econometrie, cercetări operaționa
le cu aplicații în economie, socio
logie economică, precum și în do
meniul conjuncturii economice. 
Numărul 3 al revistei se ocupă de 
aplicațiile programării matemati
ce Ia determinarea capacității 
tehnice și de regim a secțiilor de 
prelucrări mecanice din întreprin
derile constructoare de mașini, de 
determinarea gradului de uzură a 
fondurilor fixe, precum și de me
canizarea și automatizarea eviden
ței și a calculului economic. în nu
mărul 4 au apărut lucrări cu pri
vire la modelul relațiilor bănești 
în economie, la statistica comerțu
lui exterior, la corelațiile în pro
ducția de azbociment, precum și 
articole referitoare la unele meto
de matematice moderne cu aplicații 
în economie.

în afară de cele 6 numere edi
tate anual în limba română, Cen
trul de calcul economic și ciber
netică economică — București edi
tează o publicație de specialitate 
similară în limbi străine, cu apa
riție trimestrială.

Noile publicații constituie pri
mele periodice consacrate proble
melor de calcul cu aplicații în e- 
conomie și cibernetică economică

din literatura științifică româneas
că. în ramura nouă a ciberneticii 
aplicate — cibernetica econorhică 
— revistele abordează probleme 
de actualitate, numărîndu-se prin
tre publicațiile care desfășoară pe 
plan mondial o activitate de pio
nierat în acest domeniu.

(Agerpres)

Tu 1966 — primul 
an al celui de-al 4- 
lea cincinal — oame
nii muncii din R. S. 
Cehoslovacă au obți
nut importante rea
lizări. Pentru con
structorii termocen
tralei electrice din 
Vojany (Slovacia de 
est), anul încheiat 
a însemnat termi
narea cu mult îna
inte de termen a 
lucrărilor prevăzute 
a se executa în pri
ma etapă. în prezent 
termocentrala are o 
putere instalată de 
600 MW și produce 
de patru ori mai 
multă energie electri
că decît se realiza în 
întreaga Slovacie îna
inte de război. încă 
din primele zile ale 
lui 1967 se trece la 
executarea lucrărilor 
prevăzute pentru cea 
de-a doua etapă de 
construcție, în urma 
cărora, în 1970, capa
citatea termocentra
lei se va dubla.

Alături de munci
torii din Vojany au 
împărtășit bucuria 
unor succese deose
bite și oamenii mun
cii de pe șantierele 
termocentralelor vii
torului centru ener
getic Chomutov. La 
Ledvice, sarcinile 
prevăzute pentru 1966 
au fost realizate la 
data de 22 decem
brie, prin începerea 
probelor la ultimul 
bloc de 200 MW, iar 
la Prunerov au în
ceput lucrările de 
montaj la cel de-al 
3-lea agregat de 110 
MW.

Din sectorul meta- 
lurgie-siderurgie se 
anunță : după o acti
vitate susținută de 
aproape șapte ani, a 
fost încheiat ciclul 
metalurgic la combi

natul din Kosice — 
cel mai mare de a- 
cest gen din Slovacia. 
Construcția combina
tului a însumat pînă 
acum investiții de 
6,5 miliarde coroane, 
obiectivul urmind să 
se dezvolte în conti
nuare pînă în 1970, 
dată la care se preve
de că el va putea li
vra anual uzinelor 
cehoslovace 5,5 mili

ferată electrificată, 
a fost realizat cu 
22 zile înainte de 
termen. Acum, con
structorii urmează 
să-și desfășoare ac
tivitatea pe șantie
rele a numeroase 
alte obiective prevă
zute în domeniul 
transporturilor fero
viare.

Ca urmare a mun
cii constructorilor din
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oane tone laminate 
de calitate superioa
ră. Tot la Kosice, la 
un an după intrarea 
în funcțiune a bate
riei de cocs, colecti
vul respectiv a făcut 
cunoscut că a produs 
mai mult de o jumă
tate milion de tone 
cocs metalurgic de 
cea mai bună cali
tate.

în ce-i privește pe 
tinerii de la Combi
natul metalurgic din 
Chomutov și pe cei 
de la oțelăriile din 
Kladno, ei au făcut 
cunoscute realizări 
pe linia îmbunătă
țirii calității produse
lor și folosirii judi
cioase a materiilor 
prime, obținînd eco
nomii de 1 800 000 și 
respectiv 3 828 000 
coroane.

Cu succese impor
tante au încheiat anul 
și constructorii de căi 
ferate din Cehoslova
cia. Planul de pro
ducție, cuprinzind 
lucrări în valoare de 
914 milioane coroa
ne, între care 120 km 
de cale ferată nouă 
și 150 km de cale

Praga, Ceske Bude- 
jovice, Plzen, Karlo- 
vy-Vary, Usti Nad 
Labem, Liberec, Hra- 
dek Kralove și Par
dubice alte mii de 
familii au petre
cut în acest an reve
lionul în locuințe 
noi. în loc de 13 370 
de apartamente, cite 
și-au propus inițial 
să realizeze în 1966, 
ei au construit 13 570 
apartamente.

Cu un bilanț rod
nic de realizări au 
pășit în noul an con
structorii de mașini 
din Plzen, Blansko și 
Hradek Kralove, mi
nerii din bazinele 
Ostrava, Most și So
kolov, chimiștii din 
Usti Nad Labem, Ză
luzi și Pardubice, 
textiliștii din Liberec, 
Nachod și Ceska 
Trebova, sticlarii din 
Novy Bor și Karlovy- 
Vary etc. Poporul 
cehoslovac a pășit în 
anul 1967 cu opti
mism, știind că suc
cesele viitoare au o 
bază bună în realiză
rile de pînă acum.

Al. LIȚA

ÎN CÎTEVA RÎNDUR]
• înaintea începerii campionatului,

mondial de handbal, echipele mascu
line ale Suediei și Danemarcei au 
susținut o dublă întîlnire. Victoriile 
au fost împărțite : 16—13 (8—8) pen
tru Danemarca (la Copenhaga) și 
22—13 (12—2) pentru Suedia (la
Hălsingborg.

• Pugilistul japonez Harada și-a 
păstrat titlul de campion mondial la 
categoria „cocoș" învingindu-1 la 
puncte, după 15 reprize, pe șalange- 
rul său Jose Medel (Mexic). Harada 
a cîștigat titlul mondial deposedîndu-) 
de centură în 1965 pe brazilianul 
Eder Jofre.

• Echipa italiană de hochei pe 
gheață Cortina Rex s-a calificat în 
semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni" învingînd cu 7—5 (2—1, 0—2 
5—2) echipa Dozsa Budapesta. Cu c 
seară înainte, Cortina obținuse vie 
toria cu 6—2.

CUM E VREMEA

Alfred Margul Sperber

INA
• iff„Războiul trebuie oprit

Ziarul „Le Nouvel Observateur" a publicat un mesaj al profeso
rului american Linus Pauling, de două ori laureat al premiului 
Nobel, în care se spune, printre altele:

„A trecut vremea 
cînd noi, savanții, pu
team să rămînem în 
laboratoare, concen
trați asupra cercetă
rilor noastre, indife
renți la agitația și 
murmurul străzii. Mă 
voi referi mai întîi 
la armamente. Se 
știe, dar nu se re
amintește destul de 
des, că în lume se 
cheltuiesc în fiecare 
an 750 de miliarde de 
franci pentru „nece
sități militare". O su
mă înfricoșătoare, e- 
chivalentă cu jumă
tatea veniturilor 
populației subdezvol
tate de pe întregul 
glob. Aceste cifre 
trebuie să fie mereu

prezente în mintea 
tuturor acelor băr
bați sau femei, care 
dețin o parte cît de 
cît de putere sau de 
influență.

Este vorba, pe de 
altă parte, de armele 
biologice și chimice 
folosite de țara mea 
în Vietnam. Și în a- 
cest domeniu, opinia 
publică este indusă 
în eroare : acele gaze 
despre care se spune 
că nu sînt toxice, că 
ele ar provoca fie o 
simplă greață fie o 
paralizie trecătoare, 
au de fapt un efect 
dezastruos asupra 
bolnavilor, bătrînilor 
și copiilor. Numeroși 
civili vietnamezi mor

nu numai din cauza 
folosirii bombelor cu 
napalm și fosfor, ci 
de pe urma folosirii 
gazelor. Doi biologi 
americani, profesorul 
John Eddsel și pro
fesorul Mathey Mis- 
selsohn au subliniat 
aceasta într-o peti
ție semnată de cei 
mai mari savanți ai 
Statelor Unite.

N-avem dreptul să 
uităm acest război 
chimic și biologic. 
Gazele cele mai pe
riculoase sînt cele 
fluorofosfatice. Sta
tele Unite își fac re
zerve mari. Sute de 
mii de dolari sînt a- 
fectați altor cercetări 
pentru fabricarea u- 
nor arme și mai pu

ternice : toxinele bo- 
tulinice, virusul fe
brei galbene și va
riantele sale. Există 
de asemenea arme 
biologice care răspîn- 
desc epidemii de 
anthrax. Se poate 
imagina descoperirea 
de noi arme împotri
va cărora omul nu 
va cunoaște nici o 
protecție. într-un 
război chimic ar fi 
posibilă vaccinarea 
populației statului a- 
gresor, apărîndu-1 
împotriva epidemiei, 
în timp ce întreaga 
populație victimă a 
agresiunii ar putea fi 
decimată. S.U.A. n-au 
ajuns încă aici. Dar 
folosirea gazelor în 
Vietnam este un sem
nal de alarmă.

Adevărata proble
mă este de a ști ce 
vom face cu planeta 
noastră. Eu cred că 
viitorul omului ră
mîne pe Pămînt și e 
departe timpul cînd 
ar putea să se preva
dă „expatrierea" pe 
o altă planetă. Stocu
rile enorme de arme 
existente dovedesc 
că războiul trebuie 
oprit, că războiul și-a 
pierdut orice sens, 
pentru că războiul 
mondial înseamnă o 
sinucidere colectivă. 
Eu sînt optimist asu
pra viitorului omu
lui. Este un optimism 
lucid, vigilent. Un 
optimism de luptă. 
Ceea ce vom face cu 
planeta noastră de
pinde de îndîrjirea 
cu care vom lupta 
pentru om“.

PRONOEXPRES
DIN 4 IANUARIE 1967

29 22 41 7 26 36 — 37 10
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri, 11 ianuarie 1967, la Bucu
rești.

Ieri în tara : Vremea s-a răcit 
în toate regiunile tării. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit 
în Ardeal, unde pe alocuri a 
nins. Cu totul izolat a mai nins 
în Dobrogea, Vîntul a suflat po
trivit, prezentînd unele intensifi
cări în sudul țării, unde a spul
berat izolat zăpada. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila între 
minus 5 grade la Joseni, Bor- 
sec și Fundulea, și 4 grade la 
Tr. Severin, Tg. Jiu, Tecuci, 
Sulina și Sf. Gheorghe Deltă. 
In Banat, local, s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru zi
lele de 6, 7 și 8 ianuarie. In 
tară : Vreme rece cu nopți ge
roase. Cerul va fi temporar no- 
ros. Ninsori slabe locale. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 
minus 7 și 3 grade. Local ceată, 
în București : Vreme rece, mai 
ales noaptea. Cerul va fi tempo
rar noros. Ninsori slabe. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere la în
ceput, apoi staționară.
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A încetat din viață, în noaptea 
de 3 ianuarie 1967, Alfred Margul 
Sperber, unul dintre cei mai de 
seamă poeți de limbă germană din 
țara noastră, valoros tălmăcitor al 
poeziei române.

Născut la 23 septembrie 1898, în 
Storojineț, A. M. Sperber urmează 
școala primară în orașul natal, a- 
poi liceu] la Cernăuți și Viena. în 
capitala Austriei se apropie de miș
carea muncitorească, publicîndu-și 
primele sale poezii în reviste de 
stînga. După studii universitare, 
pleacă, în 1920, la Paris, apoi la 
New York, unde, între anii 1921 și 
1924, desfășoară o intensă activi
tate publicistică în organul miș
cării muncitorești „New Yorker 
Volkszeitung". în 1924 se întoarce 
în țară.

O însemnată parte din poeziile 
lui A. M. Sperber, din primele 
sale volume, „Glelchnisse der 
Landschaft" (Similitudini ale pei
sajului) 1934 și „Geheimnis und 
Verzicht" (Taină și renunțare) 1939, 
era alcătuită din versuri cu carac
ter social, pătrunse de o năzuință 
arzătoare către schimbarea în 
bine a lumii. Creația lui cunoaște 
întreaga ei plenitudine în anii de 
după eliberare, cînd îi apar volu
mele: „Zeuge der Zeit" (Martor al 
vremii) 1951, „Ausblich und 
Riickschau" (Perspectivă și retro
spectivă) 1955, „Mit offenen Augen" 
(Cu ochii deschiși) 1956, apoi, în 
traducere românească, „Versuri 
alese", 1957 ; „Versuri" (1959) și 
„Poezii" (1962). în 1963 publică 
„Sternstunden der Liebe" (Clipe 
siderale ale iubirii).

în timpul celui de-al doilea 
război mondial, A. M. Sperber a

desfășurat o activitate patriotică 
susținută.

După eliberare, a militat pentru 
dezvoltarea și afirmarea culturii și 
literaturii socialiste în patria noas
tră. în afara volumelor de versuri 
originale, A. M. Sperber a reali
zat numeroase traduceri din poe
zia noastră populară, precum și din 
opera lui Eminescu, Arghezi, Al. 
Philippide, Mihai Beniuc, Maria 
Banuș și a altor poeți contempo
rani. Pentru traducerea poeziilor 
populare românești publicate în 
volumul „Rumănische Volksdich- 
tungen" a fost distins cu Premiul de 
Stat pe anul 1954. Activitatea lite
rară multilaterală desfășurată timp 
de o jumătate de secol de către 
A. M. Sperber s-a bucurat de ști
ma unanimă a cititorilor și colegi
lor de breaslă. Pentru merite în 
domeniul creației literare, i-au fost 
conferite ordine și medalii ale sta
tului nostru.

Prin moartea lui A. M. Sperber, 
literatura noastră pierde pe unul 
din scriitorii săi de frunte, un poet 
de o mare cultură și sensibilitate, 
militant neobosit pentru promo
varea valorilor umanismului socia
list.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

Corpul defunctului este depus la 
Casa Scriitorilor din Calea Victo
riei nr. 115. Accesul publicului, joi, 
5 ianuarie, între orele 17 și 20 și 
vineri, 6 ianuarie, între orele 9,30 
și 12. Adunarea de doliu va avea 
loc vineri, 6 ianuarie, orele 12.

(Urinare din pag. I)

aproape 14 milioane de 
tone" — ne spunea unul 
dintre directorii minei. 
Dar și bogățiile de mine
reu sînt acaparate de ca
pitalul străin. Trustul a- 
merican „Orinoco Mining 
Co" obține profituri exor
bitante de pe urma ex
tracției minereului, din 
care cea mai mare parte 
este transportată pe apă 
în Statele Unite.

Venezuela, țara „auru
lui negru" și a altor nese
cate resurse, distribuite 
pe o suprafață de peste 
900 000 kmp, nu poate a- 
sigura condiții omenești 
de viață pentru majorita
tea celor 8 milioane de 
locuitori ai săi. Pentru a 
te convinge de acest lu
cru nu este nevoie de 
prea multe investigații 
Tabloul social contempo
ran al țării îți oferă de la 
primul contact cu pămîn- 
tul Venezuelei contrastele 
izbitoare existente între 
cei doi poli. La unul din 
tre ei, luxul, la celălalt — 
mizeria.

Cauzele acestei stări de 
lucruri rezidă în de
pendența economiei na
ționale față de capi
talul străin, în existen
ța unei industrii unila
teral dezvoltate (bazată,

BOGATUL! Șl SĂRĂCIA
VENEZUfLEI

în special, pe extracția 
bogățiilor subsolului), în 
insuficiența producției a- 
gricole. Unul dintre repre
zentanții autorităților ne 
spunea că se cer rezol
vate o serie de probleme 
deosebit de complexe. 
Este vorba de punerea 
bazelor unei industrii mul
tilaterale, de reforme ra
dicale în domeniul agri
culturii (sute de mii de ță
rani nu posedă un petic 
de pămînt, în timp ce un 
număr restrîns de latifun
diari dețin 78,6 la sută 
din suprafața cultivabilă 
a țării). Forțele progresis
te revendică măsuri în 
vederea reducerii șomaju
lui, soluționării crizei gra
ve de locuințe, lichidării 
analfabetismului, subnu
triției și mortalității infan
tile, precum și îmbună
tățirii salarizării care să 
corespundă nivelului ac
tual al prețurilor. Totoda
tă, se fac tot mai auzite 
acele voci care cer auto
rităților să acorde amnis

tie generală pentru deți- 
nuții politici, să fie resta
bilite libertățile democra
tice și să înceteze repre
siunile și prigoana împo
triva elementelor progre
siste.

Sub presiunea cercuri
lor largi ale opiniei pu
blice din țară, guvernul 
a luat în ultimul timp 
unele măsuri menite să 
limiteze amestecul mono
polurilor străine în eco
nomia Venezuelei. Astfel, 
s-a hotărît revizuirea a- 
cordului comercial cu 
S.U.A., s-a preconizat în
locuirea sistemului conce
siunilor cu așa-numitele 
„contracte de servicii" 
prin care monopolurile 
străine urmează să extra
gă petrol pentru stat, con
tra unei plăți în numeral 
sau în natură, au fost spo
rite impozitele pe profitu
rile trusturilor particulare 
etc. Totodată, se acordă o 
atenție dezvoltării secto
rului de stat, ca mijloc de 
întărire a pozițiilor națio

nale în economie. înfiin
țarea Companiei petrolie
re venezueleze a repre
zentat un prim pas în a- 
ceastă direcție chiar dacă 
investițiile statului în a- 
ceastă companie sînt încă 
reduse. Se preconizează 
ca în 1968 societatea să 
acopere circa o treime 
din cererea de produ
se petroliere rafinate pe 
piața internă, piață 
care în prezent este 
controlată aproape exclu
siv de capitalul străin. 
Față de aceste acțiuni 
ale statului, trusturile in
ternaționale întreprind di
ferite manevre, exercitînd 
puternice presiuni asupra 
guvernului. Ele cer extin
derea suprafețelor conce
sionate, se sustrag de la 
plata impozitelor, își re
trag capitalul, închid son
de.

în timpul vizitei noas
tre în Venezuela am con
statat conturarea unui cu
rent de opinie publică tot 
mai puternic în favoarea 
stabilirii de contacte mul
tilaterale cu toate țările 
lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială. Nume
roase personalități din di
verse domenii de activi
tate au manifestat un 
deosebit interes față de 
dezvoltarea legăturilor co
merciale cu România.
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Președintele Siriei

cu Iraq Petroleum

FESTIVITĂȚILE
DIN I

BIRMANIA
DAMASC 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Noureddin El-A- 
tassi, a rostit marți un discurs la 
Homs, în fața unei noi promoții 
de ofițeri, în care, printre altele, 
s-a referit la conflictul cu Iraq 
Petroleum Company. „Bătălia pe
trolului, a declarat Atassi, nu va 
lua sfîrșit decît atunci cînd vor 
fi realizate interesele poporului 
arab, atunci cînd petrolul arabi
lor va deveni proprietatea poporu
lui arab". „Noi am declanșat aceas
tă luptă cu Iraq Petroleum Com
pany conștienți că poporul arab 
are dreptul să se bucure de resur
sele și bogățiile solului șău. De 
aceea, a spus în continuare Atassi, 
noi am cerut companiei să resti
tuie ceea ce a furat poporului și 
să respecte acordurile și obligați
unile la care s-a angajat. Nu vom 
renunța la nici unul din drepturile 
noastre".

RANGOON 4 (Agerpres). — In 
orașele șt satele Birmaniei au în
ceput festivitățile organizate cu 
prilejul aniversării a 19 ani de la 
proclamarea, la 4 ianuarie, a inde
pendenței de stat a Uniunii Bir- 
mane. Festivitățile vor dura în în
treaga țară șapte zile.

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Miercuri dimineața s-a des
chis în noul Palat a! sporturilor 
din suburbia pariziană Levallois- 
Perret al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Francez.

Prima zi a lucrărilor Congresu
lui a fost consacrată raportului 
prezentat de secretarul general al 
P.C.F., Waldeck Rochet, avînd ca 
temă „Unirea pentru o Franță de-

mocratică, independentă și pros
peră".

La Congres asistă delegații ale 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești. Delegația Partidului 
Comunist Român este formată din 
tovarășii Vasil? Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ion Teoreanu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

CUVINTAREA
LUI FIDEL
la mitingul de la

CASTRO
Havana

■ ROMA. In capitala Italiei 
și-a deschis lucrările confe

rința de două zile a unor lideri ai 
partidelor social-democrate vest- 
europenc. La reuniune vor fi 
examinate o serie de probleme 
privind în special relațiile din
tre partidele socialiste, proble
mele financiare mondiale, pre
cum și problema privind inten
ția Angliei de a adera la Piața 
comună.

★
BAGDAD 4 (Agerpres). — După 

aproape două săptămîni de nego
cieri, conducerea companiilor stră
ine care exploatează petrolul ira
kian, Iraq Petroleum. Mossul Pe
troleum și Basrah Petroleum, a 
acceptat cerința guvernului de la 
Bagdad de a plăti redevențele da
torate statului irakian pe ultimul 
trimestru al anului 1966, indife
rent dacă petrolul extras este 
transportat sau nu spre Marea 
Mediterană pentru export.

Datorită tirului puternic la care 
este supusă de unitățile antiae
riene ale R. D. Vietnam, aviația 
agresorilor americani este obli
gată adesea să părăsească 
zona invadată, aruneîndu-și în
cărcătura la îniîmplare. în fo
tografie — militari din trupele 
de geniu ale R. D. Vietnam, fă- 
cînd inofensive bombele neex

plodate

0 REPETARE A „VECHIULUI
ClNTEC AL TRATATIVELOR

• Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat 
Comisiei Internaționale de supra
veghere și control în 
mesaj de protest în 
bombardamentele din 
cînd au fost atacate 
late și obiective 
regiunea Vinh Linh și din provin
ciile Ha Tinh, Nghe An, Thanh 
Hoa, Ninh Binh și Thai Binh. In 
aceeași zi au fost bombardate și 
insulele Onong Chau și Cat Ba.

NECONDIȚIONATE"

Modă învechită

(Din ziarul vest-german
„Die Welt")

Desenul înfățișează tendința tot 
mai accentuată a unor țări vest- 
europene de a renunța la poli
tica N.A.T.O. (apreciată ca în
vechită) și a promova o ..politică 

europeană” proprie.

Vietnam un 
legătură cu 
3 ianuarie, 
zone popu- 

economice din

Declarația M. A. E al R. D Vietnam în legătură 
cu propunerea lui George Brown

HAVANA 4 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la mitingul de 
la Havana consacrat aniversării 
revoluției din Cuba, premierul 
Fidel Castro s-a ocupat pe larg de 
realizările obținute de Cuba în 
cei opt ani care au trecut de la 
victoria revoluției, în dezvoltarea 
industriei, agriculturii și culturii, 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății 
publice, dezvoltarea învățămîntu- 
lui și pregătirea de cadre califi
cate în domeniul deservirii publi
ce. Vorbind de perspectivele eco
nomiei cubane în anul 1967, Fidel 
Castro a prezentat măsurile ce se 
vor lua pentru dezvoltarea indus
triei, agriculturii și flotei comer
ciale și de pescuit.

In încheierea cuvîntării, F. Cas
tro a vorbit despre solidaritatea

partidului comunist și a poporu
lui Cubei cu luptătorii pentru li
bertate din America Latină și din 
alte țări ale lumii. Primul minis
tru a exprimat solidaritatea cuba- 
nilor cu poporul vietnamez care 
luptă împotriva agresorilor ameri
cani. Participanții la miting au a- 
probat în unanimitate propunerea 
lui de a denumi noul an în Cuba 
„Anul Vietnamului eroic".

M PEKIN. In ajunul plecării 
“ din R.P. Chineză a ansam
blului de cîntece și dansuri al 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, care a în
treprins un turneu în această 
țară, Direcția superioară politi
că a Armatei populare chineze 
de eliberare a oferit, miercuri 
seara, o recepție. Au participat 
Giou Tzi-jou, președintele Co
mitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, Siao Hua, 
șeful Direcției superioare politi
ce a Armatei populare chineze 
de eliberare, Lan Sin-pin, loc
țiitorul șefului Marelui Stat 
Major și alte persoane oficiale. 
A participat, de asemenea, Ior- 
gu Istrate, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei române 
la Pekin. In timpul recepției, 
Siao Hua și Emil Apostol, con
ducătorul Ansamblului, au rostit 
toasturi.

HANOI 4 (Agerpres).— Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
legătură cu propunerea ministru
lui afacerilor externe al Marii Bri
tanii, George Brown, privind con-

u

Date despre densitatea
solului lunar

MOSCOVA 4 (Ager
pres). — Potrivit date
lor preliminare obținu
te în urma 
informațiilor 
de stația 
„Luna-13", 
tile mecanice ale pă
turii superioare a Lunii 
la o adîncime de 20— 
30 cm sînt apropiate 
de cele ale solului te
restru de densitate 
mijlocie. In locul ase
lenizării, densitatea so
lului lunar este mai 
mică decît densitatea 
solului terestru și de
cît densitatea medie a 
celui lunar.

A fost confirmată 
concluzia despre ra
dioactivitatea redusă a 
suprafeței lunare, ob
ținută în urma studie
rii materialelor furni
zate de stația „Luna-9". 
Suprafața solului 
locul aselenizării 
ției „Luna-13"

prelucrării 
furnizale 
sovietică 

proprietă-

. n 
sta ■ 
este

foarte răscolită 
le granule au 
rime de cîțiva 
tri.

La bordul stației a 
fost montată o stanță 
pentru măsuratul so
lului, care permite de
terminarea proprietăți
lor păturii exterioare a 
materiei lunare. Acest 
aparat este conectat 
cu un motor cu reac
ție cu pulbere, care 
dezvoltă pe secundă o 
forță de ordinul a 7 
kilograme, sub influ
ența căruia stația s-a 
adîncit în sol.

Dinamograful insta
lat la bordul stației a 
înregistrat durata și 
mărimea impulsului ac
celerației apărută la a- 
selenizare. O compa
rație preliminară a da
telor furnizate de di- 
namograf cu rezultatul 
experiențelor modelale 
pe.Pămînf dau temei

și une- 
o mă- 
milime-

considerentelor amin
tite la început.

Un aparat pentru 
măsurarea densității 
materiei lunare, insta
lat de asemenea, la 
bordul stației, a efec
tuat pentru prima oa
ră, cu ajutorul cuante
lor gama, măsurători 
directe ale greutății 
volumetrice a păturii 
de la suprafață. Un alt 
aparat, pentru înregis
trarea radiației corpus- 
culare cosmice, a înre
gistrat corpusculele în
cărcate din radiația 
cosmică și a permis să 
se stabilească capaci
tatea de reflecție a su
prafeței lunare pentru 
razele cosmice. S-a 
demonstrat că supra
fața lunară „reflectă" 
aproximativ 25 la sută 
din particulele care 
cad pe ea din Cos
mos.

vocarea unei conferințe cu parti
ciparea reprezentanților din Viet
namul de nord, Vietnamul de sud 
și S.U.A., pentru tratative în vede
rea încetării operațiunilor milita
re în Vietnam.

în declarație se arată că punînd 
pe agresorii americani pe picior 
de egalitate cu poporul vietnamez 
care este victima agresiunii, Brown 
a chemat părțile implicate să se 
întâlnească și să discute imediat 
încetarea ostilităților fără să cea
ră Statelor Unite : să înceteze a- 
gresiunea, să-și retragă trupele din 
Vietnamul de sud și să înceteze 
necondiționat și definitiv bombar
damentele și celelalte acțiuni de 
război împotriva R. D. Vietnam.

Declarația subliniază că este im
posibil să se pună capăt războiu
lui din Vietnamul de sud fără a se 
duce tratative cu F.N.E. Propune
rile lui Brown „repetă vechiul 
cîntec al tratativelor necondițio
nate" al Administrației Johnson, 
așa incit ele nu au drept scop să 
contribuie efectiv la soluționarea 
problemei vietnameze, ci să-i aju
te pe imperialiștii americani în 
agresiunea lor.

„Apelul de pace" al guvernului 
britanic are scopul de a liniști o- 
pinia publică din Anglia, care se 
împotrivește vehement războiului 
agresiv al S.U.A. și cere cu hotă- 
rîre guvernului Wilson să re
nunțe la politica de sprijinire a 
acestui război și să condamne fă
țiș bombardamentele americane 
împotriva Vietnamului de nord.

Guvernul R. D. Vietnam, se spu
ne în încheierea declarației, a sus
ținut întotdeauna că S.U.A. sint 
agresoare și de aceea ele tyebuie 
să pună capăt agresiunii, să re
tragă toate trupele lor și trupele 
tăvilor satelite din Vietnamul de 
sud, să pună capăt tuturor acțiuni
lor de război împotriva R. D. Viet
nam și să dea poporului vietnamez 
posibilitatea de a-și rezolva singur 
problemele. Numai în aceste con
diții pacea va fi restabilită imediat.

'■

Londra, sub lozinca:Demonstrație la
„Nu vrem afaceri necurate în proble

ma Rhodesiei"

PJ

CÎND SE ÎNFRUNTA RUBY
CREIERII ELECTRONICI...

0 MODESTA ROTIȚA

a anunțat 
Paris că va 
200 de per
na reduce, 

ale 
de

Firma franco-ame- 
ricană „Bull-General 
Electric" 
marți la 
concedia 
soane și
in unele uzine 
sale, săptămâna 
lucru cu două ore -ă 
jumătate. Deși mă
surile nu sînt de am
ploare. ele au o sem
nificație mai largă 
decît s-ar putea cre
de.

Acum doi ani, cind 
compania americană 
„General Electric" a 
pus mina pe jumăta
te din acțiunile so
cietății de mașini e- 
lectronice de calcul 
„Compagnie des Ma
chines Bull", au exis
tat păreri potrivit 
cărora această afa
cere ar fi o soluție 
pentru dificultățile 
financiare pe care le 
întâmpina firma 
franceză. Dar fapte
le infirmă astfel de 
păreri. In realitate,

„afacerea Bull" se 
înscria în planul lui 
„General Electric" de 
cucerire a pieței pest- 
europene de mașini 
electronice de cal
cul. După ce și-a fi
xat un „cap de pod" 
in Franța, concernul 
american a trecut în 
Italia și R.F.G., unde 
a obținut participa- 
ții la firmele ..Oli
vetti" și „A.E.G." 
Astfel. „General E- 
lectric" a devenit 
al. doilea constructor 
de mașini electroni
ce de calcul din Oc
cident. după firma a- 
mericană „I.B.M.", 
care furnizează mai 
mult de două treimi 
din producția acestui 
sector. S-a văzut 
însă că intensifica
rea concurenței din
tre cei doi „mari" se 
răsfrînge în special 
asupra filialelor lor 
vest-europene; iar 
dificultățile finan
ciare, care stau la o- 
riginea recentelor

măsuri luate de 
„Bull-General Elec
tric" reflectă tocmai 
acest fapt. Pentru a 
face față concuren
ței, „General Elec
tric" a scos din fa
bricație unele tipuri 
de calculatoare elec
tronice 
Franța,

-produse 
ceea ce

IN ANGRENAJUL UNUI COAAPLOT?
După cum s-a anunțat, 

Jack Ruby, care l-a o- 
morii pe Lee Harvey Os
wald, a murit la riadul 
lui marii la ora 10,30 
(ora locală). Cauza, de
cesului? Cancer genera- 

a anunțat in mod

concedieriledus la. 
anunțate.

Aceste măsuri vin 
la nu multă vreme 
după dificultățile în- 
timpinate de Franța 
pentru achiziționarea 
din S.U.A. a unui 
„super - calculator", 
ele fiind apreciate 
de unii comentatori 
occidentali ca un ar
gument in plus în 
favoarea creării unei 
industrii franceze 
proprii de calculatoa
re electronice.

Gh. C.

oficial un purtător de 
cuvînt al spitalului Park
land dm Dallas.

Acordind un larg spa
țiu morții lui Ruby, agen
țiile de presă reamintesc 
o seric de momente din 
viața acestuia și laptele 
care i-au creat o tristă 
notorietate. Patron a 
două localuri de noapte 
din Dallas, el întreținea 
cele mai bune raporturi 
cu politia numitului oraș 
texan. La 24 noiembrie 
1963, două zile după a- 
sasinarea președintelui 
Kennedy, Ruby, înairi- 
tind cu un pistol in

mină, pe un. culoar al 
localului politiei locale, 
sub ochii stupefiafi a mi
lioane de telespectatori, 
a tras, și l-a rănit de1., 
moarte pe individul 
pe care anchetatorii îl 
bănuiau de a fi asasinul 
președintelui. Din acel 
moment și pină la sfir- 
șitul vieții, el va da ca 
singură explicație a ges
tului său... „elanul de i- 
dealism" și furia subită 
care l-a cuprins in fata 
asasinului pre'zumat. in 
martie 1964, el a fost 
condamnat la moarte 
pentru crimă. La 5 oc 
tombrie 1966, instanța de 
apel a casat sentința pe 
considerentul unor vicii 
de formă și un al doilea 
proces urma 
fn februarie

Dar la 9 
Ruby a fost 
din ordinul șerifului din 
Dallas, la ■•pitalul Park
land unde mai intii s-a 
pus diagnosticul de pne
umonie și apoi de can

să aibă Inc 
1967.

decembrie 
transportai,

cer. Ailind știrea morții 
clientului său, avocatul 
Melvin Belli, care se 
află la Paris, a acuzat 
autoritățile din Dallas 
de a fi provocat, prin 
neglijența lor, moartea 
lui Ruby. „Nu pot să În
țeleg — a spus el — cum 
medicii nu și-au dat sea
ma că este muribund... E 
fantastic să te gindești 
că nu s-a putut stabili 
din timp diagnosticul".

La 3 ore după moartea 
lui Ruby, firma „Capital 
Records" a pus la dispo
ziția presei un disc pe 
care au fost înregistrate 
intre 15—-18 decembrie 
declarațiile făcute de a- 
cesta Ia spital, in cadrul 
unui interviu acordat 
ziaristului Lawrence 
Schiller; Ruby a susținut 
și in cadrul acestor de
clarații că nu l-a cunos
cut pe Oswald și că n-a 
participat la nici o con
spirație. In schimb, a- 
tunci cînd i s-a anunțat 
că este bolnav de can-

cer, a pretins că el 
sonal este victima 
complot.

Cu Ruby s-a stins 
o persoană implicată 
cazul asasinatului de 
Dallas. „Nimeni nu 
ști exact — observă 
tr-un comentariu agenția 
France Presse - 
fost Jack Ruby : 
piu personaj 
un nebun sau — 
a pretins — un 
exacerbat ? In ce priveș
te boala și moartea, can
cer sau sumbră mașina
ție ? O maladie incurabi
lă și naturală sau o noua 
moarte suspectă? Toate 
cile au urmat după ra
portul Warren, brusca a- 
gravare a stării sănătă
ții lui Ruby nu puteau 
să nu suscite neliniște și 
neîncredere în rîndurile 
acelora care au susținut 
teza unei conspirații în 
care Ruby n-ar fi fost 
decît o modestă rotită".

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. transmite că la Con
siliul de Miniștri al R. P. Polone 
au început convorbirile oficiale 
polono-daneze, la care participă 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Adam Rapacki, ministrul de 
externe, Witold Trampczynski, mi
nistrul comerțului exterior, iar din 
partea daneză, Jens Otto Krag, 
primul ministru și ministrul de ex
terne al Danemarcei, și persoanele 
care îl însoțesc.

încetarea din viață I

■ ANKARA. Potrivit agenției 
France Presse într-un viitor 

apropiat vor începe la A« 
kara tratativele turco-america- 
ne în vederea revizuirii acor
durilor militare bilaterale co
mune din cadrul N.A.T.O.

■| DAMASC. Marți după-amia- 
“■ ză, pentru a treia zi con
secutiv, la frontiera dintre Siria 
și Izrael s-au produs noi inci
dente. Timp de două ore a avut 
loc un puternic schimb de focuri 
între pozițiile siriene de la Dar- 
bashya și o patrulă izraeliană.

■| NEW YORK. Dr. Audouin
Dollfus, de la Observatorul 

astronomic din Paris, a desco
perit un nou satelit al planetei 
Saturn. Avînd un diametru în
tre 160 și 320 km. acesta devine 
al zecelea satelit al 
amintite.

planetei

■| ATENA. Primarul orașului 
“ Patras, Theodoros Aninos, 
președintele Comitetului de pre
miere din cadrul primei expo
ziții internaționale a cărții din 
Grecia, a conferit Medalia de 
Aur standurilor României, Unga
riei și Italiei, pentru cea mai 
bună tipărire și legare a cărților 
expuse. Anglia, S.U.A. și U.R.S.S. 
au primit Medalia de Aur pen
tru cea mai frumoasă prezen
tare a standurilor.

■| PEKIN. După cum anunță
“ agenția China Nouă, la 3

amcrican a
al

avion 
spațiul aerian

a lui Boris Kraiger

într-o școală din capitala Yemenului — Sanaa

K| IIAGA. La alegerile genera- 
™ Ie, care vor avea loc în 
Olanda la 15 februarie, și-au 
anunțat participarea 24 de parti
de diferite. In actualul parla
ment, cele 150 de locuri sînt 
împărțite între 10 partide.

K| KHARTUM. Cele două gru- 
— pări politice care formează 
coaliția guvernamentală din 
Sudan — Partidul unionist și 
partidul IJmma — au constituit 
un comitet alcătuit din patru 
miniștri, în vederea găsirii unei 
soluții actualei crize politice din 
țară.

BELGRAD 4 (Agerpres). 
Miercuri ă încetat din viață, în 
urma unui accident de automobil, 
Boris Kraiger, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., vicepreședin
te al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

Boris Kraiger a participat la 
războiul de eliberare națională 
(1941—1945), îndeplinind funcția de 
comisar al statului major princi
pal al unităților de partizani slo
veni. După eliberare, a fost secre
tar pentru afacerile interne al Re
publicii Populare Slovene, pre
ședinte al Vecei Executive Slove
ne. Din iulie 1963 a fost vicepre
ședinte al Vecei Executive Fede
rale. Din 1948 a devenit membru 
al C.C. al U.C.I. Boris Kraiger a 
fost distins cu titlul de „Erou na
țional" și mai multe ordine și me
dalii.

ianuarie un 
pătruns în
R. P. Chineze, în zona insulei 
Hainan din provincia Guandun. 
In aceeași zi, spațiul aerian al 
provinciei amintite a mai fost 
violat de alte trei avioane ame
ricane. In legătură cu această 
nouă provocare a aviației ame
ricane, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a fost autorizat 
să dea un serios avertisment.

unui

- cine a 
un sim- 
dubios, 

așa cum 
patriot

f. F.
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