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de recunoaștere
ale responsabilității

patriotice
Colectivele întreprinderilor dezbat PREVEDERILE
PLANULUI PE 1967, își iau angajamente pentru

RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV
AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE

IKI

— -

R
— 0,5 la sută Ia productivita

tea muncii;
— 1 100 000 tel economii 

prețul de cost;
— 600 000 lei beneficii.

la

Planul pe anul 1967, cel de-al 
doilea an al cincinalului, pune 
în fața colectivului Rafinăriei din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
sarcini mobilizatoare. Cu însufle
țirea care îi caracterizează, mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
aici s-au angajat să realizeze 
peste prevederi :

— 1 200 000 lei la producția 
globală ,*

— 1 200 000 lei la producția- 
marfă vîndută și încasată;

De asemenea, petroliștii și-au 
propus să reducă cu 600 tone 
consumul tehnologic.

In vederea înfăptuirii angaja
mentului s-a întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
care are la bază propunerile fă
cute de. rafinori cu prilejul dez
baterii sarcinilor de plan. Acesta 
cuprinde printre altele : mărirea 
recuperării de hidrocarburi aro
matice prin majorarea suprafeței 
de schimb de căldură la insta
lațiile de superfracționare ; îm
bunătățirea balanței de cifră oc
tanică a benzinei prin reformarea 
a 30 000 
tizată ;
grele la instalația de producere 
a aromatelor, în scopul creșterii 
producției de xilenl; mecaniza

rea transportului cocsului praf 
pentru reducerea muncii manua
le ; modificarea circuitului at
mosferic la cuptorul instalației de 
distilație atmosferică șl în vid.

Avînd ca preocupare princi
pală valorificarea superioară a 
materiei prime și îmbunătățirea 
calității produselor, petroliștii de 
aici dau încă din primele zile 
ale lunii ianuarie un puternic a- 
vînt întrecerii socialiste, fiind ho- 
tărîți să dobîndească succese cit 
mai însemnate în noul an.

de
«

* »

Colectivul Depoului de locomo
tive C.F.R.-Craiova a examinat 
temeinic posibilitățile de a reali-

Am intrat în circui
tul de energie al nou
lui an avînd fiecare 
întipărite în minte 
gîndurl de împlinire, 
de autoperfecționare 
continuă. Itinerarele 
sigure, pe care le-am 
avut de trasat și stră
bătut, constituie re
pere ale nesațiu- 
lul de zare și înăl
țimi, ale drumului 
nostru înainte socia
list. Dintr-o asemenea 
perspectivă întrebă
rile rodnice ne află 
pregătiți pentru o mai 
intensă concentrare a 
voinței, către o mal 
limpede izvodire a 
noului.

Trăim într-o zodie a 
răspunderii, 
sionat, în 
timp, etic și 
sentimentul 
derli individuale și 
sociale constituie de 
bună seamă, pentru 
fiii acestui popor, nu 
numai corolarul dem
nității dar și „firul cu 
plumb" al aportului 
constructiv al fiecă
ruia la istorie, al per
fecțiunii și perfectibi
lității ctitoriilor mo
rale și materiale ce le 
săvîrșim, în România 
de azi.

Sînt vii în mintea și 
în sufletul nostru e- 
courile Plenarei din

Mihai
NEGULESCU

decembrie a Comite
tului Central, cînd 
partidul a accentuat 
cu limpezime tocmai 
asupra unui aseme
nea substrat, asupra 
unei asemenea con
diții esențiale ale ori
cărei ascensiuni, asu
pra perfecționării ne
întrerupte a întregii

OPINII

tone benzină dezaroma- 
recircularea aromatelor

Răspund constructorii

la întrebarea redacției
9

Este satisfăcătoare
calitatea proiectelor 
pentru obiectivele

curs?

Dimen- 
același 

civic, 
răspun-

activități economice 
șl sociale. „Viața tu
multuoasă a patriei 
noastre, exigențele pe 
care le Impune reali
tatea socială contem
porană — a subliniat 
cu acest prilej to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — cer 
iiecăruia dintre noi 
să-și dezvolte recep
tivitatea față de tot 
ceea ce este nou șt 
înaintat, să aducă o 
contribuție tot 
valoroasă 
înainte al 
nostru, la 
societății

mai 
la mersul 
poporului 

construcția 
socialiste".

(Continuare în pag. a III-a)
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In sala de comandă a turbinelor de la Centrala electrică de termoficare din Oradea
Foto : M. Andreescu
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de Vasile BĂRAN i;

OBLIGAȚIA SOCIALĂ
nu devine obligație

A avea rațiunea, în
treaga sensibilitate 
deschise față de nou, 
iată temeiul unei ac
tivități rodnice, una 
dintre coordonatele 
organice ale răspun
derii iiecăruia dintre 
noi. Transpus în res
ponsabilitate de stat, 
sentimentul autocon
trolului devine astfel 
sentiment definitoriu 
al perfecționării, al 
depășirii continue. 
Sarcinile directe, ale 
construcției pe care o 
desăvîrșim, impun 
mai stringent ca ori- 
cînd grija sporită 
pentru ca nici un 
strop din energiile a- 
cestui popor să nu se 
irosească în artezie
ne ale inutilității.

Pentru a dobîndl 
măsura răspunderii 
cu care sîntem inves
tiți e de-ajuns să pri
vim ca într-o oglindă 
mirifică, în cifrele 
care, la început de 
an nou, prefigurează 
în parametri esențiali 
noua perioadă de e- 
forturi și de reușite. 
Dar e necesară nu 
numai consemnarea 
statistică. A fi respon
sabil de fapta și

(Continuare 
în pag. a IV-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
CHIVU STOICA, A PRIMIT

PE AMBASADORUL R.S.F. IUGOSLAVIA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit marți di
mineața pe ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la Buourești, Iakșa Pe- 
trici, care a predat un mesa] de

mulțumire din partea președinte
lui Skupștinei orașului Skoplie, în 
semn de recunoștință pentru aju
torul acordat de statul român in 
urma cutremurului din anul 1963.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către trimisul extraordinar

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit la 10 ianua
rie pe trimisul extraordinar și mi-

nistrul plenipotențiar al Izraelului 
la București, Eliezer Doron, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare. (Cuvîntările în pag. a V-a).

CORESPONDENȚĂ DIN CUBA

Cercetînd o situație în
tocmită recent de Ban
ca de Investiții se des
prinde că pentru cea mai 
mare parte a lucrărilor 
industriale și a locuin
țelor aflate acum în pli
nă construcție, precum și 
pentru o serie de obiecti
ve ce urmează să încea
pă în acest an, docu
mentația tehnică a fost 
predată șantierelor. Este 
un fapt pozitiv, care 
denotă că proiectanții 
și-au privit cu răspun
dere una din obligații
le lor principale. Se 
ridică însă întrebarea: 
la ce nivel tehnic au fost 
și sînt rezolvate soluțiile 
constructive șl tehnologice 
din proiecte I Abordăm 
această latură a docu
mentației de construcție, 
întrucît. așa cum arată 
practica, calitatea înaltă 
a proiectelor constituie a 
doua condiție de bază 
pentru realizarea unor lu
crări ireproșabile, la ter
men, asigurîndu-se creș
terea eficienței economice 
a investițiilor. In acest 
sens. imDortant este ca 
proiectanții să asigure pro
movarea soluțiilor optime, 
luptînd împotriva rutinei.

— Proiectanții cu care 
colaborăm, ne spunea tov. 
ION MELICESCU. direc
torul întreprinderii de 
construcții-montaje nr. 4 
Iași, sînt mai receptivi la 
soluțiile moderne de con
strucții, avantajoase din 
punct de vedere econo
mic, țin seama de suges
tiile și experiența șantie
relor. Dar, nu de puține 
ori, ei nu sînt consecvenți 
în finalizarea, lor integra
lă. Din păcate, unii pro-

iectanți cedează cu ușu
rință în fața anumitor 
greutăți temporare.

— Ce soluții tehnice 
merită apreciate ?

— Pentru halele Fabri
cii de mătase artificială, 
ce se construiește la Iași, 
Institutul de proiectări 
pentru industria ușoară a 
mărit deschiderea grinzi
lor cu 3 m.- Soluția, deo
sebit de economică, per
mite execuția lucrărilor 
într-un timp scurt. O hală 
de 14 000 mp, executată 
la Botoșani cu ajutorul 
ședurilor, a fost termina
tă în mai mult de un an. 
Adoptîndu-se soluția cu 
grinzi prefabricate mari 
și chesoane — ca cea de 
la fabrica amintită — o 
hală a 25 000 mp se exe
cută în numai 4 luni 
și jumătate. In plus, grin
da spațială are un dublu 
scop : element de rezis
tentă și canal de ventila
ție.

— Vorbeați despre in
consecvența unor 
fanți ?

— La cele trei 
de mobilă de la 
Rădăuți și Bacău, Insti
tutul de studii și proiec
tări forestiere București 
a adoptat o soluție con
structivă modernă, care 
asigura creșterea ritmului 
de execuție: ferme pre- 
comprimate de 18 
combinate cu pane 
plăci prefabricate.
ea nu a fost finalizată în 
întregime.

Nicolae CUCUI

proiec-

fabrici 
Vaslui,

m, 
și 

Dar

(Continuare 
în pag. a III-a)

Despre atributele
civilizației individului

Un om se comporta civilizat pentru că este om normal, pentru
câ ața se comportă toți oamenii, specia umanâ. Dar, In același
timp, el se comporta Intr-un anumit fel pentru că așa ti cere so
cietatea. Flecare societate Ișl are exigențele el. In orice societate
există acte permise șl acte Interzise.

O comportare omenească este cu atlt mal firească In societatea
noastră unde normele slnt Întemeiate pe conștiința unul scop
comun tuturor membrilor ei. Aceste norme sint bine și foarte bine
cunoscute.

De ce totuși Încalcă unii oameni regulile do conviețuire socială?
Din șirul de neplăceri stirnlte de lipsa de respect față de sine

și față de ceilalți — insulta In tramvai, cearta la ghișeul public.
explozia de nervi in magazin, țignirea tovarășului de muncă —
ml s-a părut deosebit de semnificativ

Un caz
Tînărul Nicolae Gherman, mun

citor de înaltă calificare la între
prinderea de piese pentru radio 
Băneasa, stimat și prețuit de către 
absolut toti tovarășii săi de muncă, 
este considerat, în același timp, 
„spaima cartierului", scandalagiul 
care poate să răstoarne, într-un 
restaurant, șase mese dintr-o sin
gură lovitură de picior !

Am povestit cazul sociologului 
H. H. STAHL, profesor la Universi
tatea din București.

— Nu vi se pare ciudat — l-am 
întrebat — că același om poate

avea, la numai o oră distanță în 
timp, comportări atît de diferite?

— El este un strungar bun. Dar 
nu și un cetățean bun !

— Cum se explică cele două 
fețe?

— Aparent, destul de simplu: la 
fabrică există norme precise de 
comportament.

— Dar în societate ? Pe stradă, la 
cinematograf, în tramvai, la restau
rant, nu există reguli precise de 
comportament ?

— Sigur că există, dar el nu se 
simte obligat să le respecte. La fa
brică oamenii îl pot sancționa ime-

(Continuare in pag. a II-*)

PENTRU
Iarna a intrat 
cu adevărat în 
drepturile sale. 
Dar admiratorii 
Cișmigiului ră- 

mîn... fideli

Foto :
Gh. Vlnțllă

SINE

Havana aplaudă 
„los balerinos
de Bucarest"

Am sosit la Hava
na tn ziua celui de-al 
doilea spectacol al 
Teatrului de Operă 
și Balet din București. 
Această zi a coincis 
aici cu „Dia de los 
ninos" (ziua copiilor). 
Pe Galiano (Lipscanii 
Havanei) sute de co
pii cu părinții lor a- 
saltau magazinele a- 
provizionate cu măr
furile de rigoare: 
oăpuși, biciclete, ju
cării mecanice. Ora
șul, care mai păs
trează încă marile pa
nouri ale celei de-a 
VIII-a aniversări a 
revoluției, precum și 
brazii și ghirlandele 
sărbătorilor de iarnă) 
capătă prin omnipre
zența copiilor, un far
mec deosebit, 
văzut peste tot, 
Avenida Prado, 
grădini șl locuri 
distracții, pe faimosul 
Malecon răcorindu-se 
sub stropii valurilor.

Așadar, la 10 mii 
de kilometri de pa
trie, după o zi de iar
nă tropicală adiată de 
briza Golfului 
a avut loc al 
spectacol 
românești 
„Giselle", 
ridicat la

l-am 
pe 
în 
de

Mexic, 
doilea 
trupei 

baletul
al

cu
Cortina s-a 
ora 9 seara

ta fața a peste 3 000 
de spectatori atlați in 
sala Teatrului Consi
liului Central al Sin
dicatelor din Cuba. In 
rolurile principale au 
apărut artiștii emeiiți 
Alexa Mezincescu, 
Ileana Iliescu, Gheor
ghe Cotovelea. Evo
luția balerinilor ro
mâni a fost aplaudată 
călduros.

După spectacol, cu
noscuta balerină Ali
cia Alonso, aplauda
tă în urmă cu cîteva 
săptămîni de pub cu! 
românesc cu prilețul 
turneului in țara 
noastră a baletului 
național din Cuba, 
ne-a declarat: „Mi-a 
plăcut foarte mult in
terpretarea rolului 
Giselle de către Alexa 
Mezincescu. Balerina 
română, ca și ceilalți 
soliști, a dovedit echi
libru și grație. Sint 
foarte bucuroasă că 
la Havana se află ba
letul românesc. Sper 
că acest prim turneu 
va inaugura un șir de 
viitoare . turnee ale 
trupei dv. in Cuba, 
o trupă cu înalte ca-

Paul DIACONESCU

(Continuare 
ta pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS

(Urmare din pag. I)

S-a furat 
un autobuz

De necrezut! Și totuși, s-a 
furat un autobuz. La 2 noaptea, 
după ce a predat banii de casă, 
taxatorul Tiu Cornel Virgil s-a 
întors la autobaza Ferentari, 
luînd autobuzul Skoda nr. 
31—B—7087. A plecat cu el „în 
cursă" nocturnă spre Alexan
dria. N-avea carnet de condu
cere. Lă întoarcere (cu mașina 
plină de pasageri) circulînd cu 
viteză excesivă a provocat un 
accident mortal. Tiu nu-i la 
primul autobuz pe care-1 bagă 
în buzunar. S-a stabilit că tot 
el este autorul furtului auto
buzului Skoda 31—B—7824 (cu 
care a circulat pe Șoseaua 
București—Mogoșoaia) abando- 
nîndu-1 apoi în fața Hotelului 
Nord. Firește, va avea multe 
de declarat. Mai interesante ar 
fi însă declarațiile celor de la 
I.T.B., căci dacă proyerbul 
spune — „azi un ou, mîine un 
bou" — după autobuze, ce-ar 
putea urma ? Toată autobaza, 
atît de bine gospodărită ?

Păgubașul 
nepăgubit

loan Pîrva, din Vulcan-Pe- 
troșeni, s-a prezentat la mi
liție cu o reclamație : Șoferul 
autoturismului 1—01—1 067, 
Cornel Popescu, i-a furat din 
buzunar 2 000 lei în timp ce 
îl transporta (de ocazie) din 
comuna Iscioni la Vulcan. 
Cercetările au dovedit că re- 
clamația nu este întemeiată. 
Șoferul s-a purtat corect cu 
pasagerul său, aflat în stare de 
ebrietate. S-a constatat de a- 
semenea că „păgubașul" nu a 
avut bani asupra lui.

Cercetările s-au încheiat. 
Toată lumea e mulțumită. Mai 
puțin reclamantul.

De pe 
Dunăre

Aproximativ o mie de pasa
geri călătoresc zilnic, cu va
porul, de la Galați la Brăila. 
De cîteva zile, Direcția Navi
gației Fluviale Galați le-a ju
cat o festă, punîndu-le la dis
poziție remorchere de șlepuri 
(vasele de pasageri sînt în 
reparații planificate). Oamenii 
stau înghețați bocnă pe cover
tă. Pentru conservarea pasa
gerilor n-aveți vapor frigo
rific ?

La scadență
loan Chiorean, recepționer la 

oficiul Someșeni al întreprin
derii regionale de industriali
zare a cărnii, și Istvan Sinai, 
ambii din comuna Foimdeni- 
Cluj, contractau cu I.R.I.C. a- 
nimale pe care nu le aveau. 
Primul a contractat 25 porci, 
8 viței și 2 bovine mari, al 
doilea — 13 porci, 4 viței și 2 
bovine. Cînd expirau con
tractele, cumpărau animale 
din tîrg și le predau lui 
I. Chiorean, de data asta în ca
litate de recepționer. Cîntărite 
de el, animalele atîrnau mai 
greu decît în realitate. Dife
rența de greutate, în bani, o 
încasau cei doi.

Contractele au deobicei sca
dențe. Acum le-a sosit și lor.

Cizmulițe 
durabile

Doriți cizmulițe de femei 7 
Cu fermoar sau fără; cu 
tocuri sau nu, cum vă place ? 
Nimic mai simplu: adresați- 
vă centrului de comandă nr. 
21 (str. Piața Amzei 2) al co
operativei „Arta încălțămin
tei", Dar să aveți răbdare. 
Clientul I. Mitocariu n-a a- 
vut. A cerut condica de re- 
clamații, să sesizeze că a co
mandat o pereche de cizmuli
țe la începutul lui noiembrie 
și că, după două luni, nici nu 
au fost puse în lucru. Coman
dați cu încredere — aveți șan
sa să le admirați (cizmulițele), 
în picioare, la... vară. Așa vor 
dura mai mult.

Cine să fie ?
Tramvaiul 5, la remorcă. Ieri 

seară. Stația Dorobanți. Lume. 
Urcă înainte o femeie. Cu o 
sacoșă. în sacoșă, o geantă ; în 
geantă, un portmoneu. Scoate 
o hîrtie de 25 lei. „Dați-mi un 
bilet de 30 de bani". Ține în 
loc o mulțime de oameni. Că
lătorii se înghesuie, stau pe 
scară. în vremea asta urmează 
procesul invers: restul este 
pus în portmoneu, portmoneul 
în geantă, geanta în sacoșă. 
Invitată să avanseze, femeia 
apostrofează taxatorul: „de ce 
mă grăbești, omule?". O cu
noașteți ? S-au poate și dv. 
aveți o sacoșă, în sacbșă o 
geantă, în geantă un...

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

: diat. Pe cînd dincolo de poarta ei, 
lui i se pare că se afundă într-o pă
dure, se pierde în ceva fără mar
gini, o întindere necontrolată. Se 
simte liber fără să-și dea seama că, 
în realitate, libertatea înseamnă 
tocmai însușirea organică a legilor 
conviețuirii sociale.

— Deci tonstrîngerea e în pri
mul rînd de ordin interior: gîn- 
dești; simți, acționezi după im
pulsuri proprii, în conformitate cu 
cerințele sociale.

— Cei mai mulți oameni așa tră
iesc ! Știți cu ce compară, de 
exemplu, sociologii rolul politeții 
în viața societății ? Cu cel al uleiu
lui pentru motor. Fără respect reci
proc viața oamenilor ar fi imposi
bilă.

— Ce-i lipsește, după părerea dv., 
tînărului în cauză ?

man pare însă cel mai liniștit om 
din lume. îl întimpină pe respon
sabil fără teamă. Tace, tace, apoi, 
dintr-odată izbucnește, așa cum a 
văzut, el prin filmele cu cow-boy:

— Ce vrei. Vrei s-ajungi ca sticla 
asta ?

„Asistența" rîde.
— Nici nu-i trebuie mai mult

— mă întrerupe profesorul. Dacă 
a stîrnit admirația grupului de 
care se leagă pasiunile lui. în
seamnă că și-a împlinit dorința. 
Așa se și explică fenomenul. La 
fabrică e admirat pentru măiestria 
profesională, iar aici pentru gro
solănie.

Și acesta a devenit al doilea țel pe în care fiecare ins e un lucră- 
al lui : să fie admirat ca bătăuș, 
în asta se dezvăluie lipsa de cul
tură, de educație !

— Dar lumea a doua, a bătău
șului. e mică...

— Caracterul mărginit, în care

Pe ce-ți fondezi

autoritatea ?

în ultima vreme s-a constatat, 
de exemplu, . că productivitatea 
muncii nu atirnă doar de calită
țile profesionale ale omului, ci și 
de atitudinea sa în echipă, de re
lațiile interpersonale. Există echi-

tor bun, dar echipa în ansamblu 
nu dovedește dinamismul scontat, 
într-un punct al ei grupa e gre
șit alcătuită și e deajuns să se 
facă o schimbare ca totul să re
intre în normal. Aceasta e o trea-

nu devine

abateri de la regulile de convie
țuire. Dar asta, vă spun, o afli mai 
totdeauna întîmplător. Foarte rar 
organele de miliție informează or
ganizația de partid din uzină sau 
conducerea administrativă despre 
incidentele în legătură cu compor
tarea unuia sau altuia dintre 
membrii colectivului de muncă.

— O asemenea aducere la cu
noștință ar fi binevenită, după 
cum binevenită ar fi și mai strîn- 
sa legătură între înseși colectivele 
de muncă pe linie educativă, își 
spune părerea profesorul Stahl. 
Dar o gașcă poate fi desființată 
și prin alte măsuri mult mai largi, 
și nu atît gașca cît terenul pe care 
ar putea lua naștere. Vrînd-ne- 
vrînd tinerii se adună. Aici un rol 
serios l-ar avea cluburile, casele 
de cultură. După părerea mea. 
însă, la ora de față aici există mult 
formalism și lucrurile s-ar putea 
îndrepta dacă, iarăși după păre
rea mea, în fruntea fiecărui club, 
a fiecărei case de cultură s-ar a- 
fla un pedagog competent și pa
sionat. Este foarte subtilă și de
licată munca de educare socială.

Dar să revenim la subiect. Am 
insistat asupra importanței cu
noașterii grupurilor sociale pentru 
că ele au influență serioasă asu
pra modului de comportare a oa
menilor.. Cu atît mai mult cu cît 
într-o singură zi omul trece prin 
mai multe grupuri sociale, cele mai 
multe întîmplătoare, dar în ace
lași timp și permanente : el pe
trece cîteva ore la un spectacol, 
intră într-un magazin, călătorește...

— Educația, cultura. El și-a cul
tivat însușiri profesionale, de bun 
meseriaș și pentru aceasta oame
nii îl respectă, dar — cum am spus 
— nu și-a cultivat și însușiri de 
membru al societății. Omul are 
două nașteri: una naturală și alta 
socială...

— Dar la oameni culți, cu o in
strucție superioară, cum se explică 
grosolănia ?

I-am povestit

domină instinctul, este trăsătura 
esențială a mentalității omului 
necivilizat.

Revenire la cel

de-a! doilea caz

Călător

sau... om?

Al doilea caz

laPe strada general Vlădoianu, 
nr. 40, locuiește medicul cardiolog 
Pompiliu Ionescu. E un medic tînăr, 
respectat de toți pacienții pe care-i 
consultă. Alături, despărțiți de un 
perete pe care se sprijină, de o 
parte și de alta, rafturile cu cărți, 
locuiește conf. univ. Vasile Hurmuz 
despre care colegii săi spun că este 
deosebit de delicat și sensibil. Casa 
se află pe o alee liniștită, dar de 
mai bine de un an locuitorii sînt 
nevoiți să fie martorii înjurăturilor 
cu care cei doi vecini își dau, 
reciproc, „bună ziua". Și toate din 
pricina bucătăriei ! Să presupunem 
că litigiul acesta s-ar rezolva (ca
zul șe află deja la tribunal). Nu 
va apare altă sursă de conflict ? 
Cînd doi oameni nu-și pot stăpîni 
impulsurile, cu greu poate fi vorba 
de o conviețuire civilizată.

— Și ei, ca și tînărul de care 
vorbeam mai înainte — reflec
tează prof. H. H. Stahl — sînt res
pectați pentru însușirile lor profe
sionale, pentru cunoștințele lor... 
Acasă însă nu știu să se poarte, 
între ei nu se respectă ca oameni. 
După nărerea mea, cu toate cu
noștințele pe care le posedă, n-au 
o educație de locatari ai unui oraș 
modern.

— Unul dintre vecini îmi spu
nea cu jenă că din acest punct de 
vedere nu vede deosebirea dintre 
ei și cel venit în bloc cu porcul 
după el, sau cel care aruncă lada 
cu gunoi pe fereastră și apoi țipă : 
„Ferește, frate, că-ți sparg capul!“

— Fiecare loc își are legile sale 
de civilizație, nu-i deajuns să le 
respecți numai într-o parte. De 
fapt eu v-am vorbit, pînă acum, ca' 
psiholog. Problema este însă de 
ordinul sociologiei. Cum ați obser
vat și dv., același individ poate 
avea într-o singură zi comportări 
cu totul diferite, în funcție de 
grupul social în care se află. Mă 
interesează deci grupul, mă intere
sează să văd care grup și de ce 
acest grup dă naștere la asemenea 
fenomene ?

— Să trecem la celălalt caz — 
propuse profesorul. Cărți, studiu, 
muncă intelectuală, și, deodată, 
înjurăturile ! Oamenii se miră: 
cum naiba ? Un doctor, un confe
rențiar ! Dar și medicul și confe
rențiarul înjură acasă și nu în po
liclinică sau în amfiteatru, unde 
știu că sînt observați de grupul so
cial care i-ar putea trage în mod 
direct și imediat la răspundere. O 
analiză atentă ar dovedi că aseme
nea oameni sînt robii împrejură
rilor în care trăiesc. ,N-ar face 
scandal cînd milițianul s-ar plimba 
pe palier, dar de îndată ce se văd 
fără martori își lasă nervii liberi! 
N-au puterea de a se stăpîni sau, 
mai bine zis, n-au forța de a fi ei 
în oricare situație.

Am avut o discuție cu cîteva zile 
mai înainte cu dr. Ion Biberi :

Un om merge în vizită. I se pune 
masa. Se servește elegant, frumos. 
Dar cînd ajunge acasă, seara, mă- 
nîncă cu mîinile.

în vizită, reținerea era de ordin 
social — remarca dr. I. Biberi, 
spunîndu-mi apoi o istorie cu un 
botanist care trăind ani și ani în 
junglă, printre sălbatici, nu uita 
totuși să facă din masa de seară 
un adevărat act de conveniență 
socială; deși pe sălbatici nu-i in
teresa aceasta, deși în coliba de 
trestie nu locuia decît el!

O făcea din respect pentru sine, 
era o obligație socială, devenită o- 
bligație pentru sine.

— într-adevăr, sublinia prof. 
H. H. Stahl, omul civilizat este ci
vilizat în toate actele lui. Dar ca 
să înțelegem bine fenomenul pro
pun să-l tratăm pînă la capăt din 
punct de vedere sociologic.

bă de sociolog. Sigur, îi faci omu
lui morală, dar reorganizezi gru
pul, adică pui ulei acolo unde scîr- 
țîie. Noi am făcut următoarea ex
periență : la Fabrica de confecții 
și tricotaje București, un atelier 
mergea prost din pricină că în 
fruntea lui se afla un maistru de
pășit de tehnică și care încerca 
să-și mențină autoritatea nu prin 
ridicarea propriei specializări,, ci 
prin ridicarea... tonului. El încerca, 
deci, să-și acopere deficiențele 
personale prin zarvă, printr-o pur
tare brutală. Alături — un atelier 
bun. Am obținut aprobarea ca între 
cele două ateliere să se facă schimb 
de maiștri. Ce s-a întîmplat ? La a- 
telierul în care treburile merse
seră prost, producția a fost ridi
cată, iar dincolo, unde producția 
fusese deja bună, maistrul nepre
gătit și nepoliticos a reușit s-o co
boare !

Am dat acest exemplu ca să se 
vadă că acțiunea de educare im
plică și o acțiune de reorganizare. 
Nu lucrezi numai cu individul ci 
și cu grupul. în felul acesta in
fluențezi și grupul și individul prin 
grup. Grupul are O putere uriașă 
de influențare fie în bine, fie în 
rău. Acolo unde grupul se dove
dește a fi nesănătos, îl refaci. E 
cazul grupului în care tînărul 
strungar se transformă în scanda
lagiu, adică al „găștii". Pentru că 
trebuie să reținem că și ceilalți 
tineri din gașcă lucrează undeva, 
că și ei sînt undeva alții, adică 
oameni care se simt obligați să 
respecte regulile de conviețuire so
cială.

Desființînd gașca îl ajuți impli
cit pe celălalt grup social în ac
țiunea lui educativă.

— Dar cum poate fi desființată 
o gașcă ?

îi relatez profesorului discuția 
avută cu directorul Uzinei de pre
lucrare a maselor plastice-Bucu- 
rești, ing. Mihai Lucaci, în care a- 
cesta propunea o legătură mai 
strînsă între secțiile de miliție și 
colectivele de muncă.

— Sînt tineri în uzină — po
vestea directorul — despre care 
n-ai crede în ruptul capului că ar 
putea face vreun rău. într-o bună 
zi afli însă întîmplător că au fost 
reținuți de miliție, că au fost a- 
mendați pentru scandaluri sau alte

Un tramvai, de pildă, e 
social întîmplător dar și 
nent. întîmplător pentru 
menii pe care-i întîlnești acolo sînt 
aproape* de fiecare dată, alții, per
manent pentru că într-un oraș că
lătorești mereu.

— Am pus, la uzinele „23 Au
gust", printr-un chestionar,-la 100 
de oameni următoarea întrebare : 
„Dacă, aflîndu-vă în tramvai sau 
autobuz, sînteți călcat pe picior, sau 
împins, suportați •?“ 87 dintre ei au 
răspuns : Da. Pe același chestionar

un grup 
perma- 

că oa-

se afla și a doua întrebare : „Dar 
dacă faptul se repetă? Suportați?" 
Toți cei 87 au răspuns : Da.

— Era de așteptat — comentea
ză profesorul. Oamenii știu că în- 
tr-o asemenea împrejurare nimeni 
nu face un asemenea gest intențio
nat. Există și din acest punct 
vedere o adaptare la situație, 
iată că între călători se află 
acei 13 dintr-o sută care nu 
portă, care se ofensează. Pe urmă 
intervine și lipsa de respect a șo
ferului, a vatmanului sau taxatoa
rei. Atunci se nasc conflictele.

în tramvai sau autobuz se nasc 
adesea conflicte și motivele sînt 
cele mai diverse.

— Nu credeți, îl întreb pe pro
fesor, că într-un asemenea mediu 
ca și pe stradă sau la o coadă, 
într-un magazin, sursa comportării 
urîte este rezultatul unei optici 
răsturnate ? Pentru cel de-alături 
ești un călător, un pieton, un cum
părător... Adică un anonim și nu o 
valoare umană, nu un om. Pentru 
că dacă în cel de-alături l-ai re
cunoaște pe învățătorul care te-a 
învățat carte, nu l-ai jigni !

— Exact — îmi dă dreptate pro
fesorul. Dar tocmai o asemenea ca
racteristică trebuie avută în vedere 
atunci cînd studiezi starea grupului 
social întîmplător. într-un tramvai 
niciodată oamenii nu se vor cu
noaște toți între ei. Atunci trebuie 
văzut altceva : nu se poate organiza 
mai bine circulația, n-ar trebui ca 
tramvaiul să vină la timp, evitîn- 
du-se astfel aglomerația, n-ar tre
bui ca taxatoarele să fie mai poli
ticoase ? (Vedeți, deci, că de com
portarea civilizată a omului mai 
răspund și alți factori !)

— Am văzut următoarea scenă : 
un cetățean a aruncat în tramvai, 
lîngă scaunul pe care stătea, un 
pumn de bilete rămase prin buzu
nare. Taxatoarea a ieșit, le-a adu
nat și, cu un ton politicos, i le-a dat 
înapoi. Cetățeanul a roșit atît de 
tare îneît sînt convins că niciodată 
nu va mai ocoli coșul de hîrtii.

— E o deosebire. Taxatoarea a 
făcut prin gestul ei nu o „punere 
la punct", cum fac cele mai multe, 
ci un act educativ. Tramvaiul a- 
cesta era un grup social. Taxatoa
rea nu era atît taxatoarea cît o res
ponsabilă cu buna cuviință. Trebuie 
însă să recunoaștem că, la rîndu-ne, 
mulți dintre noi nu, sînt respectuoși 
nici cu taxatorii, nici cu șoferii, 
nici cu vînzătorii, sau cu funcțio
narii de la ghișeele publice... De 
fapt nu sînt respectuoși cu ei în
șiși. Pentru că, într-adevăr, a fi 
politicos înseamnă să te respecți în 
primul rînd pe tine însuți.

FOILETON
de Nicujă TÂNASE

Revenire

la primul caz

— Să ne întoarcem la cazul Ni- 
colae Gherman — propuse profe
sorul. Ați stat de vorbă cu 
Cum s-a purtat ?

— Destul de politicos. 
Nici nu se putea altfel, 

purtat politicos deoarece ați 
cutat cu el la fabrică, adică acolo 
unde grupul social îi impune res
pect. Dar el face parte și din alt 
grup, cu alte legi.

_  7 !
— în mod sigur ! Interesați-vă 

și o să vedeți — mă convinge pro
fesorul.

Am întrerupt convorbirea și am 
investigat mai departe, revenind 
cu următoarele amănunte :

Nicolae Gherman nu face singur 
scandaluri decît foarte rar. Mai 
totdeauna el este însoțit de un 
„anturaj". Cînd ia sticla de vermut 
și o sparge în mijlocul restauran
tului „Perla", amicii rîd. Dar iată 
că vine responsabilul : Amicii își 
privesc „șeful". Ce va face ? Cum 
va ieși din încurcătură ? Gher-

el?

S-a 
dis-

Un dialog la telefon. 
La un capăt al firului to
varășul director al între
prinderii Ambalaje-Lemn 
București, Mircea Vasiliu, 
iar la celălalt capăt, eu 
care am format numărul.

— Tovarășul director ?
— Da.
— Ați pus murături 7 
_  ! i
— Tovarășe director, nu 

închideți, vă întreb foarte 
serios, ați pus murături ?

— Ce te interesează pe 
dumneata ?

— Vreau să știu.
— Dacă ții neapărat, 

am pus.
— La borcane ori la 

butoi ?
— La borcane.
— Cu ce scoateți mură

turile din borcan 7
Mi-a închis. Formez 

din nou numărul.
— Tovarășul director 7
— Da.
— Căruță aveți 7
— Ce să am ?
— Căruță. (Căruță 

oiște, loitre, cu 
roți...

— Ce vrei dom’le 
mine ?

— Vreau să știu
aveți căruță și nimic mai 
mult.

— N-am.
— O să aveți la primul 

salariu...

cu 
patru

de la

dacă

de 
Dar

Și
su-

Zilnic omul intră în relații cu semenii săi, trece prin cele 
mai diferite împrejurări, este chemat să răspundă continuu 
cerințelor civilizației. Peste tot unde există grupări umane se 
instituie și reguli de conviețuire care devin obligatorii pentru 
toți membrii colectivității.

Societatea ne cere să le apărăm.

pionieri din Capitală participă 
pentru ei la Palatul Pionierilor.

în timpul liber, un mare număr de
tatea diferitelor cercuri organizate

micii naturaliști îngrijind florile și legumele în seră
(Foto : Agerpres)

lar mi-a închis telefo
nul. Nu l-am mai deran
jat. O fi avînd omul tre
buri.

După părerea mea, dragi 
cititori, e limpede că n-ați 
înțeles nimic din convor
birile mele telefonice. Să 
vă explic. Cînd s-a făcut 
ultima plată a salariaților

— Bravo.
Și-i oprea 18 lei.
— Pentru ce mi-ați re

ținut banii ?
— îți dau șase clești de 

scos murături. Altul la 
rînd. Dumneata ?

— Joi am cununia civi
lă. Stau singur. Mănînc la 
cantină pînă...

— Viitoarea soție 
frați, surori ?

— Sigur. Căsătoriți toți.
— Cam cîte gospodării, 

așa, cu aproximație?
— 24.
— Formidabil, douăzeci 

și patru ori trei fac șap-

are

cap așa ceua. Iertați-mă. 
Mai dați-mi atunci cîțiva, 
să am și de rezervă.

— Altul la rînd.
Și uite așa întreprinde

rea Ambalaje-Lemn a bă
gat pe gît — cum se spu
ne — tuturor salariaților 
cleștii de scos murături 
din butoi pe care îi avea 
în stoc și care erau refu
zați de I.C.R.M.-uri. Am 
observat că această între
prindere face și căruțe. 
Oare la salariul următor 
casierul se va tocmi cu 
cei care vor veni să sem
neze statul:

12

tot

12

de la întreprinderea a- 
mintită mai sus, casierul 
plătitor avea la dreapta 
lui o roabă încărcată cu 
clești de scos murături 
din butoi. Cum venea sa
lariatul să semneze sta
tul, casierul îl întreba :

— Cîți sînteți în fami
lie 7

— Sîntem familie nu
meroasă, 18.

— Cîte butoaie cu mu
rături ați pus 7

— Sase putini.

tezeci și doi. Alege-ți 24 
de clești de scos murături. 
Altul la rînd.

— Stați că n-ați termi
nat cu mine. Puneți 
mai 23.

— De ce 7
— V-am spus, eu 

cununia abia joi, nu 
avem posibilitate să 
nem murături anul ăsta, 
ce fac cu cleștele ?

— îl păstrezi pînă la 
anu’!

— Nu mi-a dat prin

nu

am 
mai 
pu-

— Cîți sînteți în fami
lie 7

— Opt.
— Adu diferența 

bani, trebuie să-ți 
două căruțe.

A
P. S. Un corespondent 

voluntar ne informează că 
și la „Electronica" Bucu
rești se petrec lucruri a- 
semănătoare. 
plătitor îl ia în 
pe cel care vine 
dice salariul.

de 
dau

Casierul 
primire 

să-și ri

— Pentru mîine seară 
îți vînd două bilete la 
spectacolul echipei noastre 
de teatru. Meriți.

— Dar eu lucrez după- 
amiază, și soția la fel.

— Și? Crezi că echipa 
noastră artistică nu poate 
juca dacă lipsiți 7 Mai ai 
ceva rude 7

— Am. Multe.
— Atunci să-ți dau 

bilete.
— Și ei lucrează 

după-amiază.
— Nu-i nimic. Deci

bilete. Cu fotbalul cum 
stai ?

— Rapidist.
— Cît subscrii pentru 

echipa noastră 7 Joacă 
fotbal și ea.

— Dar joacă prost.
— Cît ai spus că sub

scrii, 10 lei? Bravo. O 
carte poștală ai primit ? 
Dacă n-ai primit, să-ți 
dau o carte poștală.

— Ce să fac cu cartea 
poștală ?

— E o vedere. Un leu 
vederea.

— Dar eu am vedere. 
Și încă vedere foarte bu
nă. Dar cu toate astea nu 
vă văd bine.

La ultimul salariu, la 
„Electronica" oameni scoși 
din producție au fost 
puși să se ducă pe la fie
care loc de muncă și să 
vîndă salariaților vederi. 
Vrei, nu vrei, ia Grigore 
vedere. S-au vîndut 5 300 
de vederi.

— Am scris cele de mai 
sus cu dorința de a scoa
te pe cei care fac astfel 
de abuzuri... la „vedere"
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TURISTICE 
NOI IN ZONA 
„PORȚILOR 

DE FIER“
Paralel cu construcția siste

mului hidroenergetic de pe 
Dunăre, care prezintă o deo
sebită importantă economică 
atît pentru țara noastră, cit și 
pentru Iugoslavia vecină și 
prietenă, constructorii îmbo
gățesc minunatul peisaj al 
Porților de Fier cu noi frumu
seți care, fără îndoială, vor de
veni un obiectiv nelipsit din 
itinerarele turiștilor.

Viitorul lac de acumulare 
din amonte de barajul hidro
centralei de la Porțile de Fier 
impune mutarea căii ferate și 
a drumului național nr. 6 pe 
o lungime de peste 23 km — 
de la Schela Cladovei pînă la 
Orșova — tocmai sus, pe ver- 
santii munților ce străjuiesc 
Dunărea. Pentru construcția 
acestora s-au tăiat două trep
te uriașe. Pe treapta superioa
ră va șerpui șoseaua națională, 
iar pe cea de jos drumul de 
fier. Prin inima stîncilor întâl
nite în cale s-au săpat tunele, 
iar peste văi s-au construit 
viaducte. Traseul fiind foarte 
accidentat și greu accesibil au 
fost necesare, numai pentru 
calea ferată, 9 tunele în lun
gime totală de 1 200 m l, peste 
170 de poduri, viaducte și po
dețe din beton și oțel, precum 
și peste 325 000 m c ziduri de 
sprijin. Față de traseul actual, 
în dreptul barajului, viitoarea 
cale ferată va șerpui pe coas 
ta muntelui la o înălțime de a- 
proape 29 metri. Treapta căii 
ferate a necesitat executarea 
unui volum de 1,6 milioane 
m c terasamente, din care 
500 000 mc în stâncă.

Și acum cîteva amănunte 
interesante pentru turiștii 
ce-și vor înscrie în itinerarul 
lor vizitarea acestor locuri. 
Traseul căii ferate a fost ter
minat, iar noua stație de călă
tori de la Gura Văii se află în 
finisaj. La mică distanță a fost 
terminat și viaductul cu 6 des
chideri de peste valea Jidoști- 
ței, ce poartă pe spinarea sa 
calea ferată. In continuare, la 
intrarea în tunelul Moșu, ca
lea ferată intersectează la o 
înălțime de circa 28 metri axul 
barajului, iar peste ea trece, 
pe un viaduct, șoseaua ocolind 
tunelul. Aici se va oferi privi
rilor întreaga panoramă pe o 
mare întindere. Pînă la Orșo
va se succede o suită de tu
nele și viaducte, care străbate 
masivii Baba, Vir, Bahna, Vîr- 
ciorova și Alion, precum și 5 
viaducte ce traversează văile 
Tîrziului, Boșneagului și Pă- 
lăngii. In fața tunelului Tu- 
fări, cel mai lung și ultimul 
de pe acest traseu, cele două 
artere surori se despart. La 
Orșova sînt în plină desfășu
rare lucrările de construcție a. 
viitorului port și a unei noi 
stații C.F.R.

la activi- 
latâ-i pe

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
!
I
I
I
I
I

în cadrul lucrărilor de mo
dernizare a aeroportului din 
Suceava s-a terminat pista be
tonată. Acum, linia aeriană 
București-Suceava este de
servită de avioane cu capa
citate și viteză sporite, scurtîn- 
du-se timpul de zbor cu circa 
30 minute. Aeroportul a fost 
înzestrat și cu aparatură nouă. 
Pentru o mai rapidă legătură 
a orașului cu aeroportul s-a 
construit o șosea betonată care 
scurtează distanța pînă la 
aeroport cu 6 kilometri.

(Agerpres)

Noi stafii de
9

întreținere
9

auto
BACĂU (corespondentul „Scîn

teii"). La Comănești s-a terminat 
construcția unei noi stații de în
treținere auto. Avînd o capacitate 
anuală de 300 autovehicule, stația 
cuprinde o hală cu ateliere de 
revizie și reparații, o instalație de 
spălare și gresare, pistă pentru 
parcarea mașinilor. Stații moder
ne de întreținere auto au fost 
date în folosință și în orașele Pia
tra Neamț și Adjud. Alte 4 stații 
vor fi construite pe lîngă autoba
zele D.R.T.A. din orașele Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Bacău, Țu 
man și Tîrgu Neamț.
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Întreprinderi ploieștene la care se impune

ERADICAREA PIERDERILOR
ANGAJAMENTE 1967

Sănătatea economică a unei în
treprinderi, dacă o putem numi 
așa, se oglindește nemijlocit și cu 
cea mai mare precizie în nivelul 
rentabilității producției. își încheie 
unitatea industrială bilanțurile lu
nare și trimestriale cu beneficii 
tot mai mari ? înseamnă că ea a, 
desfășurat o activitate normală. 
Dacă nu, atunci sigur s-au produs 
undeva dereglări ale organismului 
productiv și financiar, care trebuie 
remediate prin intervenții operati
ve. Acest mod de a pune problema 
se potrivește și în cazul unor în
treprinderi din regiunea Ploiești. 
Pe 11 luni din 1966, pe ansamblul 
industriei regiunii beneficiile pla
nificate au fost depășite cu aproape 
81 milioane lei. Dar, cercetînd 
bilanțurile contabile ale fiecă
rei întreprinderi, se constată că 
o parte din milioanele de lei, care 
ar fi putut să amplifice volumul 
beneficiilor și al rentabilității pe 
ansamblul regiunii, au fost „înghi
țite" de pierderile înregistrate de 
unele unități — adevărați pa- 
raziți ce trăiesc pe spinarea uzi
nelor și fabricilor fruntașe.

Peste tot în regiune se vorbește 
despre necesitatea de a valorifica 
din plin, cu toată forța de care sînt 
capabile colectivele de întreprin
deri, rezervele interne în scopul li
chidării risipei de materii prime 
și materiale, de fonduri bănești. 
Numai că nu toate acționează con
centric spre reducerea rebuturilor, 
utilizarea intensivă a capacităților 
tehnice, creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, îmbunătățirea calității, a 
ritmicității producției și livrărilor.

.tă, de pildă, cazul uzinelor „1 
.tIai“-Ploiești. Deși s-a întocmit un 
plan de măsuri energice, axate pe 
perfecționarea proceselor tehnolo
gice, creșterea productivității mun
cii și diminuarea cheltuielilor de 
producție, a prețului de cost, 60 
dintre aceste măsuri nu s-au a- 
plicat. Cine avea îndatorirea să 
urmărească fructificarea planului 
M.T.O. ? Directorul tehnic, bineîn
țeles. El nu și-a îndeplinit sarcina. 
Nu întîmplător, deci, uzina s-a în
glodat în împrumuturi restante la 
bancă, pentru a suporta mare
le volum de stocuri supranor- 
mative, consecințele nerespectării 
termenelor contractuale de livrare 
a producției finite. Penalizările de 
circa 3,8 milioane lei, Ia care se a- 
daugă pierderile din rebuturi peste 
coeficientul admis, de peste 1,5 mi
lioane lei — acesta este profilul 
gospodăresc al conducerii uzinei.

L-am întrebat pe contabilul șef, 
ficolae Szabo, cum se poate era

dica boala cronică financiară a 
uzinei. Interlocutorul ne-a spus: 
..Prin concentrarea eforturilor în 
direcția organizării științifice a 
producției și a muncii, care să per
mită folosirea rațională a Utilajelor 
și a forței de muncă. în ultimele 
luni, în acest sens se observă un 
oarecare reviriment. Totul este ca 
el să nu înceteze, ci dimpotrivă, 
să fie amplificat în conti
nuare în 1967, în toți cei
lalți ani ai cincinalului". Față 
de răspunsul dat, trecem peste fap
tul că revirimentul trebuia să aibă 
loc mult mai devreme. O dată de
clanșat, conducerea uzinei are da
toria de a stimula pe toate căile 
inițiativele valoroase ale colectivu
lui, de a le canaliza continuu spre 
obiectivul principal: îndeplinirea 
riguroasă a sarcinilor de plan, în 
condiții de înaltă eficiență econo
mică.

Concluzia este perfect valabilă 
și deosebit de actuală și în cazul 
Fabricii de geamuri Scăeni, care 
se complace să trăiască din ce rea
lizează alții. Este oare normal ca, 

an de an, această unitate să nu-șl 
îndeplinească beneficiul planificat, 
ca din 1964 încoace să aibă siste
matic pierderi de milioane de lei ? 
Ce se întîmplă de fapt la Scăeni ? 
Nici acum parametrii tehnico-eco- 
nomici ai Instalațiilor nu sînt rea
lizați, lucrîndu-se sub posibilitățile 
oferite de dotarea ei tehnică mo
dernă. Datorită unor soluții tehno
logice pripite, investiția de aproa
pe 1,5 milioane lei pentru moder
nizarea secției de vată de sticlă n-a 
dat rezultate. De abia după ce s-au 
executat lucrările, s-a constatat că 
la fabricarea vatei nu pot fi folo
site cioburile de sticlă-deșeuri, cum 
se credea, ci alte materii prime, 
cu costuri ridicate. Numai în 11 
luni din anul trecut, la producția 
de vată, în loc să se obțină bene
ficii, s-au consemnat pierderi de 
peste 2 milioane lei.

Pe drept cuvînt, așa cum se a- 
precia la Comitetul regional Plo
iești al P.C.R., nu numai conduce
rea Fabricii de geamuri Scăeni se 
face răspunzătoare de superficiali
tate în alegerea soluției pentru in
vestiția amintită, ci și Direcția 
generală a industriei silicaților din 
Ministerul Industriei Construcții
lor. De ochii lumii, această direcție 
generală a prevăzut obținerea de 
beneficii la fabricarea vatei de sti
clă, pe instalația existentă, aștep- 
tînd apoi o minune care să scoată 
din impas unitatea de la Scăeni. Nu 
se poate spune că nu s-au trimis 
inspectori care au făcut constatări 
și rapoarte. Dar urmările pozitive, 
mult așteptate, nu au avut loc. 
Rentabilitatea nu se calculează pe 
fiecare produs. Haosul acesta nu 
mai poate fi admis. Credem că 
forul tutelar va lua măsuri efecti
ve pentru normalizarea în acest an 
a situației de la Scăeni.

Anumite discrepanțe în dome
niul rentabilității se constată și în 
activitatea industriei locale din re
giune. Se mențin încă mari cheltu
ielile neproductive, un volum 
mare de rebuturi, o slabă calitate 
a unor produse. Prin întărirea con
trolului efectiv, calificat și perma
nent din partea secției de industrie 
locală a Sfatului popular regional 
Ploiești și asimilarea în fabricație 
a produselor de consum mult cău
tate,,. pentru care există materie 
primă, dintr-o dată s-ar înregistra 
salturi pozitive pe graficul renta
bilității. Este cazul să se intensi
fice valorificarea rezervelor locale, 
deosebit de abundente, fiindcă ele 
sînt în măsură să sporească volu
mul beneficiilor.

Insistăm asupra traducerii în via
ță a planurilor de măsuri și gra
ficelor elaborate în scopul reduce
rii treptate și eliminării pierderi
lor, rentabilizării producției. Unită
țile în cauză sînt Uzina chimică 
din Valea Călugărească și cîteva 
întreprinderi ale economiei fores
tiere. Prima trebuie să nu se mai 
ascundă după deget, să ignore re
sursele îndeobște cunoscute, ci să 
grăbească ritmul rentabilizării. Iar 
cele cîteva întreprinderi din. cadrul 
D.R.E.F.-Ploiești au îndatorirea să 
lase deoparte calea falsă a renta
bilizării producției : obținerea de 
beneficii prin majorarea prețurilor 
de vînzare la produse. Un exemplu 
— întreprinderea forestieră Cîm- 
pina. în loc să propună aseme
nea mijloace inacceptabile, ar fi 
mai bine ca întreprinderea să vadă 
de ce utilajele sînt folosite cu in- 

. dici scăzuți, de unde provin măr
furile de slabă calitate, refuzate 
de beneficiari, pe ce căi se pot în
lătura operativ stocurile fără miș
care, creditele restante și consecin
țele lor nefavorabile. ,

Problema rentabilității, fiind 
prin esență o reflectare a modului 

în care sînt gospodărite efectiv 
fondurile materiale și bănești, ține 
nemijlocit de competența și spiri
tul de răspundere ale conducerilor 
de întreprinderi. De aceea, soluțio
narea ei trebuie corelată, după pă
rerea noastră, cu adoptarea unor 
măsuri severe de creștere a răspun
derii materiale personale a condu
cerilor de unități economice.

lon ZIPIȘ
directorul Direcției de control 
și revizie — regiunea Ploiești
Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

O privire „indiscretă 
la uniunile cooperatiste 
din regiunea Ga la fi

PRIN DOSARELE
CU RECLAMAȚII Șl
SESIZĂRI

O cercetare sumară a sutelor de 
scrisori sosite pe adresa uniunilor 
cooperatiste din regiunea Galați a- 
testă aria largă de preocupări ale 
cooperatorilor, dorința lor de a 
contribui la progresul continuu al 
agriculturii noastre socialiste. Ei 
fac propuneri valoroase, semnalea
ză neajunsuri și abuzuri, cerînd 
măsuri pentru curmarea lor.

La Uniunea regională a coope
rativelor agricole de producție 
Galați au fost primite anul trecut 
peste 1100 scrisori. Tovarășul Ion 
Apostolescu, președintele uniunii, 
subliniază importanța acestui dia
log continuu, viu și operativ cu 
Cooperatorii, care ajută la cunoaș
terea multor aspecte ale activității 
din unități. Dînd curs unor sesi
zări îndreptățite despre neregulile 
și abuzurile săvîrșite de președinții 
cooperativelor agricole din comu
nele Independența, raionul Galați, 
și Bălășești, raionul Bujoru, s-au 
luat măsuri care au contribuit la 
întărirea economico-organizatorică 
a acestor unități. Din raioanele 
Făurei și Focșani s-au primit, de 
asemenea, scrisori conținînd pro
puneri privind extinderea iriga
țiilor, care s-au și tradus în fapt. 
Aceasta demonstrează că atunci 
cînd scrisorile fac obiectul unor 
analize și cercetări atente, se pot 
lua operativ măsuri practice, efi
ciente. Din păcate nu se întîmplă 
peste tot și întotdeauna așa.

Ion Smeche, din Nicorești, a scris 
uniunii raionale din Tecuci că i 
s-au reținut pe nedrept, pentru un 
debit prezumtiv, 873 lei. Tot din 
acest raion, Ion Onica din comuna 
Gohor reclama pe brigadierul vi
ticol pentru că nu i-a socotit toate 
zilele-muncă efectuate. Asemenea

Combinatul p 
tru industriali 
rea lemnului din 
Rîmnicu Vîlcea : 
cu un aparat mo
dern se determi
nă, pe bază de 
raze X, umidita
tea așchiilor din 
care se fabrică 
plăcile aglomera

te din lemn

Foto : Agerpres

scrisori sosesc destul de des la 
uniunile cooperatiste.

Rezolvarea cererilor, propuneri
lor și reclamațiilor primite de la 
membrii cooperativelor agricole 
este o muncă de mare însemnă
tate, care impune răbdare, spirit 
analitic, competență. Această im
portantă sarcină nu este privită 
peste tot cu răspunderea cuvenită. 
Este suficient de arătat că în raioa
nele Tecuci și Galați, din cele peste 
600 răspunsuri la scrisorile pri
mite de către uniunile raionale, 
doar 22 cuprind rezolvări concrete, 
care dovedesc atenția și grija a- 
celora care au primit această sar
cină. în rest, sînt răspunsuri expe
ditive, care nu fac altceva decît să 
repete cele consemnate de autorii 
scrisorilor. Se vede că mare parte 
din cei însărcinați să rezolve la 
fața locului aceste scrisori nu și-au 
părăsit biroul.

Un grup de cooperatori a scris 
uniunii 
dintele 
comuna 
produse 
plac. Ce constată cei care au cer
cetat cazul la fața locului, cu o 
întîrziere de aproape trei săptă- 
mîni ? Că faptul semnalat nu este 
real. O scrisoare asemănătoa
re a ajuns și la uniunea regio
nală. Paradoxal, cei de aici consta
tă că lucrurile stau așa cum au 
scris cooperatorii. Dar, drept rezol
vare a acestei probleme este con
semnat un simplu angajament al 
președintelui cooperativei agricole. 
Este de așteptat ca și organele lo
cale de partid, uniunea cooperatis
tă regională să identifice cauzele 
care generează asemenea atitudini 
față de scrisorile membrilor co

raionale Galați că preșe- 
cooperativei agricole din 
Fundeni valorifică unele 
agricole după bunul său

operatori și să ia măsurile cuveni
te pentru curmarea lor.

Nu în puține cazuri sesizările 
cooperatorilor nu pot răzbate prin 
labirintul nepăsării. La uniunea re
gională ni s-a spus că la uniunea 
raională din Tecuci s-au „rătăcit" 
trei scrisori. Dar nu numai atît. 
La fața locului ne-am convins că 
cereri și sesizări justificate, ca 
aceea a unui grup de cooperatori 
din comuna Umbrărești, privitoare 
la abuzurile unor membri ai con
siliului de conducere al cooperati
vei, sau a lui Alexandzu Bogdan 
din comuna Cudalbi, care cerea un 
sprijin neînsemnat din partea 
cooperativei agricole pentru o fe
tiță de vîrstă preșcolară, suferindă, 
— nu-și găsesc răspunsul. Unele 
cereri se înregistrează cu 2—3 săp- 
tămîni mai tîrziu.

Articolul 12 din statutul coope
rativei agricole prevede ca adună
rile generale să aleagă comisiile 
de judecată a căror sarcină constă 
în soluționarea unor plîngeri ale 
membrilor cooperatori. Această 
nouă formă organizatorică — co
misiile de judecată — este neso
cotită de către unele uniuni raiona
le. Uniunea regională și uniunile 
raionale ale cooperativelor agricole 
de producție s-au mulțumit să facă 
simple instructaje. Cele 282 co
misii de judecată au soluționat 
pînă acum doar 26 cazuri ridicate 
de membrii cooperatori și asta 
doar în 15 cooperative agricole din 
raioanele Făurei, Brăila și Bujoru. 
„Nici nu a fost timp material 
pentru instruirea temeinică a a- 
cestor comisii — motivează Dumi
tru Ionescu, vicepreședintele uniu
nii regionale. Recomandările Uniu
nii Naționale ne-au sosit abia la 
sfîrșitul lunii mai 1966“.

Dar de atunci ? Totul a rămas ca 
înainte de apariția instrucțiunilor. 
Atît uniunea regională cît și uniu
nile raionale s-au limitat să facă 
în cîteva raioane prelucrarea reco
mandărilor privind organizarea și 
funcționarea acestor comisii. Nu 
s-a urmărit cum se alcătuiesc, dacă 
își desfășoară activitatea în mod 
corespunzător. Ocolindu-se această 
primă treaptă de soluționare a unor 
litigii simple, s-a ajuns la supra
solicitarea celor chemați să rezolve 
cazuri mai complicate, la rezolvări 
formale și chiar la nesocotirea se
sizărilor unor cooperatori.

Tergiversarea sub diferite pre
texte a rezolvării unor scrisori 
poate avea efecte negative asu
pra bunului mers al activității în- 
tr-o cooperativă agricolă. Este ne
cesar ca uniunile agricole coope
ratiste din regiunea Galați să țină 
seama că rezolvarea scrisorilor, 
propunerilor și reclamațiilor mem
brilor cooperatori este o obligație 
pe care trebuie să o îndeplinească 
cu maximum de principialitate și 
operativitate.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii1

(Urmare din pag. I)

za și depâși sarcinile de plan 
fie acest an la toți indicatorii, 
ndreptîndu-și atenția asupra re

zervelor interne existente în ca
drul depoului, ceferiștii de aici 
s-au angajat să depășească pre
vederile planului pe anul 1967 cu:

— 0,5 la sută la producția 
globală, corespunzînd unui 
spor de 56 570 280 tone/brute/ 
km, transportate în cele mai 
bune condiții de siguranță a 
circulației;

— 1,5 la sută la producti
vitatea muncii.

De asemenea, colectivul de
poului va reduce cu :

— 8 la sută norma de sta
ționare pentru repararea lo
comotivelor Diesel electrice, 
în condițiile efectuării unor 
lucrări de calitate superioară j 

■.— 2 la sută norma de sta
ționare pentru repararea lo
comotivelor cu abur. In condi
țiile efectuări! unor lucrări de 
calitate superioară ;

— 0,2 la sută consumul spe
cific de combustibil la loco
motivele cu abur.

Animați de dorința fierbinte de 
a traduce în viață sarcinile mo
bilizatoare stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
depoului sînt hotărîți să-și res
pecte întocmai angajamentul a- 
sumat în întrecerea socialistă, să 
întărească disciplina în muncă, 
contribuind astfel la sporirea si
guranței și regularității circula
ției trenurilor.

Pentru a da viață sarcinilor 
sporite ce le revin în acest an, 
mecanizatorii, inginerii și tehni
cienii de la S.M.T. Cuza Vodă, re
giunea București, s-au angajat, cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan, să-și concentreze toate for
țele în direcția depășirii produc
țiilor medii planificate la hectar 
pentru anul 1967, în toate coope
rativele agricole de producție de
servite, cu :

— 100 kg la grîu ;
— 300 kg la porumb ;
— 150 kg la floarea-soarelul;
— 2 000 kg la sfecla de 

zahăr.
Pentru realizarea acestor pro

ducții, întregul colectiv de me
canizatori s-a angajat să execute 
lucrări de cea mai bună calitate, 
aplicînd întregul complex de mă
suri agrotehnice. Se va realiza, 
de asemenea, un grad mai înalt 
de mecanizare a lucrărilor la 
principalele culturi, după cum ur
mează :

— la cultura griului — sută 
la sută ;

— la semănatul și întreține
rea porumbului — integral. 
Iar la recoltat — 30 la sută;

— la floarea-soarelul — 90 
la sută ;

— la sfecla de zahăr — 90 
la sută.

Prin reducerea costurilor pentru 
reparații, a cheltuielilor adminis
trative și a consumului de carbu
ranți se vor realiza 160 000 lei 
economii la prețul de cost plani
ficat. La consumul de carburanți, 
printr-o mai rațională folosire a 
tractoarelor și prin înlăturarea 
pierderilor provenite din manipu
lare, se vor economisi cel puțin 
15 000 litri de motorină.

In scopul realizării angajamen
tului vor fi luate măsuri oare să 
asigure folosirea la întreaga ca
pacitate a tractoarelor și ma
șinilor agricole în tot timpul 
anului, buna organizare a 
cursurilor de ridicare a califi
cării ; pentru evitarea deplasări
lor în gol și a timpului neproduc
tiv, atelierele mobile și rutiere 
vor fi dotate cu materialele, scu
lele și utilajele necesare, iar iti
nerarele vor ii stabilite mai judi
cios. O atenție deosebită se va 
acorda îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale mecanizatorilor.

Colectivul de mecanizatori, teh
nicieni și ingineri este hotârît să 
îndeplinească exemplar planul și 
angajamentele, fiind convins că 
își aduce astfel contribuția la 
consolidarea economică-organi- 
zatorică a cooperativelor agri
cole de producție pe oare le de
servește.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 a avut 
un puternic ecou și în rîndurile 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor de la IPROFIL „23 Au
gust* din Tîrgu Mureș.

Conștienți de răspunderea ce 
le revine pentru a asigura cum
părătorilor garnituri de mobilă cu 
grad ridicat de confort, atractive, 
cu linii moderne și realizate cu 
cheltuieli de producție minime, 
analizînd posibilitățile existente 
pentru fabricarea unui volum spo
rit de bunuri de consum, munci
torii, inginerii și tehnicienii în
treprinderii s-au angajat să reali
zeze peste planul anual :

— 2 600 000 lei la producția 
globală ;
— 3 680 000 lei la producția 
marfă vîndută și încasată ;
— 500 000 lei economii la pre
țul de cost ;
— 1 140 000 lei beneficii.

In cadrul acestui angaja
ment vor fi realizate peste 
plan :
— 200 garnituri cameră com
plexă ;
— 100 garnituri hol;
— 1 000 fotolii.

Printre cele mai importante mă
suri tehnico-organizatorice care 
vor ajuta colectivul întreprinderii 
să-și respecte angajamentul se 
numără : asamblarea în linie a 
mobilei corp după finisaj care, 
pe lîngă sporirea eficienței eco
nomice, va duce la îmbunătățirea 
calității produselor ; reorganiza
rea secției I în vederea executării 
de mobilier pentru export ; extin
derea mecanizării complexe și a 
automatizării parțiale în sectoa
rele de pregătire și finisaj ; îm
bunătățirea sistemului de croire 
a materiei prime (cherestea, pal, 
furnire) în vederea creșterii coefi
cientului de utilizare ; organiza
rea în continuare a cursurilor de 
ridicare a nivelului profesional 
al muncitorilor, tehnicienilor și 
economiștilor ; îmbunătățirea co
eficientului de schimb și de utili
zare a mașinilor, în vederea creș
terii volumului producției.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, întreg colectivul între
prinderii este hotărît să îndepli
nească întocmai sarcinile de plan 
pe acest an, să-și respecte anga
jamentul luat — cuvînt de onoare 
dat partidului.

(Urmare din pag. I)

— După cîte știm, în
treprinderea dv. execută 
și anumite obiective pen
tru industria alimentară. 
Cum apreciați proiectele 
predate de institutul mi
nisterului respectiv ?

— „Trecerea cu vederea' 
a nivelului tehnic scăzut al 
unor soluții se repetă în 
cazul Ministerului Industriei 
Alimentare. La fabrica de 
biscuiți, din cadrul Com
plexului de morărit și pa
nificație pe care-l execu
tăm, proiectantul a pre
văzut, în locul fermelor 
complete, grinzi asambla
te din bucăți, din care u- 
nele executate monolit. 
Ca urmare, execuția lu
crărilor se prelungește 
cu mai mult de 2 luni, 
ceea ce înseamnă bani 
cheltuiți in plus și întâr
zieri în punerea în func
țiune a obiectivelor.

Cele două cazuri sem
nalate pînă acum — al 
Institutului de studii și 
proiectări forestiere și al 
Institutului de proiectări 
pentru industria alimen
tară — nu sînt singure. 
Soluții puțin gîndite, tra
se pe calapodul rutinei, 
al neeconomicității, a pre
văzut și Institutul de stu
dii și proiectări agricole, 
pentru crama Cotnari. 
Numai în urma interven- 
■ției energice a construc
torului — care a reliefat 
posibilități de economisi
re a circa 800 000 lei, în 
condițiile respectării in

dicilor de rezistentă și a 
unui consum mai redus 
cu 240 mc de cherestea — 
proiectantul a catadicsit, 
după multe discuții, să 
modernizeze soluția.

— Cazuri de rutină în 
proiectare sînt destule, 
ne-a spus, în continuare, 
interlocutorul. Comitetul 
de Stat pentru Valorifica
rea Produselor Agricole 

Este satisfăcătoare calitatea proiectelor 

pentru obiectivele anului in curs?
are de executat, pe baza 
proiectelor elaborate de 
Institutul de proiectări 
pentru industria prefa
bricatelor și a materiale
lor de construcții, cîte
va silozuri de cereale. 
Aici întâmpinăm o rezis
tență inexplicabilă în a- 
doptarea unor soluții mai 
rapide și economice.

Dialogul asupra schim
bării soluției la execuția 
casei redlerelor, fixată 
deasupra celulelor silozu
rilor, s-ar rezuma, după 

precizările tov. Ion Meli- 
cescu, la următoarele :

Proiectantul: Se toar
nă o grindă și pereții din 
beton...

Constructorul: Nu e o 
soluție potrivită. Cofrajul 
se execută greu la înălți
mea respectivă, iar urca
rea betonului necesită u- 
nele utilaje speciale și 
cheltuieli mari. De ce să 

nu trecem la prefabricate 
ușoare, la elemente din 
beton și azbociment — 
materiale larg folosite în 
străinătate ?

Ne oprim aici cu discu
ția. Merită însă relevat 
un fapt: constructorii au 
executat, după soluția 
propusă de ei, ferma și 
acoperișul din plăci de 
azbociment la silozul din 
Sîrca, care se comportă 
foarte bine. Aceeași solu
ție a fost folosită și la 
Fabrica de ulei din Iași. 

Totuși, proiectantii, situ- 
îndu-se pe pozițiile lor 
conservatoriste, refuză să 
accepte extinderea soluți
ei la silozurile de la Tru- 
șești. Adresăm conducerii 
Institutului de proiectări 
pentru industria prefabri
catelor șl a materialelor de 
construcții — recidivist în 
materie de conservatorism, 
următoarea întrebare : nu 

ajung unele insuccese 
de pînă acum pentru a-și 
schimba concepția? între
barea este valabilă și în 
cazul Institutului de pro
iectări laminoare. Acest 
institut, ignorînd flagrant 
termenul de punere în 
funcțiune a depozitului- 
intermediar de la lamino
rul Slebing din' cadrul 
Combinatului siderurgic 
Galati — trimestrul I 
1968 — a prevăzut consoli
darea terenului cu 20 600 
piloti de loes-ciment, 

care dacă ar fi fost ac
ceptată, ar fi însemnat 
terminarea execuției în... 
1971. „Recordul" de su
perficialitate îl deține însă 
Institutul de proiectări ce
luloză și fibre sintetice, 
proiectantul principal la 
Grupul industrial Brăila. 
La el se întîlnește, din pă
cate, atît rutină și incon
secventă, cît și o mare 

doză de aproximație în 
mînuirea fondurilor de 
investiții. Numai la fa
brica de celofibră, după 
două refaceri a devizului 
general, s-a ajuns la 1 304 
categorii de lucrări, în 
loc de 648. și la 954 note 
de comandă suplimentare, 
care au încărcat costurile 
cu 96 milioane lei.

Pornind de la ideea 
greșită a îndeplinirii pla
nului de proiectare cu 
orice preț, a raportării că 
„proiectele au fost preda

te", unele Institute de pro
iectare trimit pe șantie
re documentații incom
plete, cu soluții pripite. 
In legătură cu această 
nouă manifestare a su
perficialității, tov. TRA
IAN AVRAM, secretarul 
comitetului de partid de 
pe șantierul Combinatu
lui chimic Craiova, rela
ta : „Șantierul nostru a 

primit documentația pen
tru lucrările în continua- ’ 
re. Dar proiectanții, sub I 
imperiul termenului, au 
elaborat documentații de 
slabă calitate, care nece
sită multe schimbări de 
soluții și completări". Se 
naște în mod firesc între
barea : de ce oare condu
cerea IPRAN nu învață din 
greutățile provocate con
structorilor în anii trecuți, 
prin numeroasele modifi
cări de soluții și note de 

comandă suplimentare ? 
Conducerea acestui insti
tut a mai fost interpela
tă în presă asupra calită
ții proiectelor întocmite. 
Se vede însă că ea a tra
tat cu indiferentă semna
lele critice și, adoptînd 
„politica struțului", a con
tinuat să exercite un slab 
control în privința solu
țiilor care angajează ba
nii statului. Consecințele 
unei asemenea superficia
lități sînt evidente : une
le fabrici ale combinatu
lui de la Craiova, nici a- 
cum, după ce a trecut 
mult timp de la punerea 
lor în funcțiune, nu au 
reușit să iasă din impas 
și continuă să înregistre
ze pierderi.

Pentru unele obiective 
sînt preluate proiectele 
unităților construite mai 
înainte. Aceasta înseamnă 
cîștig de timp. Numai că 
deseori acest cîștig se 
transformă în pierderi, 
datorită faptului că pro
iectantii unor institute nu 
caută întotdeauna să re
zolve un lucru elementar: 
corelarea detaliilor și a- 
daptarea proiectelor la 
condițiile noului obiectiv. 
„La Complexul alimentar 
din Sibiu — ne spunea 
tov. ing. VIRGILIU BO- 
LOGA, șeful șantierului 
— proiectantul a execu
tat numai partea de arhi
tectură pentru silozuri, 
iar pe cea de rezistență 
a copiat-o după... proiec
tul folosit la Cluj. Din a- 
ceastă cauză, ne-am tre

zit că golurile de la fe
restre și uși nu corespun
deau. La moară, la un 
moment dat, am observat 
că partea de utilaj nu 
este corelată cu cea de 
rezistență, constatîndu-se 
că planșeele pe care se 
montează utilajele nu re
zistă".

Iată un exemplu de 
copiere — pe linia mini
mei exigențe — a obiș
nuitului, prin nesocotirea 
celor mai elementare ce
rințe ale terenului. In 
culpă se află tot 
Institutul de proiectări pen
tru industria alimentară. 
Este evidentă incompe
tența unor proiectanți de 
la acest institut și din cele 
relatate de tov. LA- 
ZĂR ORENȘTEIN, ingi
ner șef adjunct al 
șantierului Fabricii de 
zahăr Buzău: „Pentru 
magazia de borhot us
cat, acest institut a 
prevăzut structura din 
bolțari de beton pretur- 
nați pe șantier, care ur
mau să fie asamblați cîte 
4 și apoi montați. Soluția 
nu era deloc avantajoasă 
pentru șantier. In cele 
din urmă, pe baza pro
punerii noastre, s-a tre
cut la confecționarea de 
grinzi întregi — cît di
mensiunea halei. Rezulta
tul ? S-a cîștigat o lună 
și jumătate la execuția 
lucrărilor respective. Dar, 
îi 'întrebăm pe cei de la 
institut: oare, noi con- i 
structorii trebuie să cău- . 
tăm cele mai rentabile so- '

Iuții I Ei pe ce iau salarii, 
premii și alte stimulen
te?".

Reluăm și noi întreba
rea, întrucît ea consti
tuie cheia întregii chesti
uni : simt institutele citate 
răspunderea materială pen
tru activitatea depusă 1 
Acum, în momentul de 
față, nu. S-a încetățenit 
prostul obicei ca, indife
rent de rezultatele apli
cării proiectelor, institu
tele să încaseze premii — 
întrucît au predat la timp 
documentația — fără să 
se mai ia în considerare 
notele de comandă supli
mentare, refacerile de lu
crări, întîrzierea în pune
rea în funcțiune a obiec
tivelor. Acest sistem de 
stimulare nu reflectă 
principiul socialist al ca
lității muncii depuse. E- 
forturile de investiții ale 
statului pot fructifica cu 
bune rezultate numai 
cînd proiectele asigură din 
capul locului premisele u- 
nei înalte eficiențe econo
mice. De aceea, credem că 
este necesară revizuirea sis
temului de cointeresa
re și răspundere mate
rială aplicabil institutelor de 
proiectare. Munca excep
țională trebuie recompen
sată în mod deosebit. Dar, 
în același timp, superfi
cialitatea și incompeten
ta, care în economie cas
tă milioane de Iei. trebuie 
sancționate cu hotărîre. 
în aceasta constă una din 
pîrghiile îmbunătățirii 
activității de proiectare.
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poezie, atît de puțin ?
Pe platoul de filmare 
pentru păpuși al stu
dioului bucureștean 
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de efervescentă 
este și vremea

Epocile mari, 
creatoare, cum 
noastră, se caracterizează prin ma
nifestarea infinit variată a stiluri
lor individuale în artă. Specificul 
producerii valorilor spirituale, ce
rința de a crea unicate, opere cu 
o individualitate bine conturată îi 
îndeamnă, în mod firesc, pe artiștii 
autentici spre domenii încă neex
plorate ale universului material 
exterior, sau a celui spiritual inte
rior. Această lume interioară este 
tot mai frecvent și multiplu oglin
dită. Arta s-a străduit întotdeauna 
să oglindească esența reacțiilor a- 
fective și ideatice ale omului, față 
de lumea lui. Prin aceasta arta a- 
duce o notă pură și specifică fată 
de cunoașterea științifică sau is
torică a unei epoci, universul a- 
fectiv oglindit al unei epoci con
stituind și el o realitate. A- 
ceastă realitate a interpretării 
subiective, a participării afective 
în structura imaginii nu am des
coperit-o noi, nici modernii, cum 
cred unii. Ea a constituit nercepte 
elementare pentru un Leonardo 
da Vinci, care-și considera pictu
ra o ..poezie mută", un cîntec al 
sentimentelor și al caracterelor. 
Conștiința participării subiective, 
prin ideal uman. în însăși sub
stanța imaginii este prezentă Si la 
Diirer, ba chiar în disputa estetică 
— Platon-Aristotel. Simbolul, de 
altfel se știe, nu este o invenție 
a epocii noastre, în plastică.

Amintesc aceste cîteva lucruri 
elementare deoarece există ten
dința — tot mai accentuată deși 
cu totul neîntemeiată — de a con
sidera arta marilor tradiții drept 
copie a obiectelor, a modelelor, în 
timp ce arta contemporană ar fi 
singura interpretativă, spiritualiza
tă, filozofică. Din păcate, aseme
nea dihotomii exagerate, care nea
gă sensul continuității artei, legă
tura necesară dintre inovație și 
tradiție se fac, mai ales, pentru a 
ascunde lipsa de conținut, opaci
tatea unor lucrări facile, sau chiar 
lipsa de talent a autorilor lor.

A fi original astăzi, a inova, în
seamnă a fi din ce în ce mai pro
fund, presupune cunoașterea și în
țelegerea filozofică a realității, pă
trunderea unor sensuri istorice ine
rente dezvoltării actuale a ome
nirii. Majoritatea artiștilor auten
tici au găsit resursele inspirației 
lor în viața, istoria și folclorul 
proprii poporului lor, acel izvor 
veșnic viu de care au vorbit îna
intașii culturii românești — izvor 
care este amintit cu semnificații 
noi și edificatoare în Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

O NOUĂ
REALIZARE A
FIZICIENILOR
CLUJENI

Grupul de fizicieni din Cluj 
specializați în ultrasunete, 
condus de cont. univ. Dezide- 
riu Auslănder, care acum cîți- 
va ani a realizat primul ge
nerator românesc de ultrasu
nete, a terminat un nou gene
rator de acest gen, „Vibrator- 
2". Acest aparat are aplicabi
litate în chimie, biologie, fizi
că etc.

Paralel cu „Vibrator-2", a 
fost construit și un generator 
de unde ultrasonore care va 
funcționa ca stație pilot pen
tru aplicarea ultrasunetelor în 
agricultură.

(Agerpies)

De fapt originalitatea imensă a 
epocii noastre, a evenimentelor ei 
profund revoluționare, a schimbă
rii locurilor și oamenilor, în mod 
radical, reprezintă o nelimitată 
sursă de originalitate tematică, de 
înnoire a creației. Numai simț de 
observație să fie, talent să fie — 
și opera de oglindire artistică va 
apare strălucitor de nouă. Origi
nalității epocii și oamenilor li se 
cere, desigur, adăugată originali
tatea de simțire și interpretare a 
autorului, depășirea locului comun, 
a retorismului, a expresiei facile.

Opinia enunțată aici se confirmă 
din nou în confruntarea cu lucră
rile de artă plastică din recenta 
Expoziție colectivă interregională 
de la Iași. Vizitînd-o, mi-a fost dat 
Să văd multe realizări semnifica
tive pentru direcțiile în care este 
căutat noul. Cînd am intrat în 
sală, mi-a atras atenția, pe fondul 
policrom al tablourilor, o sculp
tură în lemn tare, bătută parcă de 
vînturi și ploi : „Cintărețul din 
nai", cu care Eftimie Bîrleanu 
reușește să domine expoziția. în 
această lucrare, mai mult ca în 
altele, sculptorul și-a depășit pe
rioada critică, de căutări. Acum 
stilul său, ca și al altor cîțiva par
ticipant! la expoziție, s-a definit 
distinct. Adoptînd tehnici sau mij
loace de expresie moderne, sculp
torul nu uită originile artei de la 
care pleacă. Cu o asemenea sculp
tură poți ieși oriunde în lume fără 
să fii întîmpinat cu zîmbetul rece 
al celor care recunosc în „noutate" 
o pastișă, o repetare supărătoare a 
ceva cunoscut.

Sub acest raport, exercițiile de 
virtuozitate ale lui Vasile Condu- 
rache — în aceeași expoziție — ne 
conduc la un moment penibil cînd, 
cu sau fără voia autorului, consta
tăm o similitudine a lucrării „Cap" 
(de om) cu simbolul obsesiv freu
dian al unui tors de femeie, deve
nit fizionomie umană, în concepția 
pictorului francez Rene Magritte, 
în genere, cred că pot constata cu 
această ocazie excesul prin care se 
atribuie titlul de portret unor com
poziții simbolice. împrumuturile 
formale sînt de nedorit; ele sînt 
cu atît mai de neînțeles la un ar
tist care părea să-și contureze un 
stil propriu, mai ales în perioada 
în care a învățat de la Irimescu. 
Ne aducem aminte cu plăcere de 
portretele unor țărani autentici, 
realizate original, cu o frumoasă 
duritate. Oscilația stilistică, neho- 
tărîrea între Brâncuși, pe care-1 
frecventa acum un an, și alți mo
derni, poate să provină din acea 
obsesie a modernității, sau din asi
milarea 
pripită, 
desigur, 
ilustrat 
produceri, care sugestii exterioare 
pot înlocui izvoarele prime de in
spirație, din viața și 
poporului tău ?

Inovația reușește mai 
na cînd ideea creatoare 
din aprofundarea resurselor autoh
tone ale plasticii. Meritorie 
este inițiativa lui Căileanu Du
mitru de a valorifica tradiția Ca- 
loianului, păpușile și amuletele de 
lemn care simbolizau cîndva forța 
germinativă, purtată la vale pe a- 
pele primăverii. Adîncită prin me
ditație și perseverență a meșteșu
garului, această direcție a creației 
promite mult, dar mai are de suit 
trepte pînă la sinteza stilistică. In
teresante ni se par și preocupările 
lui Pompiliu Climent, care desco
peră înrudirea ceramicii românești 
cu cea egipteană. Unul din portre
tele sale, de o reală frumusețe, su
gerează generalitatea „eternului fe
minin". Tot de inspirație autohtonă 
sînt apliurile ornamentale, în me
tal, ale Ecaterinei Petrovici, anam
neză a frumoaselor icoane de ar
gint, excelente la români, încă de 
la Ioniță și Asan. Ele pot constitui 
o podoabă a interiorului modern. 
Pînă la marea artă vor mai suferi 
desigur retopiri la temperatura 
înaltă a conceptului filozofic-artis-

grăbită, poate involuntar 
a unor lecturi. Circulă, 
cartea și albumul străin, 
remarcabil. Dar care te

tic. De fapt inovarea artei presupu
ne sacrificii și renunțări, dintre 
care prima este renunțarea la re
luarea improprie, impersonală, a 
obiectului oglindit sau a operei 
înaintașilor.

Nou ni se pare la pictorul Ștefan 
Boușcă modul cum vrea să armo
nizeze un tricolor dintr-o serie de 
tablouri cu flori. Ornamental, 
și ca idee, lucrul îi reușe.ște. 
Modernitatea conținută în peisajele 
lui Petru Hîrtopeanu nu este osten
tativă, ea se manifestă mai mult 
prin simplificarea compoziției și 
coloritul reținut. Inventivitatea lui 
Dan Hatmanu este neobosită. Ta
bloul său alegoric „Abundență" 
se remarcă prin marea putere de 
reprezentare. Sensul compozițiilor 
este mereu fecundat de figuri de 
stil elevate și se dovedește fericită 
nu numai ideea, ci și tehnica de 
lucru.

Aici subliniez doar o problemă, 
aceea a căilor de înnoire a artei 
plastice, propunîndu-mi să diferen- 
țiez inovația autentică de impro
vizație. Francisc Bartok și Cor- 
neliu Ionescu par să caute aceste 
căi în adîncurile pline de comori 
ale frescei moldovenești. Cu totul 
remarcabil este, din acest punct de 
vedere, tînărul Dimitrie Gavrilea- 
nu, aproape un debutant, poate 
unul dintre cei mai talentați și ori
ginali din generația sa. El vine din 
munții Bucovinei cu retina formată 
din copilărie la Voroneț și la Gura 
Humorului. Secretul lui constă în 
profunda ancorare a tematicii pic
turii și graficii în problematica o- 
mului de azi, dar nu ostentativ, ci 
organic legat de izvoarele valorii 
plastice românești, și mai ales în 
asimilarea universului poetic al 
cosmogoniei, mitologiei și balade
lor populare. Cu altă notă, mai 
naiv epică, cu umor humuleștean, 
Frăsina Vlad este încîntătoare în 
arta surprinzător de proaspătă și 
nouă a unei vechi tradiții de pic
tură pe sticlă.

Aș dori să închei cu o întrebare 
adresată unor tineri artiști parti
cipant la expoziție: Oare cum 
se face că n-au descoperit 
pînă acum „albastrițl de Vo
roneț", fizionomiile reale ale con
temporanilor, universul coloristic al 
costumelor naționale ? Oare li se 
va întîmpla și lor, cum i s-a în- 
tîmplat, cu ani în urmă, unui co
leg de-al meu, să descopere frumu
sețea iei românești într-un album 
Matisse, și nu la horă, la nunțile 
sau la iarmaroacele din imediata 
apropiere ?

Radu NEGRU

psihologia

întotdeau- 
izvorăște

Întîmplarea de la care 
a pornit gîndul 
cestor rînduri 
cut nu de 
tr-un autobuz, 
levi — după 
toți în jurul 
ani — discutau 
despre poezie. Fie că pa
sionantul lor dialog con
tinua în acest cadru ora 
de literatură română, tie 
că tinerii despre care este 
vorba erau ei înșiși ispi
tiți de muza poeziei, cert 
este că arătau o mare 
dragoste față de „cuvin
tele potrivite", cărora li 
se spune, cu o vorbă mai 
veche, versuri. La cobo- 
rîre, unul dintre elevi 
le-a reamintit colegilor 
săi: nu uitați să ascultați 
mîine seară la radio emi
siunea „Eminesciene".

într-adevăr, la radio 
puteau fi ascultate în a- 
cea zi nestemate ale lu
ceafărului poeziei româ
nești, după cum iubitori
lor de frumos li se ofe
reau, pe aceeași cale, în- 
tîlniri și cu alte capo
dopere ale literaturii 
noastre și ale celei uni
versale. In afară de a- 
ceste emisiuni însă, nici 
un teatru, nici o casă de 
cultură 
stituție 
gramul 
festival 
cei dornici să-și petreacă 
astfel o parte a zilei. Dar 
numai atunci ? Nu gre
șesc spunînd că aproape 
în tot timpul anului ase
menea festivaluri lipsesc 
de pe afișul manifestări
lor artistice. In peisajul 
cultural al orașelor spec
tacolele de poezie sînt o 
„rara avis". Ele se orga
nizează mai ales cu pri
lejul unor aniversări sau 
comemorări.

La un număr însemnat 
de teatre, unele bucurîn- 
du-se de un înalt presti
giu, s-au făcut în ultimii 
ani doar cîteva recitaluri: 
Eminescu, Alecsandri, 
Coșbuc, Topîrceanu, Ar
ghezi, Labiș. Au fost or
ganizate, de asemenea, 
cîteva festivaluri de poe
zie la casele raionale de 
cultură și la unele cena
cluri, susținute mai întot
deauna de aceiași ac
tori. E drept, la radio 
se difuzează zilnic 2—3 
emisiuni de poezie, (Ra- 
dioteleviziunea a orga
nizat, de asemenea, re
citaluri de poezie în 
Studioul său de concerte, 
dintre care unele cu o 
puternică rezonanță ac
tuală : „Ce-ți dorim noi 
ție, dulce Românie", „Cîn- 
tare partidului"), pe mi
cul ecran apar tot mai 
des actori prețuiți care se 
apleacă cu înțelegere și 
sensibilitate asupra unor 
valoroase creații poetice.

scrierii a- 
s-a petre- 
mult în- 
Cîțiva e- 
înfățișare 

a 16—17 
aprins

ori vreo altă in- 
nu aveau în pro- 
lor duminical un 
de poezie pentru

Totuși, nu puțini sînt cei 
care socotesc necesar ca 
popularizarea tezaurului 
poetic național să se facă 
mai susținut și în forme 
cît mai variate și instruc
tive. Este vorba de acest 
contact direct, viu, mijlo
cit de recitare. Un popor 
care 
niul 
ții o 
care 
rile 
„Meșterul Manole", „Toma 
Alimoș", creația lui Emi- 
nescu, Coșbuc, Arghezi și 
a multor altor scriitori de 
dimensiuni universale, 
este un mare iubitor de 
manifestări poetice.

Să ne amintim 
tradiția serbărilor 
lare ale 
căruia dintre 
constituiau 
evenimente 
primul rînd 
gramul de recitări; să ne 
amintim de sălile arhi
pline la spectacolele de 
poezie, de întîlnirile din
tre scriitori și cititori des
fășurate întotdeauna în- 
tr-o atmosferă caldă, 
pentru a avea o imagine 
a prețuirii și dragostei cu 
care sînt înconjurați la 
noi poezia și făurarii ei. 
Această mereu sporită 
năzuință de cunoaștere, 
interesul tot mai mare față 
de cultură al unor mase 
de ordinul milioanelor se 
cuvin stimulate și culti
vate prin cele 
trivite și eficace modali
tăți.

Mă gîndesc — în ceea 
ce privește chestiunea în 
discuție — în primul rînd 
la 
rii 
în 
în 
le,

a adus în patrimo- 
spiritual al umanită- 
asemenea zestre, în 
strălucesc giuvaeru- 
populare „Miorița",

de 
șco- 

copilăriei fie- 
noi, care 

emoționante 
artistice, în 

prin -pro-

mai po-

eventualitatea profilă- 
unui teatru de poezie 
Capitală, și poate și 
alte centre cultura- 
care ar putea deveni 

unul dintre cele mai bune 
mijloace de popularizare 
a creației poetice româ
nești și, totodată, de edu
cație patriotică și este
tică a tineretului. Așa 
cum de-a lungul unei sta
giuni iubitorul de teatru 
știe că va putea asista la 
spectacole cu „Răzvan și 
Vidra", „Fîntîna Blandu- 
ziei", „O scrisoare pierdu
tă", „Vlaicu Vodă", „Apu3 
de soare" și la reprezen
tații cu piese 
mai valoroși 
contemporani, 
un asemenea 
care zăbovesc 
supra cărților 
s-ar întîlni 
operele unor 
literaturii noastre și ale li
teraturii universale. Acest 
teatru ar fi, de asemenea, 
și o admirabilă școală 
de punere în valoare a 
frumuseților limbii româ
ne, iar în ce privește 
arta de a recita, el ar 
constitui locul cel mai a-

ale celor 
dramaturgi 
tot așa, la 
teatru cei 

îndelung a- 
de stihuri 

oricînd cu 
piscuri ale

M tn repertoriul dramaturgiei istorice roma- 
™ nești se va înscrie curind o lucrare in-, 
spirală din Irămintata epocă a Unirii Principa
telor: „Luceafărul dinspre ziuă" de Rodica Ni- 
colescu. Spectacolul va vedea luminile rampei 
în preajma zilei de 24 ianuarie pe scena Tea
trului „Ion Creangă" din Capitală.

M Secția de păpuși a Teatrului de Sfat dm 
” orașul Baia Mare a împlinit un deceniu de 
activitate, tn cei 10 ani, păpușarii băimărer'i 
au pus în scenă 33 piese, jucate în peste 1 500 
spectacole, din care mai mult de jumătate la 
căminele culturale, cluburile și casele de cul
tură din regiune. La spectacolele susținute au 
luat parte peste 200 000 cetățeni mici și mari.

M Secția de artă a Muzeului regional Crișa- 
HQ t mhrtn/itit cnlopUn mi niicfn ACI rlr>

lucrări 
români 
(ionate 
zat în 
nind lui Theodor Palladi, trei desene de To- 
nitza, peisaje de Gh. Petrașcu și Dumitru Ghia- 
ță, două litografii de Șirato, precum și alte 
lucrări. (Agerpres)

și-a îmbogățit colecfia cu peste 40 de 
de pictură și graficii ale unor pictori 
contemporani. Dintre lucrările aclilzi- 
se evidențiază un peisaj marin reali- 
ulei și un autoportret, ambele apar/’-

decvat pentru un rodnic 
schimb de experiență în
tre maeștri ai scenei și 
actori mai tineri, cunos- 
cuți pentru înzestrarea 
lor și în această direcție.

De asemenea, mi s-ar 
părea potrivită înființarea 
unor studiouri de poezie 
la acele teatre care au 
forțele actoricești nece
sare. Multe dintre mani
festările poetice ar putea 
îmbrăca forma unor ma
tinee duminicale, destina
te, îndeosebi, tineretului 
studios. Succesul de care 
s-a bucurat, în stagiu
nea trecută, spectacolul 
Prevert dovedește viabi
litatea formulei utilizate 
la Teatrul Mic, după cum 
nu mai puțin vrednice de 
atenție sînt recitalurile în 
care muzica și dansul în
soțesc armonios versul, 
ori poemele scenarizate. 
Mă gîndesc, cu cîtă gra
titudine ar fi răsplătite 
de către iubitorii de lite
ratură din Capitală efor
turile conjugate ale tea
trelor de aici, de a le 
oferi posibilitatea partici
pării la o suită de spec
tacole care — laolaltă — 
ar alcătui o antologie vie 
a poeziei românești.

Se bucură de multă 
prețuire recitalurile poe
tice susținute de unul sau 
de doi actori dintre cei 
mal valoroși. Sînt în toată 
țara mulți asemenea ac
tori. Este păcat să nu li 
se dea și pe această cale 
posibilitatea să-și do
vedească deosebitele ca
lități de tălmăcitori ai 
gîndurilor și sentimente
lor care vibrează în atî- 
tea pagini de autentică 
poezie.

O modalitate (prea pu
țin folosită pînă acum) de 
răspîndire a tezaurului 
poetic național o consti
tuie înregistrările pe 
discuri. De curînd, într-un 
articol publicat în ziarul 
„Scînteia", scriitorul Ion 
Biberi susținea cu argu
mente convingătoare ne
cesitatea creării unui Mu
zeu viu al culturii româ
nești, muzeu pentru alcă
tuirea căruia s-ar apela 
la mijloacele moderne de 
tezaurizare, pentru gene
rațiile viitoare, a valorilor 
literaturii și artei poporu
lui nostru. într-un aseme
nea muzeu, pe care mi-1 
imaginez deschis într-un 
viitor nu îndepărtat, și-ar 
afla locul meritat aceste 
emoționante documente 
sonore care sînt înregis
trările cu glasurile scrii
torilor, oamenilor de artă 
și actorilor de seamă. Din 
păcate, în momentul de 
față, este încă foarte mic 
numărul discurilor casei 
„Electrecord", care conțin 
pagini din capodopere 
ale poeziei, prozei și dra
maturgiei românești. Or, 
„Electrecordul" poate o- 
feri înregistrări de o va
loare 
cum 
drept

excepțională, după 
le apreciază pe 
cuvînt și cronicarii.

★
Poezia românească, f- 

coană a sufletului unui 
popor milenar și de o 
mare putere de creație, 
tărîm unde meditația cea 
mai profundă se 
tește cu gingășia 
sibilitatea pururi 
pete, poartă spre 
salitate nestemate 
tice 
tul 
tei'; 
nută 
țiune
răspîndire a acestei co
mori naționale, sînt oare 
de prisos noi și neostenite 
ștrădanii din partea insti
tuțiilor de cultură ?

împle
ti sen- 
proas- 

univer- 
artis-

născute pe pămîn- 
creatorilor „Miori- 
pentru o mai susți- 
și pasionantă ac- 

de cunoaștere și

lulius ȚUNDREA
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ALE RESPONSABILITĂȚII PATRIOTICE
(Urmare din pag. I)

cuvîntul tău devine 
un reazem firesc al 
onoarei. Onoare a o- 
mului care, înțelsgîn- 
du-și propria menire 
și îndatorire, refuză 
balansul pe incorec
titudine și tărăgănea- 
lă. După cum și-a în- 
frînt sau nu ambian
ța comodă, a unui 
ungher de căldurică 
netulburată, în favoa
rea unei angajări di
recte pentru triumful 
noului, a conținutului 
viguros ce ni se dez
văluie continuu în a- 
ria științelor, tn teh-

nică, în arte, în litera
tură, vom recunoaște 
în cutare sau cutare 
dintre noi unul dintre 
miile și miile de ca
targe care susțin 
nava României de az- 
spre epoca de matu
ră înflorire a zilei de 
mîine. Răspunderea 
pentru promovarea u- 
nei asemenea auto- 
depășiri 
așa cum 
Plenara 
Central 
dului — 
vă cei pe 
crederea socială i-a 
investit eu răspun
deri mai mari, dar

o poartă — 
se arăta la 
Comitetului 
al parti- 

deopotri- 
care în

și cei prin a căror 
amprentă anonimă 
prinde viață tot mai 
deplin edificiul socia
lismului din România. 
Urmările unor aseme
nea criterii se văd 
cel mai ușor și mai 
convingător în dome
niile economiei, unde 
menținerea unei pro
ductivități scăzute, 
ori a unor planificări 
la capitolul pierderi
lor toarnă plumb în 
dinamismul societă
ții. Dar oare numai 
pentru neglijarea ca
lității, pentru preju
diciile materiale în e- 
conomie opinia publi

că se află îndreptă
țită a trage la răs
pundere pe vinovați ? 
Un curs universitar 
depășit, un spectacol 
șters, lipsit de patos 
și de fantezie, o ex
poziție în care monu
mentalitatea conținu
tă a epocii se stră
vede anemic și în- 
tîmplător nu ridică și 
ele, de asemenea, în
trebări cărora lumea 
noastră artistică sau 
forurile de 
și instruire 
datoare cu 
suri ? Girul 
sentimentul 
fecționării trebuie să

educație 
le rămîn 

răspun- 
calității, 
autoper-

fie semnele de recu
noaștere a responsa
bilității patriotice în 
toate sectoarele de 
activitate. Răsfrîntă, 
întregită și întinerită 
continuu în pulsația 
laboratoarelor, a u- 
zinelor, a sălilor de 
artă, pasiunea depă
șirii girează infinite 
sporuri ale societății 
în care trăim. Fapte 
șt sporuri de necon
ceput în afara senti
mentului de răspun
dere care trebuie să 
însoțească fiecare 
gînd, fiecare episod 
nou de creație socia
lă românească.

18,00 — Pentru copii : A.B.C.
— Pentru pionieri și școlari: Neobișnuita 

călătorie în lumea cărților : „La hanul 
Ancuței" — ecranizare după romanul lui 
Mihail Sadoveanu.

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Desene animate.
19,30 — Legenda Ciocîrliei — montaj muzical- 

coregraflc.
19.50 — Aventurile lui Robin Hood.
20.20 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări

la care nu s-a răspuns încă. Emisiune 
de știință.

21,05 — Filmul artistic : „Semnale deasupra ora
șului".

22,35 — Telejurnalul de noapte.

CINEMA |
• EL GRECO : PATRIA - 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, CAPITOL (completare Marea Sarmatică... 
Marea Neagră) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20 (la ultimele 
două completarea Pe urmele unui reportaj).
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 1834) — orele 19,30, RE
PUBLICA - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, MODERN
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15 (la ambele completa
rea Drumul spre succes), FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• SANJURO : LUCEAFĂRUL 9; 11,15; 14; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• SUZANA : CINEMATECA - 10; 12; 14.
• NEVESTE PERICULOASE : BUCUREȘTI — 8,45; 
11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, TOMIS - 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : LUMINA (com
pletare înflorim și noi cu țara) — 8,45; 11; 13,30; 
15,45; 18,45; 20,45, MIORIȚA (completare Culesul ciu
percilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PACEA 
(completare Pușca și undița) — 15,45; 18; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK : VICTORIA — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, AURORA (completare Pe urinele 
unui reportaj) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
• CALABUCH : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30; 15,15; 18; 
20,45.
• DRUMUL SPRE SUCCES — BELȘUG ȘI CALI
TATE — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 — DOUAii 
ORAȘE — CANTONAMENTUL — APELE ÎN PE-Ț> 
RICOL — FESTIVALUL : TIMPURI NOI - 9 — 21 
în continuare.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : GIULEȘTI (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 15,30; 18; 20,30, CO- 
LENTINA (completare Pilula) — 15,30; 17,45; 20.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Orizont științific 
nr. 7) — 14; 16; 18; 20.
• MOȘ GERILA : DACIA (completare Pisicuța) — 
8,45 — 21 în continuare, MUNCA (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național al 
organizației de pionieri) — 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : BUZEȘTI 15; 17,45; 20,30.
• FAUST XX : CRÎNGAȘI (completare înflorim ți 
noi cu țara) — 15.30; 18; 20,30, ARTA (completare 
Vizita conducătorilor de partid ți de stat în re
giunea Hunedoara) — 9; 12; 15; 18; 20,45.
o CUMBITE : GRIVIȚA (completare Două orașe) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : BUCEGI — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
• GOLGOTA : GLORIA (completare Poduri peste 
timp) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Prin muzeele Capitalei) — 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• BARBA ROȘIE (ambele serii) : UNIREA — 16;
19.30, POPULAR — 16; 19,30, LIRA — 16; 19,30.
• FEMEILE : FLACĂRA (completare Jocul) — 
15,30; 18; 20,30, FERENTARI (completare Scoica) — 
15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : VITAN (completare Vox Maris)
— 15; 17,30; 20.
« ANUNȚ MATRIMONIAL : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILA : COSMOS (comple
tare Prin muzeele Capitalei) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : VIITORUL (com
pletare Robinson) — 15,30; 18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : VOLGA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20.30, RAHOVA (completare Orizont 
Științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : PROGRESUL (completare 
Mimetism) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII 
(completare Pata) — 15,30; 18; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR” și MI
NUNATA ANGELICA - cinemascop : COTROCENI
— 15; 19.

de operă și balet : TRUBADURUL• Teatrul
19.30.
• Teatrul
LUI - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : MARIA STUART — 19, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd 
Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 8FÎNTUL 
MITICA BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O 
NOAPTE FURTUNOASA - 19,30. (sala Studio) : 
SONET PENTRU O PĂPUȘA - 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea” : DE LA BUCU
REȘTI LA VALE — 20 (premieră).
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY 
(sala Teatrului de Comedie) : DOI PE 
LANSOAR — 19,30
• Studioul Institutului de artă teatrală Y. 
matografică „I. L. Caragiale" : CHIBIȚA ÎN IAȘI ; 
NĂPASTA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 16,30, (sala Casei de cultură a tinere
tului „Grivița Roșie”) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R. S. CEHOSLOVACA - 19 30

de stat de operetă : PRINȚESA CIRCU-

Magheru) : O

- 19.30, 
UN BA-

și cine-

HCQNCERTEg
Azi, la ora 20, în sala mică a Palatului are loc 

un concert de muzică contemporană. în program : 
„Momente muzicale pentru 11 instrumente de suflat" 
de Ilya Hurnik ; Cantata a IlI-a pentru mezzosopra- 
nă și 5 instrumente de suflat (pe versuri de Tudor 
Arghezi) de Ștefan Niculescu ; Muzică pentru „Oedip 
la Colcnas" de Aurel Stroe ; Missa pentru soliști vo
cali, cor mixt și dubiu cvintet de suflători de Igor 
Stravinski Concertul va fi susținut de Martha 
Kessler, Aurelia Diaconu, Vasile Huzum, Constantin 
Broszna, Alex. Vo'inescu, formația instrumentală 
„Madrigal" dirijată de Dumitru Pop și corul da 
cameră „Filarmonia" condus de Vasile Pântea.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare Măsuri în vederea alegerilor

de către trimisul extraordinar

Cuvîntările rostite

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar, Eliezer Do- 
ron, a adresat președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, din 
partea președintelui statului Iz- 
rael, Zalman Shazar, cele mai sin
cere urări de sănătate și fericire, 
iar poporului român prosperitate 
și progres.

Subliniind preocupările poporu
lui izraelian în direcția construirii 
unei societăți bazate pe principiile 
justiției și progresului social, mi
nistrul Eliezer ~ 
Izraelul aspiră, 
stabilirea unei 
toate națiunile

Ministrul izraelian a declarat, în 
continuare, că țara sa promovează 
o politică externă fundamentată pe 
respectul suveranității și al inde
pendenței naționale.

în încheiere, a exprimat dorința 
guvernului izraelian de a dezvolta 
multilateral relațiile dintre Izrael 
și Republica Socialistă România.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru mesajul adresat, 
rugind pe ministrul Eliezer Doron 
să transmită cele mai bune urări 
președintelui statului Izrael și po
porului izraelian.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că poporul român, anga
jat într-o vastă operă de construc
ție social-economică, acordă o deo
sebită importanță promovării cau-

Doron a arătat că 
în același timp, la 
păci trainice între 
lumii.

zei păcii și înțelegerii internațio
nale. România desfășoară eforturi 
susținute în vederea statornicirii 
unor raporturi sănătoase între sta
te, bazate pe respectarea strictă a 
principiilor suveranității, indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

îmi exprim convingerea, a adău
gat președintele Consiliului de 
Stat, că relațiile dintre România și 
Izrael, călăuzite de aceste princi
pii, se vor dezvolta spre binele 
ambelor țări și popoare.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a urat ministrului 
Izraelului succese în activitatea 
sa, asigurîndu-1 că, în îndepli
nirea misiunii sale, se va bucura 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului român și al său 
personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu tri
misul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Izraelului, Elie
zer Doron.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ministrul Izraelului a fost înso
țit de membrii legației.

(Agerpres)

de deputați in sfaturile populare

comunale
în întreaga tară a fost termina

tă acțiunea de constituire a birou
rilor comunale ale Frontului De
mocrației Populare.

în prezent se iau o serie de 
măsuri menite să asigure cadrul 
organizatoric necesar desfășurării 
alegerilor de deputați în sfaturile 
populare comunale. Potrivit pre
vederilor cuprinse în Legea cu pri
vire la alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare, au fost stabilite 
în total 127 759 circumscripții elec
torale comunale. De asemenea, au 
fost constituite comisiile electorale 
comunale, care sînt formate din 
21 295 membri — reprezentanți ai

muncii. S-au tipărit si 
comitetele executive ale 
populare comunale lis-

oamenilor 
difuzat la 
sfaturilor 
tele de alegători necesare alegeri
lor. Totodată a început acțiunea 
de constituire și confirmare a co
misiilor electorale de circumscripție 
ale sfaturilor populare comunale, 
care cuprind un număr de 638 795 
de membri.

Pentru buna desfășurare a cam
paniei electorale, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare au 
luat măsuri pentru delimitarea, 
numerotarea și publicarea circum
scripțiilor electorale.

Cronica zilei
SOSIREA SECRETARULUI 

DE STAT ADJUNCT PENTRU 
AFACERILE EXTERNE DIN 

R. S. F. IUGOSLAVIA

Marți a sosit în Capitală Dimce 
Belovski, adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia, pentru a face 
o vizită în țara noastră. La sosire, 
în Gara de Nord, oaspetele a fost 
întîmpinat de Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și de funcționari superiori 
din M.A.E. Au fost de față Iakșa 
Petrici, ambasadorul R. S. F. Iu
goslavia, și membri ai ambasadei.

IN PREAJMA CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL

ECHIPA ROMÂNIEI
Wisla CracoviaA SOSIT LA STOCKHOLM

Astăzi, In cadrul

C.C.E." la baschet

(Agerpres)

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Ardeshlr Za- 
hedi, cu ocazia numirii în funcția 
de ministru de externe al Iranului, 
transmițîndu-i urări de sănătate și 
succes în activitatea de răspundere 
încredințată.

în telegrama de răspuns, minis
trul de externe iranian Ardeshlr 
Zahedi, mulțumind călduros pentru 
felicitările trimise, a formulat, la 
rîndul său, urări de fericire perso
nală și succes în muncă, ministru
lui afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

ÎN SCOPUL PROMOVĂRII 
SCHIMBURILOR 

COMERCIALE ROMĂNO- 
OLANDEZE

U.R. S. S

ale activului de partid
MOSCOVA 10 (Agerpres). — în 

regiunile și ținuturile Uniunii So
vietice au loc adunări ale activu
lui de partid, consacrate rezulta
telor Plenarei din decembrie 1966 
a C.C. al P.C.U.S. La aceste a- 
dunări au luat cuvîntul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. (orașul Moscova și re
giunile Moscova, Donețk, Jdanov), 
Alexei Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. (ținutul Vladivostok, 
regiunea Celeabinsk), Nicolai Pod- 
gornîi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S. (regiunile Sverdlovsk 
Kazan), și alți conducători 
P.C.U.S.

Cu prilejul participării la 
ceste adunări, conducătorii P.C.U.S. 
au vizitat întreprinderi industria
le, unități agricole, instituții so- 
cial-culturale, s-au întîlnit cu oa
menii muncii.

al 
?i 
ai

a-

LA ANIVERSAREA

PROCLAMĂRII R. P.

în urmă cu 21 de ani, la 11 
ianuarie 1946, istoria poporului 
albanez a consemnat un eveni
ment de seamă : proclamarea 
Republicii Populare Albania. 
Sărbătorind acest eveniment, oa
menii muncii din R. P. Albania 
evocă drumul parcurs și reali
zările remarcabile obținute în 
anii puterii populare în dezvol
tarea economiei și culturii pa
triei lor, în edificarea orînduirii 
noi, socialiste.

în acest an, ziua proclamării 
Republicii populare găsește po
porul albanez angajat într-o 
vastă activitate constructivă 
pentru traducerea în viață a 
prevederilor celui de-al patrulea 
cincinal, pe anii 1966—1970, ela
borat de 
Partidului 
prevederi, 
va crește

recentul Congres al 
Muncii. Potrivit acestor 

producția industrială 
în 1970, față de anul

ALBANIA

60—54 la sută, fcx oea 
cu 41—46 la sută. Vor 
să se dezvolte învăță-

STOCKHOLM {prin 
.«leton de la trimisul 
nostru). — Candidațil 
la supremația mon
dială în handbalul de 
sală sînt, de la în
ceputul acestei săp- 
tămîni, oaspeții Sue
diei. Luni și marți, pe 
noul aeroport inter
național Arlanda — 
aflat la circa 40 km 
de Stockholm — au 
sosit majoritatea e- 
chipelor participante. 
Unele (R.F.G., Japo
nia, Ungaria) și-au 
continuat drumul spre 
zonele Cercului Po
lar, altele spre sud, 
fiecare instalîndu-se 
în orașele ce vor

„Disputa pronosticu
rilor", despre care 
am amintit !n prima 
corespondență, este 
la ordinea zilei. Ju
cătorilor, antrenori
lor li se pun cele 
mai diverse întrebări, 
unele poate „indis
crete", ca de pildă a- 
ceasta : „Ce tactică 
veți adopta In meciul 
cu R.D.G. 7' — între
bare ou care a cău
tat să-1 „sondeze" 
pe antrenorii noștri 
chiar un ziarist din 
tabăra interesată.

Ziarele prezintă cu 
lux de amănunte so
sirea și programul e- 
chipelor. Handbaliștii

ră- 
R. F. 

și Ceho- 
Antrenorii

CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA

găzdui primele me
ciuri. Pentru începu
tul campionatului, 
„cîmpurile de luptă' 
sînt nu numai neo
bișnuit de numeroase 
(partidele din grupe 
sînt programate 
circa 20 de săli 
orașe diferite), 
implică și unele 
plasări zilnice cu 
nul, autobuzul sau a- 
vionul — uneori cu 
toate acestea (1) — 
care ar putea in
fluența potențialul fi
zic al echipelor, 
avînd în vedere că 
deplasările se efec
tuează chiar în ziua 
jocurilor. Organizato
rii au dat însă toate 
asigurările că lucru
rile vor decurge nor
mal.

La Stockholm și, 
după cum reiese din 
cele apărute în ziare, 
peste tot în orașele 
gazdă, publicul aș
teaptă nerăbdător în
ceperea campionatu
lui mondial. Marele 
interes al suedezilor 
pentru această com
petiție este explica
bil : handbalul, ca și 
hocheiul pe gheață 
sau schiul, 
foarte larg 
practicanți, 
chipa Suediei, care a 
deținut de două ori 
titlul suprem, se pre
zintă cu șanse firești 
la o nouă „încoro
nare", serioaselor 
pregătiri făcute adău- 
gîndu-li-se acum a- 
vantajul... publicului 
propriu.

în 
din 
dar 
de- 
tre-

are un 
cerc de 
iar e-

noștrl sînt în atenția 
generală. La hotel 
Bromma, el au fost li
teralmente asaltați de 
fotoreporteri și croni
cari sportivi, ca să hu 
mai vorbim de zeloșii 
amatori de autografe. 
Ieri, „Svenska Tag- 
bladet' și „Dagens 
Nyheter' au rezervat 
aproape în exclusivi
tate pagina întîi echi
pei României, cam
pioană mondială. Din 
fotografii, declarații, 
Interviuri, publicul 
suedez a luat cunoș
tință cu sportivii noș
tri, în centrul atenției 
fiind mai ales Costa- 
che II, Moser, Gruia, 
Hnat„ Samungi.

Pronosticurile 7 Ca 
de obicei, extrem de 
numeroase și chiar 
contradictorii. Uniț 
indică victoria favo
ritelor, alții, aducîn- 
du-și aminte de ulti
mele mondiale de 
fotbal, nu-i omit pe 
outsider!. „Va capota 
handbalul românesc 
în Suedia, cum a ca
potat fotbalul brazi
lian în Anglia 7" Se 
înțelege că stntem 
primii care n-am dori 
să se întîmple acest 
lucru. Dar cum și 
mingea de handbal 
este, ca orice minge, 
rotundă, anticipările 
rămîn, totuși, aproxi
mative Pînă joi, cînd 
începe campionatul, 
antrenorii echipelor 
favorite au deschis 
„lupta pronosticu
rilor". Wadmark (Su
edia) nu se avîntă

prea departe : „Cred 
că aspirante reale la 
titlu sînt echipele 
României, U. R. S. S., 
R.D.G., Cehoslova
ciei, R.F.G. și Sue
diei' — a declarat el, 
precizînd însă că, din 
politețe, a citat Sue
dia la urmă... Vick 
(R.F.G.) vede urmă
toarele semifinaliste : 
Cehoslovacia, Româ
nia, R. F. Germană, 
Iugoslavia. „Favorite
le mele, spune Konig 
(Cehoslovacia), 
mîn România, 
Germană 
slovacia.
noștri sînt optimiști, 
dar clrcumspecți. A- 
preciind că hotărt- 
toare pentru victoria 
finală vor fi puterea 
de luptă, forma de 
moment și 
— norocul, 
ză echipa 
în rîndul
lelor favorite. Seiler 
(R.D.G.) anticipează 
chiar... finalistele: 
R.F. Germană și R. D. 
Germană.

Mi se pare intere
sant de comunicat și 
faptul că „Pele al 
handbalului' — cum 
a fost denumit de 
ziariștii suedezi com
patriotul nostru Mo
ser — a dat următo
rul pronostic : „în fi
nală, România și 
Suedia*.

Ion DUMITRIU

— uneori 
•1 situea- 

noastră 
principa-

Spectatori  ••• 
pe calea 

undelor
STAȚIILE NOAS

TRE DE RADIO VOR 
TRANSMITE joi de 
la ora 20,30 (ora 
Bucureștiului) desfă
șurarea meciului de 
handbal România — 
R. D. Germană din 
cadrul preliminarii
lor campionatului 
mondial din Suedia. 
Vineri, de la aceeași 
oră, va fi transmis 
meciul România — 
Canada, iar duminică 
de la ora 18, ultimul 
meci al preliminarii
lor grupei C : Româ
nia — U.R.S.S. Trans
misiile se vor face pe 
programul 1.

Sala Floreasca din Capitală găzdu
iește astă-seară, începînd de la ora 
19,30, meciul de baschet dintre echi
pele feminine Politehnica București și 
Wisla Cracovia (Polonia), contînd pen
tru turul II al „Cupei campionilor eu
ropeni". Din lotul echipei bucureștene 
fac parte, printre altele, Viorica Ni- 
culescu, Sanda Dumitrescu, Ecaterina 
Vogel, Cornelia Gheorghe, Ana Hara- 
lambie, Margareta Pruncu. Jocul va fi 
condus de arbitrii Krumen (Iugoslavia) 
și Kamenik (Bulgaria).

1965, ou 
agricolă 
continua 
mîntul, știința, cultura, iar nive
lul de trai, material și spiritual, 
al maselor, va înregistra noi 
creșteri.

între popoarele român și alba
nez, între țările noastre există re
lații de prietenie cu vechi tradiții, 
care s-au ridicat pe o nouă treap
tă în anii construcției socialiste, 
găsindu-și o expresie în colabo
rarea reciprocă pe tărîm econo
mic, politic, cultural, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

Cu prilejul acestei aniversări, 
poporul român adresează po
porului albanez un călduros salut 
și urarea de a obține noi succese 
în construcția socialistă, în înflo
rirea multilaterală a R. P. Al
bania.

Plenara C. C
al U. C. 1

Vedere parfiald a rafinăriei de petrol din Cerrik

BELGRAD 10. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Belgrad au avut loc 
marți lucrările celei de-a 6-a ple
nare a C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. După cuvîntul 
de deschidere rostit de Veliko Vla- 
hovici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., au urmat discuții asu
pra tezelor : „Aprecieri asupra si
tuației politice după plenarele a 
4-a și a 5-a ale C.C. al U.C.I. și 
sarcinile actuale ale Uniunii Co
muniștilor", care au fost prezen
tate anterior membrilor Comitetu
lui. Central.

în ședința de după-amiază, Vla
dimir Popovici, președintele Comi
siei pentru relațiile internaționale 
a C.C. al .U.C.I., a prezentat refe
ratul „Sarcinile Uniunii Comuniști
lor în legătură cu unele probleme 
actuale din mișcarea muncitoreas
că internațională".

Plenara a adoptat hotărîri în 
problemele discutate, precum și 
programul de activitate al C.C. a! 
U.C.I.

La 10 ianuarie a avut loc șe
dința de constituire a secției pen
tru Olanda din cadrul Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România. Secția va avea ca sar
cină să contribuie la promovarea 
schimburilor comerciale dintre 
România și Olanda.

La ședință au luat parte repre
zentanți ai conducerilor întreprin
derilor de comerț exterior, precum 
și delegați ai Băncii Naționale, 
O.N.T., UCECOM, NAVROM, 
TAROM, ADAS, ROMFILM etc.

în ședința de constituire a fost 
ales comitetul de conducere al a- 
cestei secții,

★
Direcția generală a Arhivelor 

statului a organizat, în localul 
Muzeului Arhivelor statului, o ex
poziție cu caracter didactic avînd 
ca temă „Dreptul vechi românesc 
oglindit în documente". Această 
expoziție se adresează, în primul 
rînd, studenților facultăților de 
drept și istorie, contribuind la lăr
girea documentării lor și la cu
noașterea nemijlocită a materiale
lor arhivistice referitoare la pe
rioada de formare și dezvoltare a 
Țărilor Române.

Expoziția pune totodată la dis
poziția publicului o informare bo
gată privind unele aspecte ale vie
ții sociale din Țările Române în 
secolele XIV—XVII. Cu această 
expoziție. Muzeul Arhivelor statu
lui își reia activitatea, întreruptă 
temporar anul trecut, cînd au fost 
realizate lucrări de restaurare a 
localului

Havana aplaudă

„los balerinos de Bucarest
(Urmare din pag. I> — ba- 

cuban,

ft

SOFIA

ghe Cotovelea, artist 
emerit, ți Petre Cior- 
tea.

tn ziarul „El V un
do", criticul teatral și 
cinematografic J. M. 
Valdes-Rodriguez își 
Începe cronica amin
tind că baletul din 
București se bucură 
de un mare credit in 
Europa, după care 
continuă: „Semnalăm 
In primul rfnd exce
lenta scenografie a a- 
cestei versiuni româ
nești, în special fn 
actul trei, somptuoa
să și originală. De a- 
semenea, merită a fi 
relevate costumele, 
adecvate și de 
gust. Coregrafia 
Oleg Danovski 
curgătoare și 
nioasă".

Ziarele 
spectacolele 
E așteptată 
Magdalenei 
tistă emerită, care va 
apărea în rolul Gi
selle.

ei noastre școli 
letul național 
In anul 1962".

Pe marginea 
tacolului de debut 
„Lacul lebedelor" 
presa din 
consemnează 
eri la fel de 
șe. Sub titlul 
dele din București", 
Natl Gonzalez Freire 
semnează in 
„Granma" o 
însoțită de fotografii. 
„Un tot solid și to
tuși, foarte vioi, fată 
impresia pe care o 
lasă balerinii români". 
După ce se referă la 
calitățile Întregului 
colectiv, cronicara de 
la „Granma" elogiază 
interpretarea rolului 
Odette-Odile de către 
artista emerită Ileana 
Iliescu, „balerina, stă- 
pină pe tehnica sa, cu 
gesturi de mare ex
presivitate"... Apreci
eri elogioase 
nesc și alți 
printre care

spec-

Havana 
aprecl- 

elogioa- 
„Lebe-in probleme wiHiomite ne-a 

ridi- 
co

diți-I
I
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I
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Inviului xviiervu- » 

rămîne lideră a I 
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Schiori români
peste hotare

Proba de 20 km din cadrul 
ciului internațional de biatlon 
tre România-R. D. Germană, 
se desfășoară la Altenberg, a 
cîștigată de schiorul român N. Ca- 
rabela cu timpul de lh24’36”. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
sportivii germani E. Schnabel — 
lh24’49” și D. Ritter — lh25’36”.

★
Marți seara au părăsit Capitala 

plecînd în Austria biatloniștii N. 
Bărbășescu, Gh. Vilmos, I, Țeposu 
și Gh. Cercel. Ei vor participa vi
neri și duminică la un mare con
curs internațional.

Rezultate
în campionatul 
de hochei

me- 
din- 
care 
fost

(Agerpres)

(Agerpres). — La 9 
Sofia a avut loc o 
consacrată sarcinilor 
din directivele celui

SOFIA 10 
ianuarie, la 
consfătuire 
care decurg 
de-al 9-lea Congres al Partidului
Comunist Bulgar și celor legate 
de îndeplinirea planului și exe
cutarea bugetului pe anul în curs.

Au luat parte membri și mem
bri supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, membri ai 
Secretariatului Comitetului Cen
tral, membri ai Prezidiului Uniu
nii Populare Agrare Bulgare, 
niștri, șefi de secție la C.C. 
P. C. Bulgar, prim-secretari ai 
rriitetelor regionale de partid 
în cadrul consfătuirii, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat un raport.

mi- 
al 

co- 
etc.

lități artistice, o com
panie puternică, în 
continuă dezvoltare, 
lntr-un cuvlnt o com
panie magnifică".

La rindul său, Fer
nando Alonso, direc
torul baletului națio
nal din Cuba, 
spus: „Nivelul 
cat al Întregului 
lectiv face foarte
cilă o diferențiere. 
A-i numi pe unii ba
lerini care s-au evi
dențiat, Înseamnă a 
ignora calitățile alto
ra, care, impreună fac 
un singur tot. încă 
de la turneul Între
prins de noi în Ro
mânia in 1961 am fost 
impresionați de școa
la românească de ba
let. Frecventarea a- 
cestei școli, discuțiile 
avute cu artiștii ro
mâni, schimburile de 
Impresii, ne-au ajutat 
la Întemeierea propri-

însemnări de călătorie din Olanda

FIRE NEVĂZUTE
miază-noapte, la

ziarul 
cronicii

intru- 
balerini, 

Gheor-

bun 
lui 

e 
armo-

anunță 
viitoare.

sosirea 
Popa, ar-

cu realitățile 
Rezultatele au 

necesitatea 
cooperării 
Dacă în 

schimburile

Marți la Miercurea Ciuc, în ca
drul campionatului republican de 
hochei pe gheață, Dinamo Bucu
rești a dispus cu 8—4 de Agrono
mia Cluj, iar Tîrnava Odorhei cu 
3—2 de Politehnica București. In
diferent de rezultatul ce-1 va înre
gistra în jocul cu Avîntul Miercu
rea Ciuc, Steaua i 
campionatului. Turul _____
tiției este programat cu începere 
de la 7 februarie la București.

CUM VA Fl VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 12, 13 și 14 ianuarie. In țară : 
Vre"me rece, cu nopți geroase, 
mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ninsori 
temporare. Vînt potrivit cu u- 
nele intensificări în sudul și es
tul țării în a doua parte a in
tervalului. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 
15 și minus 5 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între mi
nus? și plus 3 grade. In Bucu
rești : Vreme rece, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ninsori temporare. Vînt 
potrivit, cu unele intensificări. 
Temperatura ușor variabilă.

în
Groningen, la Slochte- 
ren, pămîntul Olandei a 
descătușat gazul natu
ral. Mai spre sud, în 
portul Rotterdamului, se 
rafinează anual mili
oane tone de petrol. La 
Neerlandse Aardolle 
Maatshappij (Societatea 
neerlandeză de petrol) 
mi s-a spus : „Țările 
noastre au o vocație co
mună, petrochimia". Pen
tru a înțelege aceasta, 
trebuie să 
rotoarele 
admirabil 
tehnicieni 
științifici. , 
rimentează noile aplica
ții ale materialelor plas
tice în economia națio
nală — de la coardă de 
vioară pină la cisternele 
de lapte sau carterele 
aparatelor electronice. 
Oamenii de știință și 
tehnicienii laboratorului 
vorbesc cti mult interes 
despre realizările cole
gilor lor români. „Un 
schimb de experiență, 
spun ei, ne-ar fi tuturor 
deosebjt de util".

La cîțiva pași, „De 
Porceleyne Fles" — fa
brica de porțelan înte
meiată la Delit prin 1653 
— numără 350 lucrători 
și 140 de pictori. „Al
bastrul de Delft" duce 
faima ceramicei olan
deze în 35 de țări. Di
rectorul fabricii, E.M. de 
Mink îmi spune : „Am 
cunoscut ceramica dum-

t vizitezi lobo
de la Delft, 

înzestrate cu 
și cercetători 

Aici se expe-

4

neavoastră, are un vo
cabular de o varietate șl 
o prospețime impresio
nante. Popularizarea ei 
la noi ar fl un lucru bun 
șl pentru proprii noștri 
artiști. Am văzut spec
tacolul dat prin 1964 de 
ansamblul „Rapsodia 
Română" la Amsterdam 
și am recunoscut în ele
mentele picturale ale 
costumelor populare cu
lorile de pe vasele de 
ceramică, iar în caden
ța dansatorilor români 
ritmul coloritului viu al 
artiștilor ceramiști. Un 
întreg peisaj - care ni se 
prezintă insă incidental. 
Oare nu ne-ar folosi re
ciproc un acord cultural 
permanent și de durată, 
schimburi culturale mai 
intense 7'

La Rijksmuseum din 
Amsterdam, la muzeul 
Frans Hals din Haarlem 
un tezaur de artă vor
bește despre o mare 
tradiție realistă în care 
apare, mereu prezentă, 
preocuparea pentru ten
dințele moderne. Pic
tura românească se în- 
tîlnește în arta de a 
zugrăvi peisajul uman 
ca și cel natural, 
viziunea 
brandt, 
Hooch, 
Maris.
este forțată. Istoria am
belor țări a fost o isto
rie frămîntată. O desco
perim în mod surprinză
tor în marginea Amers-

cu 
unui Rem- 

sau Pieter de 
sau Matthijs 

Apropierea nu

ale

foortulul, în fostul lagăr 
de concentrare De Dos- 
kampf, astăzi cimitir al 
victimelor fascismului. 
Alături de morminte
unor ostași olandezi și 
sovietici, canadieni și 
polonezi, englezi și cehi, 
italieni și iugoslavi, 
două cruci amintesc că 
aici în zilele de 30 
tie 1945 și 24 mai 
au fost împușcați 
stantin Bocian și 
stantin Valache, 
tori pentru libertatea pa
triei lor, dar și a Olandei.

în arhivele Academiei 
din București se află un 
document din 1847, măr
turia unui neguțător ro
mân ce s-a vînturat pe 
aceste meleaguri. Țăra
nii olandezi — observa 
călătorul — au foarte 
multe „în asemănare cu 
a noastre de la țarine 
din Moldova". Numele 
autorului acestei însem
nări a rămas necunoscut. 
După mai bine de un 
veac, remarca lui o poți 
verifica în Drenthe, mai 
spre miază-zi de Gro
ningen, Oamenii 
mai interiorizați 
mai austeri, au obice
iuri mai patriarhale și 
vorbirea mai molcomă. 
Groningen este o 
cruce a drumurilor 
apă. Drenthe a fost 
țară a mlaștinilor, 
ningen are 
gaz natural, 
cereale. O 
mecanizată

mar- 
1945 
Con- 
Con- 

luptă-

sînt 
aici,

răs- 
de 

o 
Gro- 

petrol, și 
și sare, și 
agricultură 
eliberează

mina de lucru 
de 800 oameni 
pentru a întări 
de glucoza și de textile, 
uzinele petro-chimice și 
fabricile de cartonaje. 
în Groningen, ogoarele 
sînt aurite. Pîinea Drent- 
hei însă era neagră. 
Timp de secole, regiu
nea a existat în margi
nea vieții economice și 
sociale a țării, pierdută 
între mlaștini, fără digu
rile Olandei, fără florile 
Olandei. Timp de seco
le, turbăriile Drenthei 
— unica ei bogăție — 
au fost exploatate rudi
mentar, întocmai ca pe 
vremea lui Tacit. Acum 
însă, mlaștinile au înce
put să dispară, digurile 
și canalele au înviorat 
peisajul provinciei, grî- 
nele au căpătat 
de aur. în 1947, 
tria ocupa 6 300 
tori; astăzi are 
de încă 28 000. A 
o industrie de fibre sin
tetice, întocmai ca în 
Moldova noastră — și 
asemeni moldovenilor 
noștri, cei din Assen — 
fosta „capitală a mlaș
tinilor' — privesc cu în
credere în viitor.

Senatorul 
Bergh mi-a 
octombrie 1965, o dele
gație economică româ
nească a vizitat țara 
noastră. A fost un bun 
prilej de a lua contact 
cu oamenii politici olan
dezi. cu cercurile eco-

în ritm 
pe an, 
fabricii»

patina 
indus- 

munci- 
nevoie 
apărut

van den 
spus : „In

nomice și financiare o- 
landeze, 
noastre, 
demonstrat 
intensificării 
dintre noi.
anul 1965
noastre comerciale au 
crescut cu 60 la sută 
față de 1961, în pri
mele nouă luni ale 
lui 1966 am importat din 
România cu 59 la sută 
mai mult ca în perioada 
respectivă din 1965. Așa
dar, sînt mari posibili
tăți de dezvoltare a 
relațiilor noastre econo
mice".

Convorbirea aceasta 
a avut loc la Haga. în 
vecinătate se zăreau 
zidurile înalte ale cu
noscutului „Vredespa- 
leis' — Palatul păcii. 
Construcția lui a înce
put în 1907 și s-a în
cheiat (amară ironie a 
istoriei 1) cîteva zile 
după izbucnirea primu
lui război mondial. 
„Vredespaleis" își păs
trează numele inițial, 
dar și-a schimbat des
tinația. El este sediul 
Curții internaționale de 
justiție. Mi s-a spus aci: 
„Un mare om politic ro
mân ne-a onorat ade
sea : Nicolae Titulescu. 
Putini ca el au știut să 
pledeze cu atîta pasiu
ne, cu atîta forță în fa
voarea păcii".

De la manuscrisul a- 
nonim din 1847 aflat în 
arhivele Academiei Re
publicii Socialiste Ro
mânia pînă la prezența 
lui Titulescu, fire nevă
zute leagă două țări 
mici în dorința comună 
de a făuri pentru po
poarele lor, pentru uma
nitate, o 
rității și 
toare.

lume a prospe- 
a păcii crea

Horia



Declarația-J 
program 
in dezbaterea 
parlamentului

Odată cu prezentarea l.n parla
mentul grec a dedasafteri-pro- 
gram a guvernului Peraske- 
vopoulos, Grecia a intrat în 
perioada preelectorali. Preve
derea confinufS în dec Icra fi o 
privitoare la faptul ci „princi
palul obiectiv al guvernului 
este de a pregăti și organiza 
alegerile’ conferă în mod ofi
cial noii echipe ministeriale ca
racterul strict de tranziție și o 
existentă limitată la primele 
cinci luni ale anufui curent. Pen
tru noul guvern votul de în
vestitură constituie o simplă 
problemă de ordin procedural, 
întrucît liderii celor două mări 
partide, Uniunea de Centru și 
E.R.E., s-au angajat prin de
clarații oficiale în fața parla
mentului că deputafii lor — cir
ca 220 — vor da vof de încre
dere guvernului.

în prezent, în forul legislativ 
al tării continuă dezbaterile în 
legătură cu declaratia-program. 
Gheorghios Papandreu, lider al

CORESPONDENTĂ 
DIN ATENA

partidului Uniunea de Centru, a 
cerut ca, în vederea garantării 
libertăfii alegerilor, să se formeze 
o comisie din reprezentanții tu
turor partidelor, care să aibă ca 
sarcină verificarea lisfelor electo
rale. în favoarea guvernului s-a 
pronunțat și liderul E.R.E., Ca- 
nellopoulos.

în ce privește poziția parti
dului E.D.A., ea a fost expusă 
în cadrul mitingurilor de la A- 
tena, Larissa, Kavala și Agrinion, 
înainte de a fi prezentată în par
lament de purtătorul de cuvînf al 
grupului parlamentar E.D.A., llias 
lliou. Partidul stîngii se pronunță 
pentru organizarea de alegeri li
bere în termen constitutional de 
45 zile, de către un guvern de 
serviciu care să se bucure de în
crederea tuturor partidelor. Tot
odată, cere ca la alegeri să ia 
parte cu drepturi egale și Parti
dul Comunist din Grecia. De a- 
semenea, E.D.A. se pronunță în 
favoarea schimbării sistemului e- 
lectoral actual, pentru desființa
rea măsurilor excepționale și de
zarmarea tuturor organizațiilor 
parastatale, drept garanfii ale 
unor alegeri cu adevărat libere 
și democratice. Întrucît în de- 
clarafia-program a guvernului 
Paraskevopoulos nu sînt înscri
se aceste puncte considerate e- 
sențiale de partidul E.D.A., 
grupul parlamentar al acestui 
partid a anunțat că va voia îm
potriva investifurii guvernului.

Votul va avea loc vineri seara.

C. ALEXANDROAie

Walter Lippmann scria, deunăzi, 
în ziarul „Sun" despre „marele 
sac plin de manevre" al Adminis
trației americane. El avea în ve- 
deire așa-numitele „campanii de 
pace" ale S.U.A. în legătură cu 
agresiunea lor împotriva Viet
namului. A devenit o înde
letnicire tradițională a diploma
ției Washingtonului ca, din cînd în 
cînd, să scoată, din acest sac, cite 
o cîntare lacrimogenă închinată 
„păcii" în Vietnam și care este dă
ruită tiparului și undelor pentru 
a fi purtată spre inimile america
nilor și ale tuturor celor revoltați 
de escaladarea continuă a răz
boiului împotriva poporului viet
namez. Procedeul a devenit o ope
rație mecanică, astfel că observato
rilor nu le este greu să prevadă de 
fiecare dată, cu destulă exactitate, 
momentul unui nou acces al „do
rinței de pace" a autorităților ame
ricane. El se ivește fie în toiul pre
gătirii unor noi planuri de intensi
ficare a războiului de agresiune, fie 
după ce treapta respectivă a escala
dării a fost depășită, generînd pro
testele vehemente și indignarea po
poarelor iubitoare de pace și liber
tate.

Caracteristica tuturor „campa
niilor de pace" a fost aceea că ele 
s-au desfășurat concomitent cu 
exploziile bombelor descărcate 
de aviația americană asupra ora
șelor, satelor, întreprinderilor in
dustriale și instituțiilor culturale 
ale R. D. Vietnam, cu zăngănitul 
armelor noilor unități debarcate în 
Vietnamul de sud, concomitent cu 
construirea de noi baze și aerodro
muri, cu intensificarea terorii îm
potriva populației civile. Iar scopul 
acestor campanii a fost același: de 
a induce în eroare popoarele, de 
a le inocula iluzia că S.U.A. nu 
ar avea preocupări mai de seamă 
decît aceea de a reinstaura pacea 
în Vietnam, o încercare de 
a scăpa de răspunderea pentru 
fărădelegile săvîrșite împotriva po
porului vietnamez.

Un alt obiectiv al declarațiilor 
zgomotoase despre pretinsa „do
rință de pace" a S.U.A. este acela

o

U Thant cere încetarea 
bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam

NEW YORK 10 (Agenpres). — 
în cadrul unei conferințe de pre
să, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a chemat din nou guver
nul S.U.A. să înceteze bombarda
mentele împotriva R. D. Vietnam. 
„Este absolut indispensabil să se 
pună capăt bombardamentelor 
fără condiții", a subliniat U Thant. 
El și-a exprimat părerea că, atî- 
ta timp cît bombardamentele vor 
continua nu vor putea fi realiza
te progrese în direcția păcii.

U Thant a spus apoi că numai 
tratativele cu Frontul Național de

Eliberare din Vietnamul de sud ar 
putea rezolva problema sud-viet
nameză. întotdeauna am fost de 
părere, a adăugat el, că F.N.E. este 
o forță independentă, ca și Fron
tul de Eliberare Națională care 
s-a aflat în fruntea luptei pentru 
independenta Algeriei.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
subliniat apoi dezacordul față de 
afirmațiile americane, potrivit că
rora Vietnamul de sud ar fi o 
zonă vitală din punct de vedere 
strategic pentru „securitatea" Oc
cidentului.

HANOI

Președintele Ho Și Min a primit 
pe reprezentanții eroilor 
și luptătorilor evidențiați 
în lupta împotriva agresiunii S. U. A.

HANOI 10 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că, la 
9 ianuarie, președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, a primit pe re
prezentanții eroilor și luptătorilor 
evidențiați în lupta împotriva a- 
gresiunîi S.U.A., cave au luat par
te la congresul încheiat cu o zi 
în urmă la Hanoi. Au participat 
Truong Chinh, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, Vo 
Nguyen Giap, ministrul apărării 
naționale, Le Thanh Nghi, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, și alți 
conducători de partid și de stat 
din R. D. Vietnam.

Luînd cuvîntul în cadrul între
vederii, președintele Ho Și Min a 
salutat pe eroii și luptătorii viet
namezi, urîndu-le noi succese în

producție și în lupta pentru în- 
frîngerea agresorilor.

★
HANOI 10 (Agerpres). — în zi

lele de 7 și 8 ianuarie, avioane a- 
mericane au bombardat o serie de 
localități, situate în partea de nord 
a zonei demilitarizate și în re
giunea Vinh Linh. Au fo<st, de a- 
semenea, bombardate zone popu
late și obiective economice din di
ferite provincii ale R. D. Vietnam. 
La 7 ianuarie, aviația americană 
a atacat orașul Vinh, capitala pro
vinciei Ninh Binh, și Huong Khe, 
cel mai mare oraș al provinciei 
Ha Tinh. în zilele de 5, 6 și 7 
ianuarie, nave militare ale S.U.A. 
au atacat zone populate din regiu
nea de coastă a provinciei Quang 
Binh.

n BEIRUT. Parlamentul libanez a votat marți 
“■ proiectul de lege cu privire la „băncile în 
stare de încetare a plăților". Legea, denumită și 
„legea Intra", va avea un efect retroactiv cu 
începere de la 1 octombrie 1966. Legea prevede 
crearea unui comitet de gestiune care „va re
prezenta totalitatea creditorilor și banca și va fi 
împuternicit să ia toate măsurile menite să 
asigure interesele depunătorilor". Pe de altă 
parte, legea autorizează Banca Centrală a Liba
nului să avanseze sumele necesare „pentru sal
varea sucursalelor Intre! din străinătate și a 
bunurilor acestora".

ra MOSCOVA. Guvernul U.R.S.S a adoptat o 
hotărîre în care subliniază necesitatea creă

rii în U.R.S.S., în actualul cincinal (1966—1970), 
a unui sistem general de stat de informații teh- 
nico-științific. Sistemul urmează să asigure o in
formare permanentă și deplină, cu mijloace 
tehnice moderne asupra realizărilor științei în 
(ară și în străinătate.

■| CARACAS. La 9 ianuarie, poliția din Ve- 
83 nezuela a arestat un grup de lideri ai or
ganizațiilor sindicale. Printre cei arestați se află

de a ascunde în fața poporului a- 
merican eșecul tuturor planurilor 
americane de a îngenunchea po
porul vietnamez, al înseși politicii 
agresive a S.U.A., de a încerca 
să obțină, la masa tratativelor, 
ceea ce nu au reușit pe cîmpul de 
luptă. De aceste atribute nu este 
lipsită nici noua „campanie de 
pace", declanșată în ultimele zile 
ale anului ce s-a «curs. „Inițiativa" 
era de prevăzut. Perseverînd pe 
calea intensificării și extinderii a- 
greslunii, Statele Unite au bombar
dat în repetate rîndurl capttala R.D. 
Vietnam, orașul 
Hanoi. Un val de 
indignare fără 
precedent s-a ri
dicat în întreaga 
lume, opinia pu
blică de pretutin
deni, factori poli
tiei de răspundere 
din numeroase țări 
ale lumii cerînd 
să se pună capăt 
bombardamentelor 
împotriva R. D. 
Vietnam, stat li
ber și indepen
dent, să înceteze 
agresiunea în 
Vietnam.

Washingtonul a 
dat din colț în 
colț : la început, Departamentul de 
Stat a declarat că... Statele Unite 
n-au bombardat Hanoiul și că dis
trugerea unor cartiere de locuit ar 
fi fost provocată de schijele apără
rii antiaeriene vietnameze. încer
carea a fost atît de stîngace, încît 
Administrația s-a văzut nevoită să 
revină asupra ei, declarînd că... 
nu-i sînt cunoscute granițele Ha
noiului.

Faptele reale au devenit însă cu
noscute publicului american. Ziarul 
„Washington Post" a arătat că, cu 
cîteva săptămîni înainte, Comitetul 
șefilor de state majore a prezentat 
Pentagonului un plan cuprinzînd 
lista obiectivelor ce urmau a fi 
bombardate în perioada următoa
re. Multe dintre aceste obiective

BELGIA

Proteste împotriva 
construirii noului sediu
O.T.O.

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Construirea noului cartier general 
al N.A.T.O. în apropierea capitalei 
belgiene ă provocat în opinia pu
blică din Belgia o puternică ne
mulțumire. Sindicatul general al 
învățătorilor și profesorilor bel
gieni, într-o declarație dată pu
blicității, arată că „pentru construi
rea unei școli destinate copiilor 
personalului N.A.T.O. s-au pus ime
diat la dispoziție milioane, în timp 
ce pentru sute de școli necesare 
învățămîntului belgian nu s-au gă
sit bani". în declarație se amin
tește că guvernul belgian a hotărît 
să blocheze „pentru mai tîrziu" 
construcțiile școlare prevăzute.

La rîndul său, ziarul catolic „La 
Cită" remarca cu amărăciune: 
„Pentru copiii muncitorilor străini 
care lucrează în Belgia nu a fost 
deschisă nici o școală, însă pen
tru copiii militarilor din cadrul 
N.A.T.O. se construiește o școală 
ultra modernă".

Apelul partidului 

Neo Lao Haksat
KHANG KHAY 10 (Agerpres). 

— Comitetul Central al Partidu
lui Neo Lao Haksat a lansat, cu 
ocazia celei de-a 11-a aniversări 
a creării sale, un apel către în
tregul popor laoțian, chemîndu-1 
să-și consolideze unitatea pentru a 
putea lupta cu succes împotriva 
agresorilor americani și pentru a 
transforma Laosul într-o țară in
dependentă, pașnică și neutră.

Comitetul Central al Neo Lao 
Haksat și-a exprimat recunoștința 
față de țările socialiste și de toți 
oamenii iubitori de pace din lume 
care au acordat sprijin moral și 
material poporului laoțian in lupta 
sa pentru libertate.

și secretarul național al Centralei unitare a 
muncitorilor din Venezuela, Cruz Villegas. In
tr-un apel adresat ministrului muncii, Centrala 
unitară a muncitorilor din Venezuela a cerut eli
berarea imediată a celor arestați.
■■ BELGRAD. Fabrica de semiconductor! din 
" Trbovlie (R.S.F. Iugoslavia) a încheiat un 
contract de colaborare tehnică pe 10 ani cu 
cunoscuta firmă americană „General Electric 
Co”. Acest contract asigură fabricii iugoslave 
cumpărarea tuturor licențelor firmei americane.

■ MOSCOVA. In cadrul ședinței conducerii
Asociației de prietenie sovieto-română, care 

a avut loc la 9 ianuarie la Casa prieteniei po
poarelor din Moscova, Vasili Konotop, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., a fost ales în 
Funcția de președinte al conducerii centrale a 
asociației.

M WASHINGTON. Liderii populației de cu- 
™ loare din statele din sudul S.U.A. au adre
sat o petiție Congresului american în care cer 
desființarea Comisiei Camerei Reprezentanților

se află în Hanoi. Dezvăluind a- 
cest plan, ziarul american a confir
mat faptul că bombardarea Hano
iului a fost un act deliberat, ho
tărît de Administrația S.U.A. ca un 

• nou pas pe calea escaladării. Gaz 
peste foc a turnat un alt ziar a- 
merican, „New York Times", care, 
publicînd corespondențele trimisu
lui său la Hanoi, Salisbury, a în
fățișat pentru prima dată poporu
lui american ceea ce era cunoscut 
de întreaga lume — și anume că a- 
viația americană bombardează cu 
sălbăticie localități dens populate, 
distrugînd obiective industriale și

Demonstrație de sprijinire 

a guvernului sirian
DAMASC 10 (Agerpres). — La 

Damasc a avut loc o mare ma
nifestație de sprijinire a politicii 
guvernului sirian față de compa
nia Iraq Petroleum. Pe străzile o- 
rașului a defilat o coloană de au
tobuze și camioane, purtînd dra
pelele siriene și libaneze, încăr
cate cu numeroase persoane repre- 
zentînd organizații politice și ob
ștești din Liban și Siria. Pe pan
carte erau scrise lozinci de soli
daritate cu lupta comună împo
triva monopolurilor imperialiste. 
La mitingul care a avut loc în 
fața clădirii prezidențiale, a luat 
cuvîntul președintele Siriei, Nou- 
reddin el-Atassi, care a salutat 
„acțiunea de solidaritate a celor 
două popoare vecine". El a cerut 
companiilor petroliere străine să 
respecte prevederile legilor statu
lui sirian.

★

Sub președinția primului minis
tru Youssef Zeayyen, la Damasc a 
avut loc luni seara o reuniune a 
Consiliului superior al petrolului, 
organism special constituit ime
diat după declanșarea conflictului

dintre Siria șl compania Iraq Pe
troleum. La sfîrșitul reuniunii a 
fost dată publicității o declarație 
a Consiliului în care se subliniază 
„hotărîrea guvernului sirian de a 
nu renunța la drepturile sale le
gale. prevăzute în acordurile în
cheiate cu I.P.C. în 1955. și de a 
nu accepta nici un fel de propu
nere care nu dă satisfacție de
plină revendicărilor sale legitime".

La chemarea principalelor uni
uni sindicale din Italia, munci
torii de la căile ferate de stat 
au declarat o grevă generală 
de 24 de ore. Pentru a asigura 
circulația trenurilor internațio
nale, a fost mobilizată armata, 
care deservește, de asemenea, 
cu autobuze legătura dintre di
ferite localități. In fotografie : 
casele de bilete ale gării cen
trale din Roma închise pe timpul 

grevei

(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

pentru cercetarea activității antlamericane, ca- 
lificind-o ea un organ care împiedică mișcarea 
pentru egalitatea rasială din S.U.A.

■I RIO DE JANEIRO. Presa braziliană in-
— formează despre creșterea accelerată a 
costului vieții în țară, menționînd că, potrivit 
ultimelor date estimative, în cursul anului 
1966 Indicele de scumpete a avansat cu 41 la 
sută, depășind ou 30 la sută prevederile oficiale.
■■ SOFIA. In prezența a peste o mie de dele- 
" gațl din întreaga țară la Sofia s-a deschis 
Ia 10 ianuarie Congresul învățătorilor șl profe
sorilor bulgari. La deschiderea lucrărilor au luat 
parte Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, șl alți conducători de partid 
și de stat.

9R MOSCOVA. Prima sesiune a comisiei sovie- 
" to-franceze pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică, deschisă marți la Moscova, 
este consacrată dezvoltării contactelor dintre cele 
două țări in domeniul tehnic.

„Stern" a început 
publicarea cărții 
„Moartea unui președinte"

BONN 10 (Agerpres). — Revista 
ilustrată vest-germană „Stern" a 
început publicarea, fără modificări, 
a controversatei cărți „Moartea u- 
nui președinte" a lui William Man
chester. Primele părți ale lucrării 
nu conțin încă pasajele care au 
constituit obiectul disputei judicia
re dintre autor și familia Kennedy. 
Ele vor fi aduse la cunoștința ci
titorilor abia în numerele viitoare.

Se știe că „Stern" a obținut 
dreptul de a publica cartea lui 
Manchester printr-un acord înche
iat cu revista americană „Look".

ale Statelor Unite ale Americii, 
de ce acestea nu revin la situația 
în care stipulațiile acordurilor de 
la Geneva ar prinde viață în Viet
nam ? Numai de S.U.A. depinde 
acest lucru.

Acordurile de la Geneva au in
terzis amplasarea de baze militare 
străine în Vietnam, aducerea de 
trupe străine în Vietnam. în loc 
să procedeze în conformitate cu 
prevederile acordurilor respective, 
S.U.A. își sporesc continuu poten
țialul militar, pun în aplicare me
reu noi planuri de intensificare și 
de extindere a intervenției împo

MANEVRA NOUA— 
ACELEAȘI SCOPURI

culturale și provocînd victime în 
rîndul populației civile. Aceste 
relatări au avut un ecou uriaș și 
mulți americani au deschis pentru 
prima dată ochii asupra realității 
din Vietnam: relatările veneau 
din partea unuia dintre așii pre
sei americane, care niciodată nu 
și-a ascuns antipatia față de ță
rile socialiste.

Pentru a da o mai mare amploa
re ofensivei lor diplomatice, S.U.A. 
au încercat — e adevărat fără 
succes — să atragă QJJ.JJ. în cam
pania lor propagandistică. în scri
soarea adresată lui U Thant se 
arăta chiar că S.U.A. ar urmări o 
reglementare pe baza acordurilor 
de la Geneva. Dacă această de
clarație corespunde intențiilor reale
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INVITAȚIE Pentru a i- 
naugura Anul

turistic internațional — instau
rat de O.N.U. pentru 1967 —
o pitorească ceremonie a avut 
loc pe podul de pe Rin între 
Strasbourg și Kehl. însoțitoare 
și stewardese dintre cele mai 
drăguțe de la oficii de turism 
și companii aeriene din nu
meroase țări au „devorat" un 
tort festiv cu diametrul de
circa 2 m. După care și-au 
luat obligația de a distribui 
în diferite puncte de pe glob 
îmbietoare plăcinte — spe
cialitate culinară din partea 
locului.

ATITUDINE . °.dl-torialiștilor din 
presa americană, Walter Lip
pmann, ale cărui artico
le sint reluate de 250 zia
re din S.U.A. și reproduse în 
multe țări, părăsește Washing- 
ton-ul. De aci înainte 8 lu
pe an va locui la New Yoio., 
patru — în Europa. O banală 
schimbare de domiciliu ? Nu, 
un act politic. Publicistul pre
tinde că a găsit o soluție pen
tru tensiunea care s-a creat
între Casa Albă și el în pro
blema Vietnamului și în alte 
probleme. Lippmann impută 
Administrației că acționează 
în aceste probleme ca și cum 
lumea ar fi aceeași ca „pe 
vremea bunicii și a trăsurii cu 
cai". O soluție 7 Un protest 7

O vastă es
crocherie — 200 

milioane de franci bel
gieni — este sub anche
tă la parchetul din An
vers. Sînt implicate firme fran
ceze, belgiene, vest-germane. 
Acestea exportau furaje pen
tru vite, chipurile, în. țări din 
afara Comunității Economice 
Europene (Piața comună). în 
realitate, nici o Joiană daneză 
sau engleză n-a ajuns să 
consume vreodată din aceste 
furaje. Marfa se învîrtea prin 
porturile Anvers, Rotterdam șl 
Hamburg și ajungea tot in 
grajdurile din cele „6 țări" ale 
Pieței comune. De îngrășat, se 
îngrășau profiturile firmelor 
respective, care încasau de la 
„Casa comunitară", potrivit 
regulilor, diferența dintre pro- 
țul mondial și prețurile supe
rioare practicate în interiorul 
C.E.E.

Manevrele diplomației america
ne au dat greș și de data aceasta. 
Cuvintele despre „dorința de pace" 
n-au putut înșela pe nimeni. Toată 
lumea știe că Statele Unite sînt 
agresorul, că numai de ele depinde 
reinstaurarea păcii în Vietnam, 
crearea condițiilor pentru aplicarea 
acordurilor de la Geneva.

îngrijorarea opiniei publice mon
diale pentru urmările imprevizibile 
pe care agresiunea americană le 
poate avea asupra păcii generale a 
cuprins și unele cercuri din parla
mentul britanic. într-o scrisoare 
publicată în „Times", mai mulți 

deputați au cerut 
guvernului Wilson 
să dezavueze acți
unile agresive ale 
S.U.A., să renunțe 
Ia sprijinirea a- 
venturii america
ne împotriva po
porului vietnamez. 
Pe de altă parte, 
președintele John
son, îngrijorat de 
perspectiva ca și 
Anglia, una din 
puținele țări euro
pene aliate care 
sprijină agresiu
nea, să se diso
cieze de politica 
Washingtonului în 
Asia de sud-est, a 

transmis urgent premierului Wilson 
— după cum informează „Daily 
Mail" — un mesaj cerîndu-i să nu 
facă greutăți S.U.A. Guvernul 
britanic a sărit imediat în ajutorul 
Statelor Unite, raliindu-se „o- 
fensivei de pace" americane. Mi
nistrul de externe Brown a făcut 
cunoscut un „plan de pace" brita
nic — calificat de presa internațio
nală ca un „document improvizat, 
lipsit de sinceritate" — al cărui 
element principal îl constituie ofe
rirea teritoriului britanic ca loc 
pentru tratative. Așa cum era de 
prevăzut, „inițiativa" Londrei a 
fost sortită eșecului. Ziarul „Daily 
Telegraph" a apreciat-o ca nefiind 
altceva „decît o nouă înjosire a di-

COMENTARIU
triva poporului din Vietnamul de 
sud. Acordurile au stipulat respec
tarea suveranității, independenței, 
unității și integrității teritoriale a 
Vietnamului, abținerea de la orice 
ingerință în treburile interne ale 
țării. Cine împiedică Statele Unite 
ale Americii să respecte aceste 
prevederi, să înceteze agresiunea, 
să lase poporul vietnamez să-și 
rezolve singur problemele sale în 
conformitate cu voința sa proprie ? 
De altfel, imediat după lansarea 
noii ofensive diplomatice, oficiali
tățile S.U.A. au lăsat să se înțe
leagă că ea nu reflectă nici o 
schimbare ' în politica oficială. 
Atunci ce rol are campania dacă 
nu acela al unei încercări de a 
arunca praf în ochii popoarelor ?

plomației britanice". De altfel, gu
vernul britanic a urmărit scopuri 
proprii: pe de o parte, să liniștească 
opinia publică care cere dezangaja
rea de politica americană, pe de 
altă parte, susținerea campaniei 
propagandistice a Washingtonului, 
în propunerea sa, guvernul nu po
menește un cuvînt despre Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud. Or, întreaga lume știe 
că războiul din Vietnamul de sud 
e dus între agresorii americani și 
lacheii lor, de o parte, și Frontul 
Național de Eliberare, pe de altă 
parte. Cum își poate cineva ima
gina că s-ar putea pune capăt răz
boiului din Vietnamul de sud fără 
să se țină seama de F.N.E. — sin
gurul reprezentant legitim al po
porului din această parte a Viet
namului ?

Departe de a avea ca scop o con
tribuție efectivă la soluționarea 
problemei vietnameze, planul en
glez vine în sprijinul agresiunii im
perialiștilor americani. în legătură 
cu planul lui Brown, guvernul
R. D. Vietnam a declarat că întru
cît S.U.A. sînt agresorul, ele „tre
buie să pună capăt agresiunii, să-și 
retragă toate trupele și trupele ță
rilor satelite din Vietnamul de sud, 
să pună capăt tuturor acțiunilor 
de război împotriva R. D. Vietnam 
și să lase poporul vietnamez. să-și 
soluționeze singur propriile Iui pro
bleme. Atunci pacea va fi imediat 
restabilită."

Aceasta, și numai aceasta este 
calea rațională a soluționării pro
blemei vietnameze.

Se vede că „sacul cu manevre" 
este, atît de cuprinzător, încît a- 
junge și pentru unii din aliații
S. U.A. Dar oricîte manevre ar pune 
la cale Washingtonul și cei care-I 
urmează, oricîte declarații de 
„pace" ale. imperialiștilor ame
ricani ar umple canalele pro
pagandistice, popoarele nu vor pu
tea fi înșelate.

Al. CAMPEANU

ATI Firma fonda
tă la San Re-

CRESCUT? mo de germa-VIU.UVU Mariug Ljn.
thout și italianul Frances
co Turnseck promitea — 
în cadrul unei vaste cam
panii de publicitate — 
celor interesați să-i facă 
să cîștige în înălțime cei cîți- 
va centimetri „care vor trans
forma radical șansele lor în 
viață". Afacerea a mers bine 
pînă în 1958, cînd relațiile 
dintre asociați s-au stricat. 
Turnseck a luat hotărîrea să 
lucreze pe cont propriu, fon-

dînd o firmă concurentă în- 
tr-un alt oraș. Linthout, supra
numit și „Profesorul cel mare", 
s-a considerat lezat și a ac
ționat în justiție pe partene- 
rul-concurent. Magistratul care 
anchetează cazul a convocat 
peste trei mii de persoane 
pentru a răspunde la întreba
rea: „Ați crescut cu adevă
rat ?" Opinia publică italiană 
așteaptă cu curiozitate rezul
tatul anchetei și speră că jus
tiția va fi... la înălțime.
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