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A Consecvența unor anomalii 
economice care afectează pro
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■ Cum se pot opri pro
cesele ce duc la pierde
rea auzului
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Nu-i dați Gerovital!
Ion BIBERI

Arta omului primitiv, 
obiect a numeroase cer
cetări, reprezintă mărtu-

Exploatarea minieră Rovir.ari. Cu ajutorul unor uti
laje și instalații automatizate, minerii de aici ex
trag și livrează economiei naționale importante 

cantități de cărbune

Foto : Agerpre»

CUM POT DEVENI

INTERVIUL

„SCÎNTEII"

Răspunde 
AUREL BULGĂREA
vicepreședinte al Uniunii 

Nationals a Cooperativelor 
Agricole de Producție

ADUNĂRILE 
GENERALE 
un eveniment în viața 

cooperativelor 

agricole de producție
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Incepînd de la 15 Ianuarie 
vor avea loc, In toate coope
rativele agricole, adulările ge
nerale în care va fi analizată
activitatea desfășurată în 
cursul anului trecut șl vor fi 
dezbătute și aprobate planu
rile de producție și financiare 
pe 1967. Pregătirea minuțioasă 
a acestor adunări, organizarea 
unor dezbateri temeinice, pen
tru ca, pe baza concluziilor ce 
se desprind, să poată fi sta
bilite măsuri care să asigure 
îndeplinire^ sarcinilor propu
se, constituie o îndatorire im
portantă pentru uniunile co
operatiste și consiliile de 
conducere ale cooperativelor

Există un tablou 
exact, concludent, 
al gestiunii anului 
trecut, al situației 
economice 
actuale ?

Ce trebuie întreprins pentru 
ca adunările generale să con
tribuie la ridicarea pe o treap
tă superioară a activității de 
producție din cooperativele a- 
gricole ?

De la bun început — ne relata 
tov. Aurel Bulgărea — trebuie 
precizat că toate măsurile preco
nizate de Uniunea Națională în 
vederea pregătirii corespunzătoare 
a adunărilor generale, întreaga ac
tivitate pe care o desfășoară în

Colectivele de întreprinderi dezbat
PREVEDERILE PLANULUI PE 1967 ? se 
angajează la RIDICAREA NIVELULUI 
CALITATIV AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE

* •

Dezbătînd cifrele planului pe 
1967 in lumina sarcinilor im
portante subliniate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, analizînd cu spirit 
gospodăresc posibilitățile din 
fiecare sector, atelier și loc de

muncă, colectivul uzinelor 
„Grivița Roșie' din Capitală, 
care produce utilaje complexe 
pentru marile combinate ale 
industriei noastre chimice, se 
angajează să realizeze peste 
prevederile planului :

— 5 000 000 lei la producția marfă vîndută și încasată ; 
întreaga depășire se va realiza pe seama creșterii producti
vității muncii.

Prin economisirea a 200 tone de metal și mobilizarea alior 
rezerve se vor realiza :

— 1 000 000 lei economii la prețul de cost.
în sprijinul realizării în mod 

exemplar a sarcinilor de plan 
și a angajamentului vor fi a- 
plicate o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice. ca : îmbu
nătățirea pregătirii fabricației; 
restudierea iluxurilor tehnolo
gice în vederea reducerii ci
clurilor și cheltuielilor de fa
bricație ; organizarea produc
ției de serie și crearea stocu
rilor de piese de schimb pen
tru executarea ritmică a lucră
rilor de montaj , optimizarea 
formațiilor de lucru ; organiza

rea și dotarea suprafețelor a- 
fectate acestor formații ; redu
cerea sortimentelor de oțeluri 
ca număr de mărci și profile, 
în scopul îmbunătățirii muncii 
de aprovizionare ; aplicarea 
planurilor de croire complexă, 
în vederea reducerii consumu
lui de metal.

Prin înfăptuirea angajamen
tului asumat, colectivul uzinei 
va ridica eficiența economică 
a producției, va realiza utilaje 
cu caracteristici superioare, cu 
gabarite și areutăti reduse.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la gospodăria a- 
gricolă de stat Amzacea, re
giunea Dobrogea, dezbătînd 
cu spirit de răspundere sar

cinile pe 1967, s-au angajat 
să realizeze peste prevede
rile planului pe acest an :

(Continuare în pag. a III-a)

această privință uniunile coopera
tiste regionale și raionale, precum 
și consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole urmăresc crea
rea acelor condiții care să permită 
adunării generale să-și exercite 
cît mai bine îndatoririle statutare. 
Ea este singura în măsură să re
zolve cu competentă problemele 
de perspectivă ale cooperativei a- 
gricole, să stabilească măsuri me
nite să pună în valoare, la nivelul 
posibilităților, rezervele de creș
tere a producției, să asigure întă
rirea economică și organizatorică 
a fiecărei unități.

Pentru a exista o privire clară 
asupra întregii activități a coope
rativelor agricole este necesar să 
se efectueze la timp și corect 
toate lucrările contabile care evi
dențiază munca desfășurată în 
cursul anului și nivelul atins în 
dezvoltarea proprietății obștești. în 
anii trecuțl ah existat cooperative 
agricole în care comisiile de inven
tariere și cele de revizie nu s-au 
achitat corespunzător de îndatori
rile ce le-au revenit. în care adu
cerea la zi a evidentei contabile 
s-a făcut cu întîrziere și cu gre
șeli, îngreunîndu-se, între altele, 
împărțirea produselor cuvenite 
cooperatorilor pentru munca de
pusă. Ca urmare, în unele adunări 
generale discuțiile s-au abătut 
spre asemenea probleme. în loc să 
analizeze principalele căi ale spo
ririi producției și ridicării eficien
tei economice a diferitelor ramuri, 
în acest an. Uniunea Națională, 
uniunile regionale și raionale ale 
cooperativelor agricole au luat din 
vreme măsuri pentru a preîntîm- 
pina asemenea neajunsuri. Acum, 
este important ca măsurile pre
conizate să prindă viată punct 
cu punct. Un rol de seamă în a- 
ceastă privință revine comisiilor 
de Inventariere. Acestea au dato
ria să prezinte o situație reală a 
bunurilor aflate în cooperativă, 
pentru ca apoi, pe baza confrun
tării ei cu cifrele existente la con
tabilitate, consiliile de conducere

în construcție

COMBINATUL CHIMIC 
RÎMNICU VÎLCEA

In imediata vecinătate a uzi
nei de sodă de la Govora au 
răsărit întinse hale din prefa
bricate de beton, în interiorul 
cărora va începe curînd mon
tarea utilajelor. Iar în anul 
viitor se va obține prima re
coltă... chimică: sodă caustică 
electrolitică, cîte 60 000 de tone 
pe an, alcooli oxo-butanol și 
octanol (peste 33 000 tone 
anual), policlorură de vinii, 
cîte 36 000 de tone pe an. In 
cursul anului viitor va intra 
în funcțiune și o secție de lon- 
dan, o substanță insecticidă 
de mare eficacitate. Toate a- 
cestea alcătuiesc obiectivele 
din prima etapă a combinatu
lui.

Care este stadiul lucrărilor ? 
S-a organizat în cea mai 
mare parte șantierul și au 
fost începute lucrările de 
bază la majoritatea obiec
tivelor. Hala de electroliză 
pentru sodă caustică, depozi
tul de utilaje, secția de demi- 
neralizare a apei se află într-o 
fază înaintată de construcție. 
Se mai construiesc : pavilio
nul administrativ, fabrica de 
oxigen, hale de cristalizare a 
sării, hala de concentrare a 
sodei, priza de apă, laborato
rul, turnul de răcire, atelierul 
mecanic și alte obiective ane
xe. Principala materie primă 
fiind aici sarea, se construieș
te un saleduct (conductă de 
saramură), pentru transpor
tul sării în soluție, scoasă prin 
sonde la Ocnele Mari. La sa- 
leducț, lucrarea este gata în 
proporție de trei sferturi.

ce nu slut dectt rezulta
tul dezvoltării glndirli lo
gice. Tehnica actuală, in-

ria unor practici magice. 
Slab sub raport fizic, o- 
mul a încercat, la înce
putul dezvoltării sale, să 
supună natura șl anima
lele care-1 alcătuiau hra
na, nu numai prin luptă, 
ci șl prin vrăji și descîn- 
tece. Cu timpul însă, o- 
mul și-a dezvoltat o gîn- 
dlre rațională, afungînd 
la stăpînirea naturii, prin 
cunoașterea legilor natu
rale. Logica șl limpezi
mea judecății au înlocuit 
treptat supers
tiția și deprin
derile magice.

Multă vreme, 
cele două ati
tudini mentale, 
magia și rați
unea, s-au a-
firmat alternativ în viața 
omului. In istorie însă, în 
ultimele secole, cu deose
bire, cunoașterea naturii 
prin cauze șl legi a dat 
rațiunii umane adevăra
tul său prestigiu.

Faptele dovedesc că 
însușirea de ființă rațio
nală a omului nu este o 
calitate înnăscută, ci re
zultatul unui lung progres 
sufletesc ; aceleași fapte 
arată, de asemenea, că 
ființa rațională a omului 
— cauză și produs al 
progresului civilizației — 
este o calitate care tre
buie menținută și dez
voltată, prin educație și 
cultură. Firește, unele 
tendințe primitive, de or
din irațional, nu au fost 
total înlăturate din spiri
tul uman. Ele se mani
festă în unele împrejurări 
deși fără vigoare și du
rată, învinse fiind de lim
pezimea gîndulul logic și 
de rezultatele practice ale 
gîndirii raționale, mani
festate prin înfăptuirile 
civilizației.

Viziunea pe care o a- 
vem asupra universului șl 
stăpînirea legilor cosmi-

(Continuare in pag. a III-a)

strumentele științifice de 
precizie, de cercetare, 
sînt, toate, expresii ale 
acestei gîndiri raționale. 
Noile discipline științifi
ce duc la raționalizarea 
realității pînă la infinitezi
mal și precizii mai îna
inte neîntîlnite.

Omul, ființă rațională, 
își afirmă specificul vieții 
sale în toate formele ac
tivității de cunoaștere șf 
a vieții practice. El dă, în 
același timp, manifestări

lor artistice e- 
chilibru, sime
trie armonică 
și coerență, din 
aceeași ne
voie interioa
ră a discipli
nării puterilor

adinei ale sufletului. 
Asistăm, în toate do
meniile vieții, la o discipli
nare și înnobilare tot mai 
evidentă a vieții instincti
ve a omului. Logica uma
nă este, în fapt, o răsfrin- 
gere în sufletul omenesc 
a armoniei legilor univer
sului ; omul gîndește ra
țional, adaptîndu-s# reali
tăților naturale.

Rațiunea și logica dau, 
in același timp, ființei u- 
mane, demnitate și con
secvență. Numai prin dis
ciplinarea instinctelor, 
prin rațiune, omul își a- 
firmă superioritatea în na
tură. Logica în gîndire șl 
conduită dau omului con
stanța unei atitudini, față 
de sine și față de ceilalți. 
Un om care ar fi lipsit de 
această constanță și con
tinuitate în comportări nu 
ar putea fi un membru u- 
til al comunității sociale. 
Structura intimă a ființei 
umane, relațiile dintre in
divizi presupun o adîncă 
raționalizare și disciplina
re logică.

(Continuare 
în pag. a V-a)

SPECTACOL Of POEZIE, MUZICĂ Șl DAM 
POPULARE IA COAȘOV M CINSTEA 

CONDUCĂTORILOR DE PARTIO Șl Of STAT
Joi seara, tovarășii Nicolae Ceaușescu cu 

soția, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer. 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici 
cu soția, Paul Niculescu-Mizil cu soția. 
Alexandru Moghioroș cu soția, Leonte Răutu 
cu soția, Manea Mănescu cu soția, care se 
află la odihnă în regiunea Brașov, au asistat 
la un spectacol de poezie, muzică și dansuri 
populare, la Teatrul de Stat din Brașov.

La spectacol au asisțat, de asemenea, 
Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetu
lui regional Brașov al P.C.R., Ion Mărcuș, 
președintele comitetului executiv al sfatului 
popular regional, și alți conducători ai orga
nelor locale de partid și de stat, un numeros 
public.

Au fost interpretate poezii închinate lupte' 
revoluționare a poporului, patriei și partidu
lui, c'întece populare și romanțe, dansuri

populare românești, maghiare și germane de 
pe meleagurile brașovene.

La reușita spectacolului și-au adus contri
buția colectivul Teatrului muzical din Brașov, 
orchestra simfonică a filarmonicii de stat 
„Gheorghe Dima“, actori ai teatrelor din re
giune, orchestrele populare „Miorița" din 
Brașov și „Cindrelul" din Sibiu, echipa de 
dansuri a Palatului culturii din Brașov, lau
reată a celui de-al VII-lea concurs și a fes
tivalurilor internaționale din R.A.U., Cipru 
și Grecia, dansatorii căminelor culturale din 
Metiș, raionul Agnita, și Dăișoara, raionul 
Rupea, ai uzinei „Automecanica" din Sibiu.

Spectacolul s-a bucurat de un deoseUît 
succes.

Artiștilor le-au fost oferite flori din par
tea conducătorilor de partid și de stat.

(Agerpres)

DE CE?
El m-a „ales” pentru bani

Oricine urmărește trăi
nicia căsătoriei își pun.e 
întrebarea care constituie 
titlul anchetei publicate 
în „Scînteia" pentru a 
găsi la partenerul său a- 
cele calități psihice și mo
rale care să constituie o 
garanție că el îi poate fi. 
intr-adevăr, tovarăș de 
viață. Din păcate, există 
însă și cazuri cînd un a- 
semenea principiu, accep
tat de toată lumea, este 
înlocuit prin calcule și in
terese meschine, de mo
ment. Privită astfel, căs
nicia apare ca o simplă 
convenție, mai mult sau 
mai puțin „rentabilă", dar 
întotdeauna degradantă, 
care de obicei vine în con
tradicție cu sentimentul 
de demnitate, idealurile și 
interesele majore ale u- 
nuia din cei doi viitori 
soți. De cele mai multe

ori asemenea intenții sînt 
camuflate cu atîta price
pere îneît doar cu greu 
pot fi sesizate la momen
tul potrivit.

îndată ce mi-am luat 
diploma de inginer me
canic, am fost repartizată 1 
la hidrocentrala de la Bi- 
caz. După doi ani am re
venit în București și în 
prezent lucrez la un in
stitut de proiectări. Din e- 
conomiile pe care le-am 
făcut în toți acești ani 
mi-am cumpărat un auto
turism. La școala de șo
feri am cunoscut întîm- 
plător pe Licurg Stoen.es- 
cu, salariat la uzinele „E- 
lectronica". Ne-am îm
prietenit. îmi vorbea de 
viitor, de idealuri frumoa
se, de dorința fierbinte de 
a mă face fericită. M-a re
comandat familiei sale, 
cunoștințelor, prietenilor.

După șase luni m-a cerut 
în căsătorie. Ca pe orice 
tineri proaspăt căsătoriți, 
ne așteptau proiecte mari 
și frumoase în viață. îna
inte de a merge la ofițe
rul stării civile a interve
nit însă un mic incident. 
El mi-a propus să vindem 
autoturismul pentru a nu 
da cunoscuților prilejul să 
creadă că s-a însurat cu 
mine pentru mașină. 
Mărturisesc că m-a im
presionat tonul cu care

ecqurT
mi-a declarat că trebuie 
„să aleg între el și mași
nă". îmi aducea încă o 
dovadă că este un om de 
caracter. Nu puteam să 
cred că gîndește și simte 
altfel decît vorbește.

Am vîndut mașina și 
am depus banii la C.E.C. 
treeîndu-i pe numele meu, 
poate din obișnuință și 
fă’-ă să mă ’ gîndesc în 
mod special la aceasta. A- 
mănuntul respectiv însă 
nu i-a convenit lui Licurg 
Stoenescu. Imediat s-a 
supărat. A fost punctul de 
plecare al edificării mele. 
Mi-am z'a+ seama că pen

tru el căsătoria nu este 
altceva decît o afacere 
și, cum era de așteptat, ea 
s-a destrămat înainte de 
a se închega. Eu am avut 
de suferit foarte mult. Am 
stat o perioadă și în spi
tal. Acum sînt bine. Cu a- 
jutorul tovarășilor și prie
tenilor, mi-am recăpă
tat încrederea în via
ță. După cum am auzit 
însă, vînătorul de zestre 
își practică profesia 
mai departe, cu aceeași 
perfidie. Alte fete nevino
vate, culese de el în 
timpul deplasărilor pe te
ren, au căzut victime pro
misiunilor Iui de căsăto
rie, fiind azvîrlite apoi pe 
ușa apartamentului în care

visau să-și întemeieze un 
cămin fericit. Pe bună 
dreptate te întrebi : oare 
pe lîngă astfel de acte 
care constituie un pericol 
social putem trece indife
renți ? Pot rămîne ele ne
observate și nesancțio- 
nate ? Față de indivizi de 
felul acesta care mutilea
ză în chip grav și brutal 
cele mai gingașe senti
mente umane, lovind fără 
milă în destinele altora, 
nu poate să existe nici un 
fel de indulgență. Ei tre
buie blamați și obligați 
să respecte normele etice 
ale societății.

S. IVANOVICI
București

Pentru realizarea unui țel 

personal ascuns
Maria Coșoveanu din 

comuna Țibănești, raionul 
Negrești, voia cu orice 
chip să ajungă în Iași. 
N-a găsit altă cale decît 
căsătoria. într-o zi, ma
rele ei vis s-a împlinit, 
în calea sa a apărut Mi
hai, ieșean get-beget. S-au

împrietenit și s-au dus la 
sfatul popular. Curînd 
după aceea, tînăra soție, 
cu ajutorul soțului, a fost 
încadrată chiar la între
prinderea în care dorea

VIATA INTERNAȚIONALĂ
1»

H Azi, ia Paris, între
vederi franco — 
vest-germane

fl Platforma elec
torală a Partidu
lui Comunist din 
Japonia

■ Sesiunea Consili

ului Ministerial al 
Pieței comune

S3 Incidente la fron

tiera dintre Siria 

și Izrael
(Continuare 
în pag. a II-a)
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FAPTUL 

DIVERS
Eroare 
de o literă

Portul Constanța. Secția 
„Mecanizate' a trimis o adre
să (semnată de șeful secției, 
ing. Gheorghe Precup), către 
serviciul aprovizionării : „Vă 
rugăm, să ne procurați urgent, 
din comerțul socialist, 1600 
capre*. Adresa a produs pa
nică în rlndul merceologilor. 
De unde să cumpere iute pa
trupedele ? S-au zbătut cîteva 
zile, discuții, telefoane etc. 
După care au răspuns tot în 
scris : „în comerțul socialist 
nu se găsesc capre". Abia 
după o săptămînă s-a dezle
gat misterul : nu era vorba de 
capre, cl de... capse, obișnui
tele și banalele capse de bi
rou pentru încopciat acte.

Ca-n anecdotele despre bl- 
rocrațl, a fost o greșeală de o 
literă. Noroc că în port n-au 
avut nevoie de o punte. 
Că mergeau grijulii la O.N.T. 
să cumpere un munte.

Un om 
consecvent

Ion Coțoagă locuiește de 16 
ani în str. Cpt. Preoțescu nr. 
23 din Capitală. Proprietarul 
imobilului, Ianku Falkenflunkc 
refuză să primească chiria sta
bilită prin lege. în schimb își 
cheamă anual chiriașul în ju
decată, cerînd evacuarea lui 
pentru neplata chiriei (depusă 
de primul la C.E.C.). Pînă a- 
cum au avut loc 15 procese. 
S-a pus în mișcare, inutil, un 
întreg aparat. Ca să nu 
piardă pasul cu numărul ani
lor, proprietarul a deschis al 
16-lea proces. Poate că de data 
aceasta îl evacuează definitiv. 
Pe proprietarul cîrcotaș — din 
sălile tribunalelor.

Arșiță mare
Nicolae Jucan, din Apahida, 

era pompier la aeroportul din 
Cluj. Intr-o noapte i s-a făcut 
„sete". Trebuia să-și stingă 
arșița. Asta a și făcut: a luat 
din magazie ustensilele de 
pompier (minus centura de 
„siguranță"), s-a urcat pe aco
perișul clădirii și, pătrunzînd 
în bufetul aeroportului, a furat 
o ladă de sticle cu lichior. 
Epilogul ? In Apahida locuia 
pe strada „Libertății". Acum 
este în neconcordanță cu 
numele străzii.

Cheile 
fericirii

Doi cetățeni din Moroeni — 
Tîrgoviște (Liviu Radu și Iu- 
liana Fleisz) vor să se căsă
torească. Ei vor, dar nu-i dea- 
juns: trebuie să vrea și sfatul 
popular comunal. Și nu vrea, 
îi tot amînă din 21 decembrie. 
Lipsește funcționara cu re
gistrele stării civile. Chei
le sînt la ea. Și e plecată 
din localitate. „Fericirea' ce
lor doi tînjește. Să se ducă 
după ea? Pentru că de 5 ori 
s-au pregătit sufletește să spu
nă „da', au golit plosca la 
sfat șl s-au întors... fiecare la 
casa lui. Sperăm că de data 
asta își vor găsi... nașul. Poa
te și tovarășii de la sfat. Să 
fie două nunți într-o zi. Se 
obișnuiește!

Prieteni 
adevărați

Cînd i s-a născut a.l doilea 
copil, o fetiță, Aurel Tiron 
(salariat la o întreprindere din 
Roman) era în spital. Avea 
arsuri grave, dintr-un acci
dent. L-au transportat la Spi
talul de traumatologie, chi
rurgie plastică și reparatorie 
din București. Fără gestul, 
frumos și cald, omenesc al 
tovarășilor lui de muncă 
Dumitru Coșeraru și Mihai 
Costea (care i-au donat piele 
pentru transplantare) și fără 
priceperea și devotamentul 
colectivului de medici, condus 
de conf. dr. Agripa Ionescu, 
pacientul și-ar fi pierdut viața. 
După 6 luni de spitalizare, s-a 
întors acasă. Și-a văzut fetița. 
Și prietenii. Adevărații prie
teni.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. D

ATI ALES 0 PE EA

DE CE?
i-a fost

aceste 
se des-

ea să lucreze: la I.T.I. 
După ce și-a creat o si
tuație, Măriei Coșoveanu 

1 s-a părut căsătoria o hai
nă demodată, pe care do
rea să n-o mai poarte. 
Este la a treia acțiune de 
divorț, dar nici acum ju
decătorii nu pot înțelege 
motivul despărțirii. Și el, 
de fapt, nici nu există. 
Cererea i-a fost respinsă 
din nou. în schimb au 
fost scoase la iveală in
teresele ascunse, egoiste, 
ale Măriei Coșoveanu. Ea 
trebuie să considere res-

pingerea, pentru a treia 
oară, a acțiunii de divorț, 
de către tribunalul orășe
nesc Iași drept un aver
tisment. Mergînd mai de
parte pe acest drum al 
ipocriziei și minciunii n-ar 
fi exclus ca Maria Coșo- 
veanu să se trezească din 
nou la Țibănești. Colecti
vul în care lucrează o 
poate însă ajuta să înțe
leagă eroarea pe care și-a 
întemeiat căsnicia și să 
găsească, totodată, calea 
pentru corectarea ei.

Pentru mobiluri 
secundare

„Căsătoria e viața o- 
mului" — spunea pe 
bună dreptate tovarășul 
Vasile Receanu în anche
ta „Ați ales-o pe ea (el) ? 
De cei" Intr-adevăr. 
Chiar și atunci cînd por
nesc într-o excursie, cei 
mai prevăzători își selec
ționează cu grijă parte
nerii de drum din rîndul 
cunoștințelor sau priete
nilor în preajma cărora 
se simt bine. De ce atunci 
unii gîndesc așa de pu
țin, sau nu gîndesc deloc, 
cînd își aleg partenerul 
de viață ? Deseori mi-a 
fost dat să aud, cu ocazia 
judecării unor acțiuni de 
divorț, pe el sau ea, spu- 
nînd aceste cuvinte gre
le : „soțul (soția), este o 
enigmă" ! întrebați de ce 
n-au dezlegat această e- 
nigmă la vreme, cei în 
cauză au dat răspunsuri 
evazive, lipsite de răs-

Maria CIORNEI 
lași

pundere: „n-am avut 
timp să ne cunoaștem", 
„ne-am căsătorit în pri
pă", „ne-au înșelat apa- • 
rențele"..,

Maria Alexandru și Du
mitru Alexandru, ambii 
din București, au ajuns la 
tribunal, pentru a li se 
desface căsătoria, într-un 
timp Record — după trei 
luni de la căsătorie. 
„N-am știut că mă cere 
în căsătorie numai pen
tru că aveam casă — a 
declarat la proces Maria 
Alexandru, Mi-a ascuns 
că doar cu trei luni în 
urmă divorțase de o altă 
soție, care, din cauza com
portărilor lui urîte și a 
minciunii, l-a invitat să-și 
ia geamantanul și să se 
mute în altă parte. După 
cum se vede, el s-a mu
tat la mine după ce mi-a 
promis marea cu sarea".

Vasăzică, Dumitru Ale-

xandru a înțeles să joace 
în căsnicie rolul de chi
riaș trecător. Cit despre 
Maria Alexandru, ea a 
primit o lecție aspră pen
tru că și-a legat viata de 
un om pe care nu l-a cu
noscut.

„Mai bine să sufăr o 
deziluzie, decît să nu iau 
pe cine îmi place“ — și-a 
zis Gh. Constantin din 
București. Și a luat-o pe 
Gabriela din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, pe care 
a cunoscut-o cu ocazia u- 
nei deplasări, dar pe care 
o văzuse numai de cîteva 
ori în viața lui. Gabriela 
avea și un copil provenit 
din altă căsătorie. Soțul 
s-a atașat de copil, l-a 
înconjurat cu căldură pă
rintească. Dar soția n-a- 
vea de 
credincioasă 
miliei. Țelul 
pitala cu 
ei... Motivul 
găsit repede. Ea era eco
nomistă, el nu avea pre
gătirea corespunzătoare, 
îi era, chipurile, inferior, 
și și-a găsit un inginer.

gînd să rămînă 
căsniciei, fa- 
ei a fost Ca- 
perspectivele 
de divorț s-a

,.Să-mi fie învățătură de 
minte" — a spus la pro
ces Gh. Constantin. Dar 
această învățătură l-a 
costat cei mai frumoși ani 
din viată, speranțe de
șarte. bani zvîrliți în vînt 
și sănătatea care 
zdruncinată.

Mă voi opri la 
exemple din care
prinde o concluzie fireas
că : căsătoria nu trebuie 
făcută în pripă, fără o 
cunoaștere prealabilă, 
fără să aibă la bază sen
timente reciproce de dra
goste și respect.

Practica a arătat că se 
mai întîmplă uneori ca o 
căsătorie să fie încheiată 
fără scopul de a se crea 
între părți relații perso
nale și patrimoniale ce 
caracterizează căsătoria 
în dreptul nostru socia
list, adică fără scopul de 
a întemeia o familie, ci 
numai în vederea reali
zării unor efecte secun
dare cum ar fi, de pildă, 
dreptul unui soț de a se 
stabili într-o localitate, 
de a profita de pe urma 
celuilalt partener de via
ță. De aceea, 
unor asemenea 
generate de 
trecutului în 
oamenilor, precum și stu
diul mijloacelor juridice 
de luptă împotriva lor se 
impune cu necesitate.

Constantin NICULICA 
Judecător la Tribunalul 
popular al raionului 
Nicolae Bălcescu — 
București

discutarea 
fenomene, 
rămășițele 
conștiința

Pentru ca eu să muncesc 
și el să se distreze

Am cumpănit îndelung 
înainte de a mă hotărî să 
vă scriu aceste rînduri. 
L-am cunoscut pe Vasile 
Roman la 14 ani. Fragedă 
vîrstă ! La 18 ani ne-am 
căsătorit. Cînd am făcut 
acest pas, credeam că to
tul va fi bine, așa cum 
mă asigura el. Ne-am 
instalat în casa părinților 
săi din Bacău, care mai 
aveau de întreținut încă

șase copii mai mici. Era o 
situație provizorie ; soțul 
meu mă liniștea în fiecare 
zi să am răbdare, că în 
curind vom avea un că
min al nostru.
însă trecea, iar el n-avea 
de unde primi casă pen
tru că nu se interesa nici 
măcar să-și găsească un 
serviciu. Ba încerca chiar 
să mă convingă că el, 
fiind jucător de fotbal,

Timpul

trebuie să găsească un 
serviciu ușor, care să nu-1 
obosească prea mult. îmi 
era rușine că trăiam ca 
doi paraziți, pe spinarea a 
doi părinți care munceau 
din greu să hrănească 
zece guri. Am încercat în 
fel și chip să-1 fac să înțe
leagă că așa nu se mai 
poate. Și mama și tatăl 
său l-au rugat cu lacrimi 
în ochi să muncească 
undeva, dar n-a vrut. 
Practic, la 27 de ani, el, om 
cu familie, n-are nici un 
rost.

Văzînd că nu se hotă
răște să-și ia un serviciu, 
deoarece aștepta mereu 
altul mai bun, am intrat 
eu în cîmpul muncii. 
Credeam că asta îl va de
termina să privească lu
crurile cu mai multă se
riozitate, că el n-o să ac
cepte situația umilitoare 
de a fi întreținut de soție. 
In realitate însă, scopul 
lui tocmai acesta era. Se 
înhăitase cu o gașcă de 
derbedei. Eu veneam la 
12 noaptea de la muncă, 
el la 4 dimineața de la 
crîșmă. Omul acesta, care 
îmi făcuse o mie și una de 
jurăminte, a urmărit să 
se căsătorească cu mine 
pentru a mă transforma 
într-o slujnică. Nemaipu- 
tînd suporta situația, am 
plecat la părinții mei. 
După cîtva timp, el a ve
nit la mine și mi-a propus 
să ne împăcăm, deoarece 
s-a hotărît să muncească. 
Ne-am împăcat, dar nu 
s-a ținut de cuvînt.

Nu știu dacă am făcut 
bine, dar în această situa
ție m-am mutat la o soră 
a mea din Focșani, unde 
mi-am găsit un serviciu și 
m-am înscris în clasa a 
IX-a seral. Cu toate a- 
cestea, soțul meu nici a- 
cum nu înțelege să se gîn- 
dească lă răspunderile pe 
care și le-a asumat față 
de familie. Poate că nu 
este încă tîrziu să-și dea 
seama că o căsnicie nu în
seamnă un cuib, unde 
unul dintre soți să gă
sească totul de-a gata, să 
fie scutit de orice obligații.

Viorica ROMAN
Focșani

(Disertație despre șuetiști)

Cartierul Drumul taberei Foto : Gh. Vintilă
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Printre afecțiunile ca
re-i preocupă pe otologii 
diferitelor țări, mai ales 
prin consecințele lor — 
principala fiind pierderea 
auzului — pe primul plan 
stă otita. Care sînt cau
zele ce duc mai frecvent 
la apariția supurațiilor 
auriculare ? — a fost deci 
prima întrebare pe care 
am adresat-o prbf. dr. 
Ștefan Gîrbea.

— Guturaiurile repeta
te sau răcelile bana
le, neîngrijite cum tre
buie, lipsa unui control 
medical al nasului nu ră- 
mîn întotdeauna fără ur
mări și, printre cele mai 
des întîlnite, sînt otitele 
supurate. Controlul oto- 
rino-laringologic este im
portant și la adolescenți. 
La această vîrstă, îndeo
sebi — ca de altfel și mai 
tîrziu — el trebuie să se 
îmbine cu multă mișcare 
în aer liber, în toate ano
timpurile, cu sportul.

O categorie aparte de 
bolnavi o formează fe
meile. Să nu vi se pară 
curios, dar cochetăria iși 
plătește uneori tributul. 
Ieșitul de la coafor în frig, 
cu capul descoperit, sau 
plimbările după o baie 
caldă sînt, la femei, cau
ze frecvente ale oti
telor supurate.

— V-am ruga să ne de
scrieți pe scurt simpto- 
mele care dau alarma în 
cazul otitei supurate.

— Uneori, primele simp- 
tome se manifestă sub 
forma unei senzații de 
astupare a urechii sau 
prin vîjîituri, însoțite de 
dureri intermitente sau 
continui; alteori apare o 
secreție moderată din 
ureche. Chiar dacă aceas
ta nu provoacă dureri, ea 
trebuie luată în seamă.

— Cîteva. cuvinte des
pre unele tratamente in
dicate și altele, contrain-

dicate, pe care unii pa- 
cienți și le aplică singuri.

— Printre primele mă
suri pe care pacientul le 
poate lua chiar înainte de 
a se adresa medicului este 
aplicarea pe ureche a u- 
nor forme de căldură us
cată sau umedă (compre
să, săculeț cu sare sau mă
lai). întrucit administra
rea unor medicamente 
poate fi dăunătoare este

plan stau măsurile de pre
venire..,

— Iar la supurațiile de
venite cronice — trata
mentul. Tratament care 
urmărește două obiective : 
primul se adresează lezi
unilor, avînd drept scop 
încetarea supurației pe 
cale medicamentoasă sau 
pe cale chirurgicală ; al 
doilea este de ordin func
țional : ameliorarea func
ției auditive printr-o chi
rurgie reconstructivă, me
nită să înlăture urmările 
supurației și refacerea 
căilor de transmisie a 
sunetului.

Tratamentul medical 
are în vedere suprimarea 
secrețiilor purulente din 
„casa timpanului" 
ție care se 
face prin ședințe 
te de aspirație a 
lui, fie cu trompa de 
vid aplicată la un ro-

(opera- 
poate 

repeta- 
puroiu-

ne care însoțesc otita cro
nică supurată, ca rezecția 
sau repoziția unui sept 
nazal mult deviat și, mai 
ales, rinosinuzitele laten
te. Trebuie să controlăm 
întotdeauna cu atenție 
epifaringele, unde putem 
găsi, mai ales la adulți, 
pe lingă vegetațiile ade- 
noide clasice, resturi lim- 
foide și țesut scleros, ră
mas după extirparea ve
getațiilor adenoide, cu 
nișe infectate și supurații 
intermitente de zeci de 
ani ; drenajul acestora și 
îndepărtarea resturilor 
duc nu numai la dispari
ția supurației, dar și a 
unor persistente dureri de 
cap (cefalei occipitale). 
Infecția amigdalelor poa
te întreține, la rîndul său, 
o supurație auriculară. 
Radioterapia clasică, în 
doze antiinflamatorii, a- 
plicată pe regiunea farin-

Șuetistul a apărut pe pămint 
cu cîteva secole înaintea locomoti
vei cu aburi. Mai precis, imediat 
după descoperirea roții. El a fost 
creat dintr-o strictă și acută ne
cesitate. După cum știți, în vechi
me, transportul dintr-o localitate 
în alta se făcea anevoios. O călă
torie cu diligenta dura săptămîni 
dacă nu chiar luni în șir, și era 
tare plicticoasă. El, șuetistul, era 
chemat să facă pasagerilor o călă
torie plăcută și era închiriat pre
cum caii de poștă. Cit de util era !

Dar iată că se naște Stephenson 
care începe să sape la temelia uti
lității șuetistului. Descoperă loco
motiva cu aburi. Alții o perfecțio
nează. Apar vaporul, submarinul, 
vedeta rapidă, automobilul, apar 
acceleratul, simplonul, Pullmanul, 
Rapidul (nu echi
pa de fotbal, ea 
ipare mai tîrziu, 
așa că are timp 
să cîștige și ea 
campionatul). A- 
par avioanele, ra
chetele...

Vai, cit ne-am 
depărtat de su
biectul disertației 
mele, Șuetistul ? 
El ? El ce-a făcut I S-a în
răit. Chiar din ziua apariției mij
loacelor de locomoție moderne, el 
a devenit un asiduu dușman al 
progresului.

Catastrofa „Titanicului" lui i se 
datorește. L-a ținut în șuetă pe 
căpitanul vasului ți acesta a uitat 
de cîrmă, de aisberguri.

După cercetările mele, mă simt 
obligat să fac următoarele comu
nicări. Am să trec peste deceniile 
în care n-am avut onoarea să tră
iesc și mă voi referi numai la 
exemple din zilele noastre. Iată 
ideile principale :

1) . După tot „prăpădul" căzut pe 
capul lui — ați băgat de seamă că 
n-am scos drapelele în bernă — 
șuetistul n-a murit. Supraviețu
iește. Și, de ce n-am recunoaște, se 
face simpatic, pentru că întotdea
una are la îndemînă o vorbă de 
duh.

2) . El s-a încadrat. N-avea ce 
face. Lucrează într-o întreprindere 
ori instituție de-a noastră. Cum 
lucrează 1

a) Dacă e într-un birou de pro
iectări, își lasă lucrul baltă și in
tră în „atelierul" cel mai solicitat, 
unde este graba cea mai mare ți 
începe :

— Am „una nouă", grozavă.
— Vino mîine cu ea, încearcă să 

scape de el cei care se zoresc.
— Pînă mîine se răcește... am

FOILETON

de Nlcufi TÂNASE

zul unei fistule labirintice. 
Tratamentul chirurgical 
trebuie făcut cit mai eco
nomic, căutînd să conser
văm cit mai mult posibil 
din sistemul timpano- 
osicular, care conduce 
unda sonoră din mediul 
aerian la lichidele urechii 
interne. în raport cu ex
tinderea leziunilor, se 
executa următoarele 
tervenții : evidarea 
tromastoidiană totală 
radicală, care constă
deschiderea cavităților u- 
rechii mijlocii și trans
formarea lor într-o ca
vitate largă unică, care 
să comunice cu conductul 
auditiv extern. Această 
intervenție se execută 
azi în mod excepțional, 
numai cind leziunile au 
distrus întreg aparatul de 
transmisiune; evidarea 
antro-aticală se execută în 
cazul cînd leziunile mai

pot 
in- 
pe- 
sau 

în

Cum se pot PIERDEREA
opri procesele 
ce duc la AUZULUI
bine ca persoanele sufe
rinde să se adreseze spe
cialistului.

La capitolul igienă, se 
poate spune că urechea 
își menține sănătatea 
printr-o respirație nazală 
bună, prin evitarea pă
trunderii apei atît cu pri
lejul băilor, cît și al îno
tului. Toaleta urechii tre
buie să se facă numai la 
exterior, evitîndu-se cu
rățirea în profunzime cu 
chibrituri, ace sau alte 
corpuri.

— Ați amintit de prin
cipala consecință a supu
rațiilor auriculare...

— Surditățile produse 
de aceste supurații și de 
sechelele lor dau un pro
cent de aproximativ 51 la 
sută din totalul hipoacu
ziilor (scăderi de auz).

— Așadar, pe primul

Convorbire cu prof. dr. Ștefan GÎRBEA

binet, fie cu aspiratorul 
electric, fie chiar cu un 
aparat de aspirație impro
vizat). Aspiratorul trebuie 
întrebuințat în tratamen
tul oricărei supurații au
riculare, în locul stileteloi 
cu tampon de vată, care 
pot fi ele însele un ele
ment de însămînțare cu 
anumiți germeni. După 
aspirație, se fac 
lății locale cu 
rate antimicrobiene sub 
formă de soluție, suspen
sie sau praf, iar pentru a 
mări difuzarea antibioti
celor, se poate adăuga 
hyalurodinasa (150 U.)<
Paralel, trebuie să tratăm 
afecțiunile naso-faringie-

insti- 
prepa-

go-tubo-timpanică, a dus 
la uscarea multor otite 
supurate, rebele la trata
mentul medicamentos.

Tratamentul general 
are și el o importanță in
discutabilă. Administrarea 
antibioticelor (pe cale pa- 
renterală sau internă) 
poate ajuta deseori la us
carea otitelor.

— Ce ne puteți spune 
despre tratamentul chi
rurgical ?

— Acesta se adresează 
cazurilor rebele la trata
mentul medical (care se 
execută timp de 2—6 săp
tămîni), aplicîndu-se în 
leziuni profunde (osteită, 
colesteatoame) sau în ca-

accentuate se găsesc la ni
velul casei timpanului. A- 
ceastă intervenție duce la 
o cicatrizare mai rapidă 
decît evidarea totală și cu 
rezultate funcționale mai 
bune. Antroaticotomia 
este cea mai conservatoa
re și urmărește deschide
rea urechii mijlocii cu 
păstrarea lanțului de os
cioare, atunci cînd el este 
intact.

— După cit se știe, în 
acest domeniu a apărut o 
tehnică nouă: timpano- 
plastia. In ce cazuri se fo
losește ?

— Timpanoplastia are 
drept scop îndepărtarea 
focarelor inflamatorii și 
repararea leziunilor tim- 
pano-osiculare. Este o 
operație delicată, ținînd 
de microchirurgie. Ea 
este o chirurgie funcțio-

nală, întrucit vizează 
obținerea unei ameliorări 
a audiției, fapt ce consti
tuie un progres impor
tant în chirurgia oto- 
reilor cronice.

— Există, după cite 
ne-ați spus, și o chirurgia 
racoastructivâ a sechele
lor postotoreice, adică a 
otitei cicatriciale, urmă- 
rindu-se tot îmbunătăți
rea auzului.

— Este vorba de o chi
rurgie care pune probleme 
complexe. Ele nu pot fi 
rezolvate printr-o tehnică 
standard, ci necesită mo
dificări de la un caz la 
altul. O simplă perforație 
in timpan se poate grefa 
ușor, insă repararea unui 
timpan total distrus, cu 
absența lanțului de os
cioare, necesită o operație 
cu mult mai delicată. Re
facerea timpanului depin
dă de mărimea perforați
ei, de calitatea grefonului, 
de elasticitatea sa și de 
capacitatea de a adera la 
restul de timpan. In pre
zent utilizăm pentru 
grefă aponevrozele, mai 
ales aponevroza tempo
rală. Se mai poate utiliza 
material din alte fascii 
musculare ; grefa din pe- 
riost, extras la nivelul ti
biei, ne-a dat, de aseme
nea, rezultate durabile. în 
perforațiile mai mici pu
tem utiliza țesut grăsos 
presat sau grefon din pe
retele venos. recoltat de 
pe dosul mîinii sau picio
rului, care se așează sub 
membrana timpanului, pe 
o bucată de spongie re- 
zorbabilă. în perforațiile 
largi sau în cazul lipsei 
totale a timpanului, folo
sim două straturi de gre
fă : primul strat îl for
mează aponevroza sau 
vena de la plica cotului, 
peste care se aplică stra
tul epidermic din con
duct, prin alunecare. în 
concluzie: chirurgia otite
lor cronice nu se limitează 
în prezent la vindecarea 
factorului infecțios, ci se 
completează cu o chirur
gie reconstructivă. a se
chelelor otitice. Această 
chirurgie funcțională nu 
dă încă rezultate atît de 
spectaculoase, dar, desi
gur viitorul o va îm
bunătăți sub aspect tehnic 
și funcțional.
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Maria BABOIAN |

fost aseară cu Didina, cu băr- 
bat-său, cu șeful și cu...

Și uite așa, șuetistul zilelor 
noastre începe să „mănînce" cu 
multă poftă din orele productive 
ale instituției.

b) Angajat la un birou de rezol
vat sesizări ale oamenilor muncii, 
dumnealui începe șueta cu colegii. 
Coada la ghișeu se lungește și el 
„face" echipa națională de fotbal 
care trebuie să ne reprezinte în 
noua competiție. Desființează arbi
trii, vine cu un nou regulament al 
jocului de oină, povestește cum s-a 
distrat la nunta amicului... Coada 
de la ghișeu se lungește, hîrtiile 
de pe biroul lui și ale celorlalți co
legi pe care-i ține în șuetă r&mîn 
nerezolvate. Dacă bate careva în 
fereastra ghișeului, el nu se sin

chisește. Roade 
nestingherit din 
timpul prețios al 
cetățeanului.

c) Se întîmplă 
ca șuetistul să fie 
strungar. Dacă e 
strungar, îți lasă 
strungul să mear
gă în gol și adună 
în jurul lui colegi 
de atelier. Deci, 

alte strunguri merg în gol. El în
cepe să povestească că a fost la 
Casa de cultură, la Joia tineretului, 
că a dansat cu o coafeză. Că, 
Mimi, de la tricotaje, a întrebat de 
Fane, Fane n-a venit și Mimi a 
dansat tot timpul cu unul de la 
„Armătura", că a scos la Periniță 
pe Sanda, care refuzase doi și pe 
el nu l-a refuzat. Spune apoi niște 
bancuri pe care le-a auzit aseară. 
Orele productive se duc. Curentul 
electric se consumă de pomană. 
Piesele ies din atelier cu întârzie
re și maistrul, dacă-l prinde la 
șuetă, nu-i spune nimic, pentru că 
îi este „simpatic".

Acum o săptămînă veneam la 
redacție cu autobuzul 31. (Vine el 
cam rar, dar în schimb vine încăr
cat). In față, lingă șofer, un șue- 
tist. De la Piața Romană, de unde 
m-am urcat, pînă la Casa Scînteii, 
șoferul, ținut în șuetă, era să facă 
două accidente. Șoferul conducea 
și din cînd în cînd se uita în gura 
șuetistului care spunea cu un patos 
niște minciuni... Cu siguranță că 
rămăsese de pe vremea poștalioa- 
nelor.

Interesant la țuetist e faptul că 
nu este egoist. Nu mănîncă numai 
timpul altuia, ci și pe-al lui. Și 
asta nu numai în producție, ci și 
în particular. Eu am intrat în spi
tal din cauza unui țuetist. S-a in- 
tîmplat săptămînă trecută, cînd a 
fost viscolul. M-a prins șuetistul 
la colțul străzii și:

— Ai auzit chestia eu...
— Nu.
— A venit Dumitriu la birou eu 

10 minute întîrziere. Cînd a des
chis sertarul biroului...

Picioarele îmi înghețaseră bocnă. 
Urechile îmi amorțiseră dar el nu 
m-a lăsat pînă nu mi-a relatat și 
despre Vasilescu.

— I-a fugit nevasta de-a doua 
cu libretele CEC. Unul din librete 
era cîștigător, un „Fiat-850"...

Cind a trecut la cele mai noi 
bancuri, am luat-o la fugă. Nu mai 
puteam. L-a luat în primire pe 
un cetățean care curăța zăpada de 
pe trotuar. După cîteva ore, cînd 
eu mă duceam spre spital să mă 
internez (aveam temperatură 39 cu 
16), șuetistul era tot acolo. Omul 
nu mai curăța zăpada. Rezemat în 
coada lopeții, îl asculta pe țuetist. 
Am aflat că a doua zi a plătit a- 
mendă pentru că n-a curățat ză
pada. Șuetistul n-a pățit nimic. El 
e rezistent. Cum dracu să nu fie 1 
Are antrenament de pe vremea di
ligentelor.

Aud că vrea să-și prelungească 
viața. Nu s-a săturat de cit timp 
prețios ne-a mîncat ți cît rău ne-a 
făcut pînă acum...

Deocamdată, atît despre țuetist. 
Am însă e rugăminte:

Nu-i dați Gerovital.

La joacă
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LA ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN BETON CRAIOVA

CONSECVENTA UNOR ANOMALII
ECONOMICE CARE AFECTEAZA
PRODUCTIVITATEA MUNCII

5 MAI 1966. „Scînteia' pu
blică articolul „Cauze «obiec
tive» sau cînd te ascunzi 
după deget'. Articolul dezvă
luia gravele deficiente din 
activitatea întreprinderii de 
prefabricate din beton Craio
va și arăta că Direcția gene
rală a prefabricatelor din Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor ars îndatorirea ca, prin 
măsuri urgente, să pună ca
păt neglijențelor în folosirea 
potențialului tehnic și uman al 
acestei întreprinderi.

4 IUNIE 1966. Ca răspuns la 
articolul amintit, tov. I. MI- 
HALACHE, șeful biroului pen
tru rezolvarea reclamațiilor 
și sesizărilor oamenilor mun
cii din Ministerul Industriei 
Construcțiilor — purtător de 
cuvînt al acestui minister — 
înaintează „Scînteii' o scri
soare. Autorul ei, din capul 
locului, precizează : „Deficien
țele arătate in articolul men
ționat mai sus la întreprinde
rea de prefabricate din beton 
Craiova, îndeosebi cele legate 
de activitatea directă din în
treprindere, sînt juste". (Ne-am 
dat seama din acest răspuns 
că purtătorul de cuvînt e încli
nat să recunoască nu deficien
tele, ci mai degrabă justețea 
sesizării lor — n.n.).

Sfirșitul lunii DECEMBRIE 
1966. Pentru a reliefa schimbă
rile în bine care au avut loc 
în urma intervenției ministeru
lui, ne-am deplasat la între
prinderea din Craiova. Cerce
tăm finalizarea acestei inter
venții, adică nivelul indicatori
lor de plan. Situația lor e a- 
proape neschimbată. Planul 
la producția marfă și pro
ducția globală a fost rea
lizat în proporție de 82 și, 
respectiv, 85 la sută, iar 
productivitatea muncii se afla 
cu 15 procente sub sarcina 
planificată. Nivelul indicato
rilor financiari era, de aseme
nea, scăzut. în plus, la nici un 
sortiment planul nu a fost în
deplinit. De fapt, în cei trei 
ani care au trecut de la da
rea în exploatare a întreprin
derii — perioadă în care alte 
unități economice au făcut 
pași serioși pe drumul con
sacrării — numai într-un sin
gur trimestru ea a reușit să-și 
realizeze cîțiva din indicato
rii de plan.

Dar... 
interlocutorul a făcut o

au fost concretizate stu-

'Evident, sînt multiple cauzele 
care au determinat această stare 
de lucruri. întrucît nerealizarea 
principalilor indicatori de plan este 
direct influențată de nivelul redus 
al productivității muncii. în analiza 
întreprinsă la întreprindere am ur
mărit factorii care au frînat creș
terea ei în ritmul și proporțiile sta
bilite.

Conducerea întreprinderii „ex
plică" rezultatele nesatisfăcătoare 
prin lipsa forței de muncă. Aseme
nea justificări s-au adus și cu pri
lejul articolului anterior. Impuse 
ca o „calamitate", ele au făcut o- 
biectul unor numeroase analize în
tocmite de către conducerea între
prinderii și al memoriilor explica
tive la dările de seamă trimes
triale. Intervine însă întrebarea : 
deficientele semnalate puteau fi 
prevenite ? Conducerea întreprin
derii susține că nu. că problema 
lor e insolubilă. Acestei păreri îi 
contrapunem aprecierea cuprinsă 
în scrisoarea amintită: „Orientarea 
conducerii unității în ce privește 
asigurarea cu muncitorii necesari 
diferitelor activități a fost (și este — 
n.n.) greșită, în sensul că s-au în
cadrat (și sînt încadrați — n.n.) 
în activități auxiliare — ateliere, 
depozite, întreținere — un număr 
prea mare de muncitori. Ei nu au 
fost urmăriți (și nici acum nu sînt 
— n.n.) pentru a avea ocupate cele 
8 ore de muncă, lăsîndu-se 
perite ca număr de oameni 
tehnologice — producția de

„Argumentele" conducerii 
prinderii, ale directorului, ingine- 
rului-șef și secretarului comitetului 
de partid — și d-sa le susține — 
sînt deci infirmate de forul tutelar. 
Nu este însă de ajuns. Am coborît, 
cum se spune. ..jos". în secții și 
servicii. Cu toate că conducerea 
întreprinderii vorbește de o lipsă 
acută de forță de muncă, totuși 
ea și-a asigurat nu numai necesa
rul de muncitori, ci și un surplus, 
fapt combătut în răspunsul mini
sterului : ....aceasta nu conduce la
justificarea depășirii numărului de 
muncitori planificat pe total între
prindere. așa cum s-a întîmplat". 
în octombrie anul trecut : 70—80 de 
muncitori în plus, în noiembrie și 
decembrie la fel. Cum au fost și 
sînt ei folosiți ? La serviciul de or
ganizare a muncii am aflat ches
tiuni demne de? menționat în legă
tură cu repartizarea muncitorilor 
pe secții și echipe.

— S-a întocmit optimizarea bri
găzilor de lucru aproape în toate 
sectoarele. ne spunea Aurel 
Bîrsan, tehnician la acest ser-

desco- 
liniile 
bază", 
între-

viciu. La toate liniile tehnologice, 
normele au fost așezate pe baze 
științifice.

Și aici, 
pauză.

— Cum
diile acestea în secțiile de pro
ducție ?

— Tocmai la acest aspect do
ream să mă refer. Sîntem descura
jați. Prea puțin am fost luați în 
seamă de către conducerea între
prinderii.

Oprim „filmul" analizei și facem 
o paranteză. Problemelor de opti
mizare și normare a muncii, scri
soarea amintită le alocă o deose
bită atenție. Printre altele, în ea 
se spune : „...normele erau (și sînt 
— n.n.) prea largi, altele se aplicau 
defectuos, ceea ce conducea la un 
număr prea mare de ore-normă 
necesare, deci la un număr mare 
de muncitori." Era absolut necesar 
ca conducerea întreprinderii să 
mediteze asupra acestor chestiuni. 
Ce s-a întîmplat? De ce nu a fruc
tificat studiile elaborate de orga
nizarea muncii?

— în ședințele de producție, cînd 
este vorba de realizarea planului, 
nu se pune problema respectării 
normelor, se neglijează brigăzile 
optime stabilite — ne-a precizat, 
în continuare, tehnicianul de la or
ganizarea muncii. Numai așa se 
explică de ce majoritatea echipe
lor au avut un procent de îndepli
nire a normelor cuprins între 
140—190 la sută. Se cer oameni în 
plus, fără să se urmărească mai 
buna folosire a celor existenti.

Deci, conducerea întreprinderii 
întoarce spatele normării științifi
ce a muncii și optimizării brigăzi
lor. Această inerție în fața noului 
a fost semnalată și de ing. Nicolae 
Dumitrescu, care și cu ocazia ar
ticolului precedent a dovedit pri
cepere și simț de răspundere în 
problemele de organizare a pro
ducției:

— Tragerea corzilor și turnarea 
la stîlpii electrici se fac manual, 
cu toate că Ia alte întreprinderi 
similare, din țară, aceste operații 
se execută mecanizat. "Prin meca
nizarea acestor lucrări s-ar putea 
realiza o economie de cel puțin 
15 muncitori. La fel. mecanizîn- 
du-se lucrările de transport la pro
dusele finite s-ar obține o eco
nomie de 30 muncitori pe între
prindere.

Deci, deodată, o economie de 45 
muncitori, care ar putea fi utilizați 
în alte întreprinderi. Oare condu
cerea acestei unități industriale nu 
cunoaște că surplusul, risipa de for
ță de muncă scumpesc producția, 
diminuează acumulările și lovesc în 
posibilitățile de ridicare a nivelu
lui de trai? Trebuie clar înțeles că, 
în general, superioritatea unei eco
nomii se dovedește prin creșterea 
productivității muncii — și aceasta 
nu se poate asigura decît prin uti
lizarea judicioasă a forței de mun- i 
că, printr-o normare științifică a [ 
muncii.

Trecem 3 
problemei 
cii : cum 
și utilajele 
curgem din 
nisterului : 
nu s-a orientat just nici în acți
unea de folosire, reparare și între
ținere a utilajelor, în sensul înca
drării acestei activități cu oameni 
bine pregătiți. Au fost și cazuri de t 
descompletări de agregate, de utila
je sosite, date în exploatare, dar 
nefolosrie, de- neexecutare la timp 
a lucrărilor de reparații din lipsa 
prevederii și procurării din timp a 
pieselor de schimb". De ce și după 
5 mai — data publicării articolu
lui amintit — calificarea și ridica
rea calificării muncitorilor, impor
tantă cale de creștere a producti
vității muncii, au fost aproape total 
neglijate în întreprindere ? Nu 
erau suficiente cele 58 000 ore în
treruperi accidentale, pentru a se 
aborda cu răspundere maximă a- 
ceastă problemă ? Neluînd măsuri 
energice în acest sens, conducerea 
întreprinderii a lăsat să se iroseas
că importante capacități de pro
ducție, nu a creat condiții pentru 
fructificarea maximă a fondurilor 
investite de stat în mașini și uti
laje, ceea ce înseamnă o pierdere 
pentru economie. Cît despre asis
tența tehnică și repartizarea judi
cioasă a inginerilor și tehnicienilor 
în secțiile de fabricație se consta
tă o îngăduință intolerabilă. Nici 
una din secțiile întreprinderii nu 
are un șef de secție inginer. 15 din 
cei 18 ingineri, pe care îi are între
prinderea, lucrează în funcții de 
conducere... la nivel de unitate. De 
ce nu sînt trimiși acești ingineri în 
secții, pentru a rezolva concret 
problemele majore ale producției ?

Am confruntat — față în față — 
situația din întreprindere cu răs
punsul Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Din păcate, asigu
rările date nu și-au dovedit efi
ciența practică. în încheiere, în 
scrisoare se spune : „Pe baza ordi
nului M.I.C. nr. 23/1966, o brigadă 
formată din delegați din D.G.P. 
și din unitate a analizat situația 
utilizării muncitorilor, din care a 
rezultat că numărul total planifi
cat este suficient, dar este necesară

o redistribuire între activități, fapt 
ce este în curs de punere în apli
care. O altă brigadă, alcătuită din 
delegați D.G.P. și din alte unități 
din sector cu mai multă experiență 
a dat îndrumări asupra modului în 
care trebuie planificată și urmărită 
producția pe secții, precum și în
drumări pe linie de normare — 
salarizare. Se urmărește realiza
rea planului de măsuri aprobat de 
conducerea M.I.C., privind termi
narea sau completarea lucrărilor 
de investiții".

Care este eficienta acestor mă
suri ? Planul nu a fost îndeplinit 
la toți indicatorii, iar producti
vitatea muncii se află la un 
nivel scăzut. Cînd se vor termina 
„redistribuirea între activități" și- 
„realizarea planului de măsuri a- 
probat de conducerea M.I.C." ? 
Realitatea este că măsurile luate

(Urmare din pag. I)

să hotărască înregistrarea plusu
rilor găsite, imputarea, dacă este 
cazul, sau scăderea din inventar a 
ceea ce lipsește. Birourilor execu
tive ale uniunilor cooperatiste, 
prin aparatul de care dispun și, 
în mod deosebit prin inspectorii 
contabili, le revine sarcina să aju
te efectiv cooperativele agricole 
pentru încheierea corectă a evi
dentei contabile, pentru prinderea 
în scripte a tuturor bunurilor e- 
xistente în unități. Aceasta va asi
gura definitivarea situației veni
turilor și cheltuielilor, a produc
ției globale și marfă, împărțirea 
la timp a produselor și banilor ce 
se cuvin cooperatorilor pentru zi- 
lele-muncă efectuate.

Puneți in fața
cooperatorilor,
în mod deschis,
problemele
stringente
ale unității?

la un alt aspect al 
productivității mun- 
se folosesc mașinile 
în întreprindere ? Re- 

i nou la răspunsul mi- 
„Conducerea unității

la întocmirea mate- 
prezintă în adunarea

multor coooerative

A doua problemă care trebuie 
soluționată mai bine decît s-a fă
cut pînă acum este întocmirea do
cumentelor care se prezintă în a- 
dunarea generală. O dare de sea
mă care analizează sumar proble
mele cooperativei și cauzele dife
ritelor fenomene, care conține a- 
precierl generale, nu critică nimic 
și pe nimeni — nu stîrnește inte
resul cooperatorilor, nu poate con
stitui o bază solidă de discuții, în 
unele cooperative agricole din re
giunile Maramureș, Ploiești și 
București, pasivitatea cooperatori
lor în adunările generale de sfîr
șit de an din 1966, slaba lor parti
cipare la dezbaterea problemelor 
obștești se explică îndeosebi prin 
nivelul necorespunzător al mate
rialelor prezentate de consiliile de 
conducere. Uniunile cooperatiste 
regionale și raionale au fost în
drumate să ajute efectiv consiliile 
de conducere 
rialelor ce se 
generală.

Experiența
agricole fruntașe cum sînt cele din 
Comana și Cobadln, regiunea Do- 
brogea, Sîntana și Simand, regiu
nea Crișana, și altele arată cît este 
de important ca la alcătuirea dă
rilor de seamă să lucreze întregul 
consiliu de conducere și specia
liștii, să fie antrenați brigadieri, 
șefi de echipă și cooperatori frun
tași. Cunoscînd principalele , pro
bleme ale activității cooperativei, 
ei au posibilitatea să analizeze în 
darea de seamă în spirit critic și 
autocritic, atît succesele cît și nea
junsurile, subliniind cauzele care 
le-au determinat. Pe primul plan 
trebuie să stea problemele care se 
pun în legătură cu creșterea pro
ducției, dezvoltarea proprietății 
cooperatiste. îndeplinirea planului 
de investiții și a celui de livrări, 
organizarea, normarea și retribui
rea muncii, realizarea planului de 
venituri și repartizarea acestora, 
eliminarea cheltuielilor inutile sau 
cu eficiență redusă. Totodată, da
rea de seamă trebuie să reflecte 
amănunțit în ce măsură consiliul 
de conducere a respectat prevede
rile înscrise în noul statut .al 
cooperativei agricole: ținerea cu 
regularitate a adunărilor gene
rale, aplicarea principiului mun-

Viorel SALAGEAN

Numai astfel se poate ex- 
de ce se menține o atare 
de lucruri. Ministerul Indus- 
Construcțiilor nu trebuie să

pînă acum sînt timide și sporadi
ce. Din lipsa unei intervenții ener
gice a forului tutelar, conducerea 
întreprinderii s-a complăcut să ve
geteze în aceeași atmosferă de 
nepăsare față de soarta îndeplinirii 
planului, ceea ce arată că ea nu 
demonstrează capacitatea de a di
rija cu competență activitatea uni
tății. " 
plica 
stare 
trie!
mai tolereze această situație, ci să 
ia neîntîrziat măsuri radicale care 
să soluționeze problemele activită
ții acestei întreprinderi. Tolerarea 
înseamnă de fapt solidarizarea cu 
starea de lucruri care dăinuie aici 
de mai multă vreme.

MCUMfflE
1967

(Urinare din pag. I)

Complexul de sere Ploiești. Se lucrează la pregătirea terenului 
pentru cel de-al doilea ciclu de cultură al tomatelor

Foto : Agerprei

Cum pot deveni

ADUNĂRILE

GENERALE
un eveniment în viața

cooperativelor
agricole de producție

cii colective și al democrației 
cooperatiste, urmărirea înfăptuirii 
hotărîrilor stabilite etc.

Noul program
să conducă
la valorificarea
rațională
a resurselor
cooperativei

Din analiza activității desfășura
te în anul trecut rezultă că o 
atenție mai mare trebuie acordată 
întocmirii planului de producție și 
financiar pe 1967, stabilirii unor 
obiective și măsuri concrete 
pentru înfăptuirea acestora, care 
să determine o creștere sub
stanțială a puterii economice a 
cooperativei, și pe această bază, 
sporirea veniturilor fiecărui co
operator. în acest scop este ne
cesar ca adunării generale să-i fie 
supuse spre dezbatere documente 
bine studiate. Numai astfel va 
fi stimulat interesul coopera
torilor pentru problemele puse 
în discuție, se vor crea condiții ca 
aceștia să-și aducă o contribuie ac
tivă la stabilirea celor mai 
ente măsuri de îndeplinire 
ectivelor propuse.

Care sînt principalele 
tive ce trebuie avute în
la întocmirea proiectelor planu
rilor de producție și financiare?

Această problemă, a întocmirii 
judicioase a planului de producție 
și financiar, prezintă o importantă 
deosebită pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii acti
vități a cooperativelor agricole, 
pentru creșterea eficientei produc
ției în unitățile respective.

Un prim obiectiv care trebuie a- 
vut în vedere, încă în perioada în
tocmirii și definitivării planurilor 
este sporirea producției globale la 
toate plantele ce se cultivă în fie
care cooperativă. Aceasta trebuie 
făcută pe seama ridicării nivelului
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mediu al recoltei pe unitatea 
suprafață. Rezultatele extrem 
diferite obținute în 1966 de la 
cooperativă la alta și în cadrul 
cestora, de la brigadă la brigadă,
de la echipă la echipă demonstrea
ză concludent rezervele mari care 
există în această privință. Pentru 
a le pune în valoare este necesar 
să se prevadă măsuri concrete pri
vind amplasarea mai rațională a 
culturilor și executarea complexu
lui de lucrări agricole, să se folo
sească cu mai mult discernămînt 
cantitățile sporite de îngrășăminte 
pe care statul le pune la dispoziția 
cooperativelor agricol^, să se in
tensifice executarea mecanizată a 
lucrărilor și, în sfîrșit, prin orga
nizarea corespunzătoare a sistemu
lui retribuirii suplimentare să se 
asigure cointeresarea cooperative
lor în îndeplinirea și depășirea 
producțiilor prevăzute în plan. De 
mare importantă pentru sporirea 
recoltelor este ca planurile de pro
ducție să prevadă acțiuni concrete, 
menite să mărească suprafețele i- 
rigate, să protejeze terenurile 
puse pericolului de inundații 
de eroziune. Este un domeniu 
activitate în care inițiativa și 
ritul organizatoric al cooperatori
lor și uniunilor cooperatiste vor 
trebui să-și găsească un cîmp de 
aplicare mai larg decît pînă acum, 
în care eforturile unităților agri
cole vor trebui mai bine unite și 
coordonate.

Așa cum rezultă din proiectele 
de plan întocmite de consiliile de 
conducere ale cooperativelor, anul 
acesta cooperatorii vor face efor
turi mai mari pentru dezvoltarea 
proprietății obștești, pentru crea
rea sau dezvoltarea acelor ramuri 
de producție care, valorificînd con
dițiile locale existente, asigură 
sporirea într-un timp scurt a ve
niturilor bănești. Consiliile de con
ducere și cooperatorii, cu sprijinul 
uniunilor cooperatiste, au datoria 
să vegheze ca prevederile respecti
ve, înscrise în planurile de pro
ducție și financiare, să oglindească 
posibilitățile reale, concrete ale fie
cărei unități, să asigure folosirea 
eficientă a fondurilor investite, e- 
vitarea oricărei risipe.

Măsuri mai chibzuite trebuie 
luate și pentru valorificarea supe
rioară a producției, stabilirea unui 
raport corespunzător între ce se 
acumulează și ce se alocă pentru 
consum, normarea și retribuirea 
judicioasă a muncii personalului 
de conducere și administ"ativ. pe 
de o parte, și a cooperatorilor care 
lucrează în brigăzile de cîmp sau
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la fermele de animale, pe de altă 
parte, defalcarea judicioasă a sar
cinilor de plan pe brigăzi, echipe 
etc., astfel încît obiectivele pre
văzute să-i mobilizeze pe toți coo
peratorii la realizarea si depășirea 
lor.

Să fie reprezentate

găzile cooperativei
Din cite am aflat, anul acesta, 

pentru prima dată, înainte de 
adunările generale, vor avea loc 
adunări pe brigăzi. Care este 
rolul acestora și cum se vor des
fășura? ' •

Nu este nevoie să Insist asupra 
importanței pe care o are brigada 
de producție în cooperativa agri
colă. Vreau, să subliniez însă că, 
prin măsura luată, de a tine adu
nări pe brigăzi pentru dezbaterea 
activității desfășurate în 1966 șl a 
obiectivelor ce vor fi cuprinse în 
planul pe acest an, se urmărește 
întărirea rolului brigăzii în discu
tarea treburilor obștești. Cum se 
va desfășura practic o asemenea 
adunare ? La început, brigadierul 
va prezenta o informare privind 
felul cum au muncit echipele com
ponente și membrii cooperatori, 
cum s-au folosit mijloacele de pro
ducție atribuite, ce recolte s-au 
realizat pe brigadă, echipe și ce 
rezerve există în această privință. 
După încheierea discuțiilor pe 
marginea acestor informări, un 
membru al consiliului de condu
cere va face cunoscuți cooperatori
lor principalii indicatori cuprinși 
în proiectul planului de producție 
și financiar pe întreaga cooperati
vă, iar brigadierul, va prezenta sar
cinile care revin brigăzii din pro
iectul planului global.

Acolo unde, din cauza condițiilor 
necorespunzătoare, adunarea ge
nerală a cooperativei agricole nu 
se poate ține în prezența tuturor 
cooperatorilor, adunarea brigăzii 
desemnează împuternlcițli săi, fără 
însă a se depăși raportul de un 
împuternicit la zece cooperatori. 
Analizînd practica unor unități 
care au folosit și pînă acum a- 
ceastă metodă, a rezultat că, pe 
alocuri, fără să se țină seama de 
capacitatea sălii în care se tin a- 
dunările generale pe cooperativă, 
se aleg un număr redus de împu
terniciți. nu se realizează deci o 
reprezentare corespunzătoare a co
operatorilor. Este de datoria con
siliilor de conducere să elimine a- 
ceastă practică pe viitor, să stabi
lească cu discernămînt numărul 
împuternicițllor care trebuie aleși 
în fiecare brigadă pentru ca la a- 
dunarea generală să participe cît 
mai multi cooperatori delegați. 
Deosebit de important este ca 
adunarea pe brigadă să aleagă ca 
delegați la adunarea generală a 
cooperativei pe cei mai harnici 
dintre membrii ei, oameni care pot 
aduce o contribuție efectivă la dez
baterea aprofundată a problemelor 
și stabilirea celor mai indicate mă
suri pentru îmbunătățirea activi
tății curente și de perspectivă a 
cooperativei agricole.

Desfășurarea în bune condiții a 
adunărilor generale în scopul asi
gurării unei eficiente maxime a 
dezbaterilor este condiționată de 
sprijinul pe care uniunile coopera
tiste și consiliile agricole le acor
dă fiecărei cooperative în pregă
tirea acestor adunări. Numai ast
fel adunările generale vor consti
tui un eveniment deosebit în viața 
cooperativelor agricole, un mijloc 
important de antrenare a masei 
largi de țărani cooperatori pentru 
ridicarea întregii activități a aces
tor unități pe o treaptă superioară.

— 1 010 000 lei la pro
ducția globală;

— 780 000 lei la pro
ducția marfă vîndută și 
încasată;

— 135 000 lei econo
mii la prețul de cost;

— 500 000 lei beneficii. 
Vor livra peste canti

tățile planificate :
— 610 tone grîu;
— 130 tone porumb 

boabe;
— 75 tone floarea- 

soarelui.
Pentru realizarea angaja

mentului vor fi aplicate o serie 
de măsuri, între care : fertili
zarea cu azotat de amoniu 
pînă la 15 februarie a întregii 
suprafețe de 4 016 ha ce va fi 
cultivată cu grîu ; asigurarea 
densității optime și uniforme 
la cultura porumbului boabe ; 
amenajarea atelierului meca
nic șl a anexelor acestuia — 
pînă la 1 iunie — pentru or
ganizarea reparațiilor în flux 
continuu; mecanizarea prin
cipalelor lucrări din sectorul 
zootehnic în proporție de 70 
la sută la muls, 80 la sută la 
transportul furajelor șl al gu
noiului de grajd, integral la 
adăpatul animalelor și la 
pregătirea furajelor ; în vede
rea realizării șl depășirii pro
ducției de lapte, carne și ouă 
vor fi respectate cu rigurozi
tate regulile zooigienlce, pier
derile prin mortalități șl sacri
ficări redueîndu-se cu cel pu
țin 2 la sută față de anul tre
cut.

Hotărît să realizeze întocmai 
angajamentul luat în întrece
rea socialistă, colectivul de la 
G.A.S.-Amzacea nu îșl va pre
cupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață sarcinile 
stabilite de recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R.

Luînd în dezbatere cifrele 
planului pe acest an, în lumina 
sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966, analizînd temeinic posi
bilitățile existente în întreprin
dere, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Combinatului chi
mic Făgăraș s-au angajat să 
depășească indicatorii planu
lui pe anul 1967 cu :

— 7 000 000 lei la pro
ducția globală;

— 7 000 000 lei Ia pro
ducția marfă vindută

șl încasată;
— 1 la sută spor la pro

ductivitatea muncii;
— 1-000 000 lei economii 

la prețul de cost;
— 1 000 000 lei benefici!; 
— I 500 tone azotat de

amoniu îngrășămlnt 
neaglomerabll;

— 50 tone materiale 
plastice șl rășini sin
tetice ;

— 15 repere noi din 
mase plastice.

în vederea îndeplinirii pla
nului și a angajamentelor au 
fost stabilite o serie de mă
suri tehnice și organizatorice : 
îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație și obținerea de sor
timente noi care să înlocuias
că materiile prime din import ; 
lărgirea sortimentelor de ră
șini fenol-formaldehidice și a 
presăturilor industriale în ve
derea înlocuirii metalelor ne
feroase în construcția de ma
șini și industria ușoară ; creș
terea cantității de fenol de ca
litate extra pentru export la 78 
la sută, față de 55 la sută ob
ținută în 1966 ; realizarea în
tregii cantități de azotat de a- 
moniu neaglomerabll pentru 
export și a întregii cantități 
de nltrobenzen de calitatea I 
etc.

SUCEAVA 

întreprinderile 
și-au îndeplinit planul 
pe prima decadă

Prima decadă din acest an a 
consemnat pe graficele între
prinderilor din regiunea Su
ceava și primele succese în 
realizarea sarcinilor de plan. 
Din datele centralizate la Di
recția regională de statistică 
reiese că planul a fost rea
lizat în toate întreprinderile 
din regiune. Minerii din ba
zinul Domelor au livrat în 
plus furnalelor 210 tone mi
nereu de mangan, iar cei de 
la Ostra 280 tone barită. Au 
mai fost produse în plus 140 
tone hîrtie, 60 tone celuloză. 
300 000 saci de hîrtie, 30 tone 
plăci fibrolemnoase, 872 mc 
cherestea rășinoase, 730 mc 
bușteni rășinoase. (Agerpres)
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Consemnînd avantajele aduse de răs

pândirea plăcii de patefon, Tudor Ar- 
ghezi scria că, prin mijlocirea acesteia, 
„orchestrele gigantice, visate pentru 
uzul propriu de către amatorul capri
cios, au venit pînă în odaia muncito
rului cu palmele". Astăzi, prin cine
matograf, radio, televiziune, disc, mag
net ofon, care au scos gestul, sunetul 
și tabloul din sala de teatru, de con
cert și de expoziție, aducîndu-le în 
văzul și auzul tuturor, publicul și-a 
lărgit mult dimensiunea socială. Ar fi 
deci eronat ca în privința gustului, în 
general, să tragem concluzii numai 
după frecvența pe care o află unele 
concerte și spectacole. Ar fi ca și cum 
am încerca să punem automat semn de 
egalitate înțre tirajul unei cărți și va
loarea ei. Gusturile sînt diverse, muzica 
se ascultă pretutindeni, dar tendința 
generală este desigur spre creația de 
valoare — acesta fiind un proces 
de durată, care se cere stimulat.

Diminuarea și, în cele din urmă, 
anihilarea discrepanței dintre nivelul 
superior atins de formele culte ale 
artei muzicale și acela al unor gus
turi mai scăzute, impune înfăptuirea, 
etapă cu etapă, a vastului nostru pro
gram de răspîndire a culturii. Acest 
program este susținut și prin mijloa
cele electroacustice amintite, prin re
țeaua instituțiilor de cultură și artă 
răspindite pe tot cuprinsul patriei.

Cifrele care ilustrează prezența la 
concertele simfonice au crescut, în 
unele perioade, vertiginos. Dar ele nu 
s-au menținut, din păcate. Aceste 
fluctuații ale afluenței de public oferă 
teren unei analize ce nu s-a făcut 
încă, ar putea constitui obiectul unor 
anchete sociale, al examinării profe
sionale a structurii repertoriilor, ar 
putea prilejui o discuție despre cali
tatea formațiilor muzicale și eficiența 
formelor de popularizare. Și chiar 
dacă cifrele statistice nu trebuie feti
șizate, ele exprimă realități și implică 
elaborarea unor măsuri corespunză
toare.

Spunînd : „se cîntă cu sala pe ju
mătate goală", în loc de : „sala era pe 
jumătate plină", am vrea să sugerăm 
mai multă preocupare pentru reme
dierea fenomenului amintit. Afirma
ția că la unele filarmonici și opere 
există o scădere a prezenței spectato
rilor îi va surprinde pe cei care știu 
că în cazul altor instituții de concert, 
ocuparea tuturor locurilor este asigu
rată prin sistemul abonamentelor. Rea
litatea a dovedit că obișnuința publi
cului de a veni la concerte și specta
cole nu este imuabilă, chiar cînd 
avem de-a face cu genuri ca opera 
și opereta. Iată însă că, sub pretextul 
accesibilității, ascunzînd de fapt o 
minimă rezistență, unele filarmonici din 
țară, în dorința de a-și îndeplini cu ori
ce preț planul de spectatori, au recurs 
la muzica de estradă și ușoară, la „jazz 
simfonic" etc. Orchestrele simfonice ar 
trebui să prefere însă „muzica ușoară" 
oferită de un Mozart pentru balurile 
cetățenești din timpul său, prelucră
rile folclorice ale lui Beethoven, 
Schubert, Liszt, Enescu, dansurile lui 
Brahms, Dvorak, Granados, Prokofiev,

de Eugen PRICOPE

Haciaturian, valsurile lui Weber, 
Chopin, ale Strauss-ilor și atîtea alte 
piese scrise în cel mai autentic bun 
gust de marii compozitori. Repertoriul 
universal, ca și cel național, oferă 
multe posibilități, doar parțial valorifi
cate, de sporire a atractivității, a acce
sibilității manifestărilor muzicale des
tinate publicului încă în formare, 
păstrîndu-se totodată în limitele ge
nului simfonic.

Toate prezențele la recitalurile unui 
Liszt ori Paganini, la concertele diri
jate de un Berlioz Ia vremea sa, nu 
echivalează nici pe departe cu publi
cul posibil al unei singure transmisii 
de televiziune. Este un cîștig catego
rie al civilizației contemporane, dar 
nu întotdeauna, și în aceeași 
măsură, al culturii. Fiindcă, se poate 
constata invazia continuă a subprodu
selor unor ramuri de artă și literatură 
încăpute pe mîinile unor meseriași 
abili, care confecționează cu facilitate 
ingenuă banalități multiplicate.

Fie că avem de-a face cu emisiunea 
de televiziune, cu spectacolul de o- 
peră, de estradă sau cu concertul sim
fonic de serie, profesionalismul expe
ditiv, artizanal, reduce capacitatea fun
ciară a publicului de a se emoționa, 
de a se entuziasma, de a conferi în- 
fruptării din arta sunetelor înțelesul 
unui moment aparte, de elevație.

M-am referit în primul rînd la mu
zica de divertisment, ușoară, distracti
vă, cea mai intens difuzată, fiindcă, — 
paradoxal, — ea ne furnizează la tot 
pasul exemple de restrîngere a gustu
lui și cunoștințelor. Fenomenul de res
trîngere poate fi desprins însă și din 
activitatea orchestrelor simfonice sau a 
operelor. Dacă simfoniile nr. 1, 2, 4, 6, 
8 de Beethoven nu sînt atît de popu
lare ca celelalte ale Titanului, dacă 
operele de Gluck și Mozart sînt lăsate 
mereu la o parte în favoarea unui re
pertoriu italian de rutină, dacă Oe- 
dip-ul enescian nu cunoaște frecvența 
scenică și audiența cuvenită, nu este, 
firește, din pricina calităților artistice 
— de prim rang — ale acestor creații. 
Din cauza lacunelor persistente ale re
pertoriilor instituțiilor, mulți melomani 
rămîn în afara literaturii simfonice în 
integritatea ei, iar în ceea ce privește 
muzica instrumentală, de cameră, se 
mulțumesc cu prea puțin admirînd 
doar „Sonata lunii" sau „Alia turca".

Melomania nu se poate confunda 
cu simpla prezență la concert, și 
aceasta aproape exclusiv la cel simfo
nic. Există prejudecăți care pot stîrni 
zîmbetul unora la afirmația că a fi a- 
mator de muzică presupune mai mult 
decît asistența pasivă la concerte, pre
supune o practicare acțivă a cîntatului 
ca diletant — în sensul cel mai fru
mos al expresiei. în veacul nostru, în 
care se vorbește despre o revoluție a 
științei și tehnicii, ocupația secundară 
definită prin cunoscuta expresie „Vio- 
lon d’Ingres" devine o necesitate com
plementară, vitală, de masă. Muzica a 
oferit și oferă un cîmp întins de exer
citare a veleităților artistice ale oame-

nilor muncii. De fiecare dată, întrece
rile de amatori de la noi au evidențiat 
formații eorale, orchestre semisimfonice 
care demonstrau că nu există granițe 
naturale între cultura profesională și 
cea neprofesională. Nu știu insă ca la 
aceste întreceri, devenite tradiționale, 
să se fi afirmat vreodată vreun trio 
sau vreun cvartet de coarde, vreo mică 
formație de instrumente de suflat.

O extrem de folositoare dezbatere 
privind situația muzicii de cameră, or
ganizată la C.S.C.A. la sfîrșitul lui iu
nie trecut, cînd se puneau și jaloanele 
actualului sezon de concerte, un bo
gat festival al muzicii de cameră des
chis chiar la începutul stagiunii curen
te, o serie de luări publice de cuvînt 
în legătură cu importanța acestui gen 
— școală pentru compozitori, interpret 
și auditor —- au avut menirea să sus
cite preocupările profesioniștilor, să în
curajeze înjghebarea unor noi formații, 
să stimuleze perseverența și progresul 
celor existente. Acțiunea se produce pe 
tărîmul profesional. Ea nu trebuie să 
se oprească însă aici. In alte țări, 
practicarea muzicii în familie cunoaște 
o largă răspîndire. In școlile de toate 
gradele, generale și profesionale, la clu
buri și case de cultură, pe lîngă diver
sele instituții sau acasă, în mediul fa
milial, în cercurile de cunoscuți și prie
teni se poate practica în mod curent 
muzica instrumentală și vocală, muzica 
pentru ansambluri mici, de cameră.

Avem asigurate posibilități și mijloace 
pentru ca frumosul muzical adevărat 
să devină cotidian de mase. Avem fa
brici de instrumente, ne stau la în- 
demînă bibliotecile, ne pot ajuta edi
turile, dispunem de sprijinul instituții
lor de cultură și de îndrumarea ca
drelor de specialitate. Prin convergența 
și colaborarea acestor factori, prin stă
ruința în timp, muzica pentru toți va 
însemna și cultură muzicală pentru 
toți, iar marele public — înzestrat, prin 
audierea și practica curentă a muzicii 
de calitate, cu un bogat fond. artistic 
aperceptiv — se va simți la marile 
spectacole ca la el acasă.• 
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Const. Ciopraga :

d«-

Intuind exigențele pe 
care le comportă inter
pretarea critică a operei 
lui Mihail Sadoveanu, 
Const. Ciopraga își orga
nizează lucrarea recent 
apărută în colecția de 
mici monografii de istorie 
literară a Editurii tinere
tului ca pe o amplă sin
teză destinată în primul 
rînd introducerii în cli
matul artistic sadovenian. 
Acestui criteriu îl răspun
de ținuta sobră a expu
nerii, fapt cu atît mai de 
apreciat cu ctt personali
tatea scriitorului presu
pune meandre și hățișuri 
care reclamă o călăuză 
sigură, degajată de ges
turile și exclamațiile en
tuziasmului exterior.

Micromonografia
butează cu biografia scri
itorului : concis. Const. 
Ciopraga dă proiecția 
datelor biografice in pla
nul artistic, fiind atent 
mai cu seamă la eveni
mentele fără de care 
unele laturi ale creației 
sadoveniene n-ar putea 
fi înțelese decît la supra
față. Trecînd la analiza 
operei, evenimentul de 
viață își capătă semnifi
cația cuvenită, deși el nu 
mai este reamintit.

Activitatea literară a 
scriitorului este privită în 
ansamblul ei, criticul re- 
fuzînd perspectiva strict 
cronologică și urmărind 
treptata realizare, fără 
salturi spectaculoase, a 
universului sadovenian 
Că acest univers este un 
proces continuu de de
venire, o permanentă a- 
cumulare de dimensiuni.

ROMANEȘTI

A TĂRII
PRIMA HARTA

Comi-

prospe-

vechile

15.30;
11,30;

atî- ȘI CAI J-

adîncirilor,
Dinu KIVU

natură

Mircea CIOBANU

al 
a

asiduă 
la nive- 
valoaro. 
este în-

Const. 
numără 

genu-

Cuza Vodă, 
seamă, care 
în Focșani, 
1869, ca șef

uneori 
vorba 
Sado- 
recon-

din
LUI

nr.

eroii
Chi-
Co-

Cuza, autorul pri- 
proiect de cons- 
al Principatelor 

și al primului cod

se în- 
— lasă 
autorul

și clară a

18; 20.30.
— 9; 10 
15.15; 18;

— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30.
9:

Prima hartă a Țării Românești, 
aparținînd unui învățat român, 
este aceea întocmită de stolnicul 
Constantin Cantacuzino în anul 
1700. Originalul este expus la 
British Museum din Londra, iar o 
reproducere se găsește în colecțiile 
Bibliotecii Academiei Republicii 
Socialiste România.

Calculele geografilor confirmă 
că această hartă este realizată la 
scara 1 :278 000, scară foarte mare 
pentru epoca aceea, fapt care a și 
permis autorului să redea, pentru 
prima oară, cele mai numeroase 
date geografice asupra Țării Ro
mânești. Deși nu se bazează pe 
ridicări topografice, harta conține 
totuși unele date matematice cu 
ajutorul cărora au fost redate atît 
localizarea elementelor din cu
prinsul ei cit și cea dinții locali
zare — mai apropiată de realitate 
— a Țării Românești pe glob.

Harta stolnicului Constantin 
Cantacuzino a fost imprimată în 
limbile greacă și latină la Padova 
în 1700 și a apărut întîia oară, în 
copie, ca anexă la opera lui Anton 
Maria del Chiaro „Istoria delte 
moderne rivoluzioni della Valla- 
chia", tipărită cu 18 ani mai tfr- 

. ziu.
(Agerpret) ROMUL LADEA Dragoste de mamă"

Foto : Ion Miclea

Deziderate legate de perspectiva

Muzeului Unirii din Focșani
Pornit, se pare, de la o 

sugestie și o inițiativă ce 
s-a născut cu prilejul 
centenarului Liceului „Uni
rea" din Focșani, (sărbă
torit la 5 iunie anul tre
cut în prezența a peste 
400 de foști elevi și pro
fesori ai acestei școli în
ființate de Al. I. Cuza), 
crearea Muzeului Unirii, 
inaugurat în ziua de 9 
iulie 1966, imortalizează 
în orașul de pe malurile 
Milcovului memoria eve
nimentelor de la 1859.

Pe cei doi stîlpi ai por
ții de pe strada Comisiei 
Centrale nr. 68—70, (clă
direa este ea însăși o pie
să de muzeu, cu o istorie 
vrednică de însemnat), 
sînt prinse stemele Prin
cipatelor Unite, cu capul 
de zimbru și acvila. Pe 
peretele fațadei, placa 
comemorativă, așezată 
încă din 1931 de către 
Liga culturală, Secția Foc
șani, a rămas în ființă cu 
următorul text : „Aici a 
funcționat Comisiunea 
Centrală a Principatelor 
Unite, Moldova și Țara 
Românească, orînduită 
prin articolul 27 din Con- 
vențiunea subscrisă la 
Paris în 7/10 august 1858." 

în hol, domină statuia 
domnitorului 
loan Cuza 
protejîndu-1 
eași stemă 
Principatelor
desfac apoi în dreapta și 
în stînga două coridoare

Alexandru 
și deasupra, 
parcă, ace- 
în bronz a 

Unite. Se

pe care sînt aliniate cite 
patru săli, structurate pe 
idei tematice edificatoa
re ; lupta pentru libertate 
și unitate a poporului 
român în decursul vremii, 
revoluția de la 1848 în ță
rile române, divanurile 
ad-hoc, sala de ședințe a 
Comisiei Centrale, alege
rea lui Al. I. Cuza ca domn 
al Principatelor Unite, 
consolidarea Unirii Prin
cipatelor, reformele înfăp
tuite în timpul domniei lui 
Al. I. Cuza (2 săli).

Din păcate, muzeul con
ține mai mult documente 
fotografiate și foarte pu
ține originale ; cîteva 
stampe, litografii, Cîteva 
statistici nedeplin identi
ficate, cîteva tablouri des
pre care nu știm dacă sînt 
autentice sau copii. Puți
nele piese care au într-a- 
devăr o valoare incontes
tabilă, cum sînt vitrina, 
caseta și articolele de 
toaletă ale Doamnei Ele
na Cuza, cîteva obiecte 
ce au aparținut domnito
rului Alexandru, uniforma 
de diplomat a lui Mihail 
Kogălniceanu, măsuța cu 
fructieră și cele două 
scaune din sala a VII-a, 
cîteva tablouri și acte ale 
epocii, sînt scoase și puse 
la dispoziția acestei ins
tituții de celelalte muzee 
ale țării (și ne întrebăm 
dacă ele vor fi lăsate aici 
în continuare, sau vor fi 
readuse la locul lor ini
țial). Fără ele este clar că

• Teatrul de operă și balet : MADAME BUTTER
FLY - 19,30,.
• Teatrul de stat de operetă ; ȚARA 8UR1SULUI
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale' (sala Co
media) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala
Studio) : CASTILIANA — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS Șl CRESIDA
- 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandră’ (sala 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA 
DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL - 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magherti) :

o demonstrează însuși 
fondul principal al teme
lor, motivelor și tipurilor 
sadoveniene ; acest fond, 
relevat în primele încer
cări literare, rămîne intact 
în esență, consecvent 
sieși, pînă la ultimele 
scrieri, îmbogățindu-se 
prin adaosurile calitative 
ale modalităților de ex
presie. De unde și impre
sia de monumental pe 
care ne-o sugerează în
treaga operă a scriitoru
lui. Astfel, autorul dă și 
explicația faptului potri
vit căruia, deși unanim 
apreciat încă de la în
ceput, Sadoveanu a pro
dus derută în critica de 
pînă la al doilea război 
mondial, opera scriitoru
lui refuzînd „încadrările 
așa-zise definitive".

Realitatea rurală e lo
cul unde ochiul scriitoru
lui descoperă sensurile 
adînci ale existenței. De 
aceea este firesc ca sen
sibilitatea lui Sadoveanu 
să le imprime, sub sem
nul permanenței, aerul de 
legendă, fie că e vorba 
de „într-un sat odată", 
fie de „Crîșma lui Moș 
Precup" Contururile per-

sonajelor se estompează 
astfel pe fundaluri de 
mare tensiune dramatică. 
Omul se mișcă în virtu
tea unui ritual, al vieții 
înseși, revolta, gîndurile 
și sentimentele fiind pri
vite ca rezultante ale unui 
univers imposibil de ne
gat, cu profunde implica
ții sociale. Viața orașului 
de provincie ascunde 
drame la fel de zgudui
toare. „Locul unde nu s-a 
întîmplat nimic' e presă
rat de victimele unui me
diu ostil, abrutizant. Im
portant e că autorul mo
nografiei face o netă 
distincție între viziunea 
semănătoristă asupra o- 
rașului și punctul de ve
dere sadovenian asupra 
acelorași realități. Senti
mentul naturii, predomi
nant și în nuvelele care 
privesc mediul urban, — 
argument neconcludent 
după care Sadoveanu a 
fost așezat uneori în rîn- 
dul 
autorul 
tură cu 
raid a 
unde și 
cinaților 
din „Floare ofilită", „Apa

semănătoriștilor — 
îl pune în legă- 
„proveniența ru- 
unor eroi". De 
galeria dezrădă- 
și bovaryenilor

morților', „însemnările 
lui Neculai Manea' etc.

„E greu de precizat la 
Sadoveanu unde sfîrșește 
narațiunea și de unde 
începe descripția, între o 
modalitate de comunica
re și cealaltă fiind un e- 
chilibru desăvîrșit'. Acest 
punct de echilibru îl cau
tă pretutindeni autorul, 
desfășurînd în jurul lui 
un susținut efort critic. în 
natură Sadoveanu află 
cadrul cel mai nimerit 
pentru reflecție. Moartea, 
înstrăinarea, singurăta
tea, exploziile lirice sînt 
coordonate ale mutațiilor 
de valori naturale. Și in
vers, Sadoveanu avînd 
față de natură „echili
brul clasicilor dar nu și 
detașarea lor" Natura — 
prezență multiplă — e una 
din secțiunile importante, 
de interes deosebit ale 
monografiei lui Const 
Ciopraga. Aici criticul a- 
doptă un ton adecvat, a- 
propiat de înseși consi
derațiile despre 
ale scriitorului.

Dacă scriitorul 
toarce în legendă, 
să se întrevadă 
— faptul conține semnal

mentele necesității, pre
zente fiind la Sadoveanu 
dintotdeauna atmosfera 
de legendă și puternicul 
sentiment al timpului. O- 
perînd asupra existenței 
în mod sintetic, mai puțin 
atent la detalii 
chiar atunci cînd e 
de tipuri umane, 
veanu izbutește să 
stituie atmosfera faptului 
istoric, în vreme ce per
sonajele unor narațiuni is
torice „rămîn la suprgfață 
în frescă, vorbind decora
tiv, într-o gesticulație ce
remonioasă, arhaică' A- 
celeași, de fapt, ca și per
sonajele care populează 
universul din „Hanul An- 
cuței' ori „Baltagul’. A- 
cestuia din urmă Const. 
Ciopraga îi consacră pa
gini elevate, ca și scrieri
lor care iau în discuție 
spațiul dintre „istorie și 
legendă' caracteristic vi
ziunii sadoveniene. Capi
tolele care încheie lucra
rea ni-1 prezintă pe scri
itor în ultima perioadă a 
creației sale, în perioada 
sintezelor și 
precizîndu-ne în același 
timp contururile unui so
bru „profil în posteritate'

Lucrarea lui 
Ciopraga se 
printre reușitele 
lui prin limpezimea sti
lului critic, prin dezin 
voltura și, în același 
timp, prin tonul ponderal 
cu care abordează un su
biect atît de complex cum 
este viața și opera lui 
Mihail Sadoveanu.

Muzeul Unirii din Focșani 
nu reprezintă în momen
tul de față prea mult ; va 

. trebui o muncă 
pentru a fi adus 
Iul muzeelor de

Nu știm cui îi 
credințată sarcina orga
nizării și înzestrării lui, 
dar această sarcină este 
deosebit de grea și plină 
de răspundere. Vor tre
bui cercetate amănunțit 
mai ales Arhivele statului 
din Focșani, care cuprind 
mii de documente ce au 
constituit în trecut arhive
le comunelor și orașelor 
din fostul județ al Putnei. 
în aceste arhive, ca să 
cităm un singur exemplu, 
prof. univ. Dăniloaie, de 
la Institutul de istorie al 
Academiei, a găsit nume
roase date privitoare la 
deputatul țărănimii din 
divanul ad-hoc. Ion Roată, 
și activitatea acestui lup
tător putnean.

Vor trebui cercetate de 
asemenea Arhivele statu
lui din București și Iași, 
secția de manuscrise și 
stampe a Academiei, mu
zeele istorice din Galați 
și Focșani (căci în Foc
șani există un muzeu de 
istorie foarte bine organi
zat și bogat) și identificate 
toate piesele din epoca 
Unirii, care au legătură cu 
Focșanii și cu fostul județ 
al Putnei.

Nu se amintește nimic 
tn muzeu de exilatul pa
șoptist și unionist Alecu 
Russo, care in 1846 trecea 
prin Focșani spre So- 
veja, locul de surghiun, 
în care el își scrie „Jur
nalul unui exilat politic 
la 1846". Nu se pomenește, 
de asemenea, nimic des
pre Grigore Alexandres- 
cu, poetul care aproape 
un deceniu a fost slujbaș 
al vămii din Focșani și 
care, după Unire, a ră
mas încă în acest oraș 
ca funcționar al Comi
siei Centrale. La fel nu gă
sim nimic despre Ion 
Ionescu de la Brad, lup
tătorul unionist, deputat 
apoi în adunarea legis
lativă a lui ~ 
economist de 
a trăit aici, 
Intre 1860 și

serviciului agricol și 
scris acea monografie 
extrem de valoroasă 

astăzi — „Agricultura 
județul Putna’, mono-

acelei Ligi culturale a 
tuturor românilor condu
să de Iorga, care a avut 
la Focșani una din cele 
mai însemnate secții. 
Secția Focșani, cu mem
brii Și conducătorii ei, 
a șters praful de pe 
atîtea episoade din epo
ca Unirii, încununîndu-și 
această activitate cu 
înălțarea monumentu
lui din fața clădirii de 
astăzi a sfatului popu
lar, ce indică semnul de 
hotar de odinioară dintre 
cele două țări surori.'

Dar înseși fazele prin 
care a 
în care 
zeul ar 
casă 
S cariat 
put, 
siei Centrale, în sfîrșit, 
arest preventiv al ora
șului Focșani. Iar pe 
peretele culoarului prin
cipal, unde în 
țimea tencuielii se mai 
cunosc și azi 
uși de celule, ar trebui 
poate să se reașeze din 
nou placa comemora
tivă din 1935, distrusă 
de fasciști în timpul ul
timului 
în care 
colo au 
pînă Ia 
vrînceni 
lian, Pantazică 
tea.

Toate acestea și 
tea altele vor trebui să 
fie arătate. Căci un mu
zeu, 
acest 
urmărească în 
rînd explicarea 
mentelor locale și 
fel,

trecut clădirea 
e instalat mu- 
trebui arătate : 

a căminarului 
Bontaș la înce- 

apoi sediul

război mondial, 
se arăta că a- 
fost încarcerați, 
executare, 
din 1907, 

Și

mai ales unul de 
gen, trebuie să 

primul 
eveni- 

ast- 
educarea unui pu

blic care de multe ori 
posedă o cultură 

propriu-zisă. 
fază,

nu 
istorică
Fiecare fază, fiecare 
act și eveniment din e- 
poca Unirii trebuie să 
fie deci lămurite prin- 
tr-o expunere de piese, 
dar și printr-o explicare 
succintă 
ceea ce ele reprezintă. 
Or, In

... .... -. --------- ,—_ ------------- AU
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 19,30. (sala 
Studio) : ABSENTA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VARIETE-CON- 
CERT — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-lea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 16,30, (la Casa de cultură a tineretului 
din raionul 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 : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R.S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

fi 
în 
grafie în care este con
semnată structura admi
nistrativă, socială și po
litică a acestui județ, în 
primii ani după Unire.

Dar cea mai surprin
zătoare deficientă con
stă, desigur, în faptul că 
nu se pomenește nimic 
despre existența și acti
vitatea focsăneanului 
Gheorghe Apostoleanu, 
care — distins cărturar 
— a fost sfetnicul juridic 
al lui 
mului 
tituție 
Unite 
civil al tării Unite.

Și apoi, nu ar fi lipsit 
de interes să fie repro
duse. -în fotografii măcar, 
clădirile de pe vremea 
Unirii', ce mai există și 
azi, și pe care s-au așe 
zat în 1931 plăci come
morative, prin strădania

momentul de 
față nu există aproape 
de Ioc astfel de explicații, 
decît doar sumare titula
turi ; nu există nici un fel 
de ghid care să poată lă
muri suficient pe vizita
tor

Alcătuirea acestui mu
zeu denotă un mare e- 
fort, o activitate febrilă 
și foarte anevoioasă. *) 
Dar această muncă tre
buie considerată doar un 
început și continuată de 
acum încolo cu perseve
rentă și pricepere, ordo
nată și sistematizată.

*) Și dacă ne. este îngă
duită o părere, am spune că 
într-un oraș ca Focșani, 
existența a două muzee is
torice pare pretențioasă și 
grea ; în cadrul proiec
tului de sistematizare ce 
se întocmește acum, și care 
prevede amenajarea „Pieții 
Unirii". cu monumentul 
Unirii în mijlocul ei, ar fi 
nimerită poate construcția 
unei singure clădiri, care 
să cuprindă și actualul mu
zeu, proaspăt întemeiat, și 
Muzeul de istorie, cu o ve
chime de două decenii.

• EL GRECO : PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 19.45; 
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 1854) — orele 19,30, 
REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, MO
DERN — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15 (la ambele 
completarea Drumul spre succes), FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MONDO-CANE (ambele serii) : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, BUCUREȘTI - 9; 12,30; 
16.30: 20.
• SANJURO : MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• HEIDI, FETIȚA MUNȚILOR : CINEMATECA — 
10; 12; 14.
• NEVESTE PERICULOASE : TOMIS — 9; 11.15; 
13.30; 16,15; 18,30; 20.45.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : LUMINA (com
pletare înflorim și noi cu țara) — 8,45; 11; 13,30; 
15,45; 18.15; 20,45, MIORIȚA (completare Culesul 
ciupercilor) ~ " " '*
• BALADA DIN HEVSURSK : VICTORIA
11; 13;. 15; 17; 19; 21, AURORA (completare Pe 
urmele unui reportaj) — 8,45; 11; 13,15; 15.30; 18,15;
20.30.
• BANDA DE LAȘI : UNION
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
a ZORBA GRECUL: DOINA
20,45.
« DRUMUL SPRE SUCCES — BELȘUG
TATE — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 — DOUĂ 
ORAȘE — CANTONAMENTUL — APELE ÎN PE
RICOL — FESTIVALUL : TIMPURI NOI - 9—21 
în continuare. '
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : GIULESTI (completare
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 15.30; 18; 20 30,
COLENTINA (completare Pilula) — 15.30; 17.45; 20.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare Orizont științific 
nr. 7) — 14; 16; 18; 20.
• MOȘ GERILĂ : DACIA (completare Pisicuta)— 
8.45—21 în continuare. MUNCA (completare Consfă
tuirea de constituire a Consiliului Național al orga
nizației de pionieri) — 16; 18.15; 20,30,
• FALSTAFF : BUZEȘTI — 15; 17,45; 20,30.
• FAUST XX : PACEA (completare Scoica) — 
15,45; 18; 20.15, ARTA (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara)
— 9; 12; 15; 18; 20.45. .
• CUMBITE : GRIVIȚA (completare Două orașe)
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 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,
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : UNIREA — 16;
19.30. POPULAR — 16; 19,30, LIRA - 16; 19,30.
• FEMEII,E : FLACĂRA (completare Jocul) —- 
15.30; 18; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : VITAN (completare Vox
Maris) — 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20 30.

18,00 — Pentru copii : Ala-baia.
— Pentru pionieri și școlari : Peceți și file 

îngălbenite. Cărți rare și manuscrise la 
Biblioteca Centrală de Stat.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul circulației rutiere.
19,30 — Desene animate.
19,40 — Cîntă Jean îacobescu.
20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremieră.
21.15 — Telcglob — emisiune de călătorii geogra

fice : Jurnal de bord (VII).
22,00 — Film : „Mus’ca viva". 
22,45 — Telejurnalul de noapte.
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Vizitele ministrului
guvernamentale a R. S. F. Iugoslav? afaceri,or externe al Olandei
Joi dimineața a sosit în Capitală 

o delegație guvernamentală a Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia condusă de Aleksandar 
Grlicikov. membru al Vecei exe
cutive Federale, care va participa 
la lucrările celei de-a III-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Censfiiului de Miniștri, 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, cadre de 
conducere ale unor ministere și 
instituții centrale.

Iakșa Pe 
Iugoslav 
ai ambas

Au fost prezenți 
ambasadorul R.S.F. 
București, și membri

★

In dimineața aceleiași zii 
început lucrările celei de-a 
sesiuni a Comisiei mixte ro: 
iugoslave de colaborare econ-

Delegația română este cr 
de Gheorghe Rădulescu, v" 
ședințe al Consiliului de 
iar delegația iugoslavă dr* 
sandar Grlicikov, membru e_ 
cei Executive Federale

’ (Ass>

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Radulescu, a 
primit joi după-amiază 
trul afacerilor externe 
dei. Joseph Luns.

La întrevedere, care
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat George Macovescu, 
junct al ministrului afacerilor

pe 
al

s-a

minis-
Olan-

desfă-

ad- 
ex-

terne, George Elian, ambasadorul 
României la Haga.

Oaspetele a fost însoțit de am
basadorul Olandei la București, 
Joost B. Haverkorn van Rijse- 
wijk, de Joonkheer J. A. de Ra
nitz și de M. Jan Meijer, directori 
generali în Ministerul Afacerilor 
Externe al Olandei.

WILLIAM MANCHESTER

„Moartea unui președinte"

★ ★

mi-

producerea și valorificarea leguior
Consiliul Superior al Agricultu

rii și Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție au 
organizat joi o ședință de lucru 
consacrată problemelor privind 
producerea și valorificarea legu
melor.

Au luat parte președinți, ingi
neri și brigadieri din cooperative 
agricole, directori și ingineri din 
gospodării de stat, cadre de con
ducere din consilii agricole, u- 
niuni cooperatiste, trusturi gostat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
valorificare și de industrializare, 
cercetători din domeniul legumi
cultorii.

La dezbateri au participat Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole da Producție, Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Giosan, pre-

ședințele Consiliului Sor al 
Agriculturii.

Din referatul prezent- Nico- 
lae Ionescu, vicepreșed1’- Con
siliului Superior al culturii, 
și din cuvîntul parti(W°r ^a 
discuții a reieșit că îilu^ 
au fost obținute sucțP spori
rea producției de iegurealizîn- 
du-se o cantitate cu 700 mii 
tone mai mare decît din anul 
precedent. La ședințî apreciat 
că, deși recolta globie legume 
a fost mai mare, ea ncoresPuns 
condițiilor și posibili11' de care 
dispun unitățile ag; cultiva
toare.

Pe baza dezbater care au 
avut loc s-a adoptn P*an de 
măsuri privind spo producției 
de legume în anul • îmbunătă
țirea preluării și orificarii a- 
cestora în' scopul Pone a- 
provizionări a oaiprovizionări a oair31' muncii cu 
legume, asigurăriiiLtstrie’ Pre* 
lucrătoare cu m»e Prime ne" 
cesare și a prcveor ’a exP°rL

(Agerpres)

■ I ■ zilei

Joi dimineața, Joseph Luns, 
nistrul afacerilor externe al Olan
dei, împreună cu persoanele care 
îl însoțesc, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

La solemnitate erau 
Vasile Gliga, adjunct al 
lui afacerilor externe, 
tanți ai Sfatului popular 
lui București și 
Forțelor Armate, 
periori din 
Externe.

A fost de față ambasadorul 
Olandei la București, Joost B. Ha- 
verkorn van Rijsewijk.

★
Ministrul afacerilor 

Republicii Socialiste 
Corneliu Mănescu, a 
dimineața pe ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Joseph Luns. 
Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

La întrevedere au participat din 
partea română George Macovescu 
și Vasile Gliga, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, George 
Elian, ambasadorul României în 
Olanda, funcționari superiori din 
M.A.E., iar din partea olandeză 
Joonkheei- J. A. de Ranitz, direc
tor general al afacerilor politice, 
M. Jan Meijer, director general 
al cooperării internaționale, P. J. 
Polak, șeful Biroului pentru Eu
ropa orientală, baron van Voorst 
tot Voorst, șeful de cabinet al mi
nistrului afacerilor externe, pre
cum și Joost B. Haverkorn van 
Rijsewijk, ambasadorul Olandei la 
București.

Convorbirea s-a desfășurat

prezenți 
ministru- 
reprezeriT 
al orașu- 

ai Ministerului 
funcționari su- 

Ministerul Afacerilor

externe al
România, 

primit joi

în-

Joi, 12 ianuarie r părăsit'“defi
nitiv țara noastră ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii în Republica Socia
listă România. Leslie Charles 
Glass.

★
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală venind de la Havana, de
legația română, care la invitația 
Institutului cuban pentru priete
nia cu popoarele lumii, a parti
cipat la festivitățile ocazionate de 
cea de a VIII-a aniversare a zilei 
e iberării. Ziua națională a Cubei.

Delegația a fost alcătuită din 
IsAarășii Ion Preoteasa, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, și Gheor
ghe Badrus. redactor șef adjunct 
la ziarul „Scînteia".

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa. erau prezenți Larisa Muntea- 
nu. secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Petru Burlacu. secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost 
nendez. 
Cuba la

ros adus la reali- 
muzicale.

old Stokowski 
gatei sale acti

nii — inițiatorul 
formații simfo- 

1 și-a cîștigat un 
prin valoroasele 

■u orchestră ale 
ach și de alți 

concursul său

Philadelphia, 
a fost în cad 
vități — de 6 
a numeroase 
nice america 
mare prestig 
transcripții 
unor lucrări 
compozitori, 
deosebit de 
zarea unor

Pe marefmuzic'an publicul 

 

bucureșteai?3 Putea urmări di- 
riiind conc»! orchestrei simfonice a R^eleviziunii care va 
avea loc îfla Palatului în ziua 
de 19 ianul- La pupitrul acestei 
orchestre, >pold Stokowski va 
prezenta lata și Fuga de Bach 
în transei* proprie. Simfonia a 
Vil-a de^thoven, preludiul la 
opera „Hriscina" de Mussorgski 
și „Petru" de Strawinski.

Simpozion
Numeroși oameni ai muncii din 

Capitală, cercetători, profesori și 
studenți au participat joi seara la 
simpozionul „Perspectiva — mobil 
esențial al economiei noastre so
cialiste", organizat la Sala mică a 
Palatului de Universitatea popu
lară București.

Cu acest prilej, prof. univ. Ion 
Rachmuth. membru corespondent 
al Academiei, ing. Octavian Bria, 
director în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și ing. Ion 
Crăciun, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, au vorbit despre 
perspectivele de dezvoltare ale e- 
conomiei noastre naționale.

(Agerpres)

de fată Manuel Yepe Me- 
ambasadorul Republicii 

București.
★

părăsit Capitala DimceJoi a
Belovski, adjunct ai secretarului 
de Stat pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, care în peri
oada 10—12 ianuarie a făcut o vi
zită in țara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspetele a fost condus de Mircea 
Malifa, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și 
dei.

față Iakșa Petrici, 
R.S.F. Iugoslavia la 
membri ai Ambasa-

★

Leopold Stokowski, una dintre 
marile personalități muzicale ale 
zilelor noastre, este începînd de vi
neri oaspetele Bucureștiului.

Dirijor timp de aproape un sfert 
de veac al orchestrei simfonice din

OMUL,
(tirmare din pag. I)

Omul a reușit să filme
ze impulsivitatea instinc
tului de origine animală. 
Rațiunea disciplinează, în 
adevăr, instinctul, îl îndi- 
guiește în norme etice și 
juridice, pregătind, prin a- 
ceastă disciplinare, pro
gresul vieții sociale. Intre 
rațiune și instinct 
așadar, un raport 
ordonare a celui 
mă.

Viața civilizată 
primă, de bună seamă, in 
stinctul care dăinuie în 
om, dar îl socializează. 
Rațiunea este astfel in
stanța supremă a vieții o- 
menești, asigurînd contro
lul și disciplinarea tendin
țelor instinctive și ferind 
pe omul care ascultă de 
preceptele rațiunii, de ex
itfee, de acte anarhice, de

se află, 
de sub- 
din ur-

nu su-

CUM E VREMEA
i In țară : Vremea s-a

nținut rece, îndeosebi în Ol- 
t4, Muntenia și Podișul

Tisilvaniei. Cerul a fost va- 
[41, mai mult acoperit. A nins 
tporar în Transilvania și nor- 
(J Banatului. Vîntul a suflat 
s> pînă la potrivit, predomi- 
■d din sectorul vestic, prezen- 
d unele intensificări în Mol- 
va. Temperatura aerului a 
ntinuat' să crească mai ales în 

joldova și Dobrogea înregistrînd 
ora 14 valori cuprinse in- 

•e minus 12 grade la Bra- 
ov și 4 grade la Tg. Neamț 
i-a produs ceață In Oltenia 
li vestul Munteniei unde a per
sistat aproape toată ziua. In 
București : Vremea a fost rece 
eu cerul variabil. Vîntul a suflat

tr-o atmosferă cordială și de în
țelegere reciprocă.

★

La amiază. Corneliu Mănescu a 
oferit un dejun în cinstea minis
trului afacerilor externe 
dei.

In timpul dejunului 
Mănescu și Joseph Luns 
toasturi.

După ce a salutat prezența în 
tara noastră a oaspetelui olandez. 
Corneliu Mănescu și-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații 
existente între România și Olan
da și dorința de dezvoltare 
continuare a acestor relații 
toate domeniile. Relațiile existen
te contribuie totodată la destin
derea și înțelegerea între po
poarele și țările de pe continentul 
european, pentru pacea și secu
ritatea întregii omeniri.

Răspunzând, Joseph Luns a 
subliniat relațiile tradiționale din
tre cele două țări, scoțând în evi
dentă importanta actualei vizite 
în România și a schimbului de 
vederi care va contribui la ame
liorarea climatului internațional.

★
Seara, Joost B. Haverkorn van 

Rijsewijk, ambasadorul Olandei la 
București, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei cu prilejul vi
zitei în țara noastră a ministrului 
afacerilor externe al Olandei, Jo
seph Luns.

Au participat Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, acad. Șt. S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru cultură și artă, 
membri ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

al Olan-

Corneliu 
au rostit

în 
în

(Agerpres)

r i i

S-a vorbit mult în presa internațională des
pre cartea lui W. Manchester, ziarist american, 
care relatează despre împrejurările asasinatului 
de la Dallas. După cum a informat autorul, car
tea a fost scrisă pe baza relatărilor soției fostului 
președinte al S.U.A., Jaqueline Kennedy, și a cer
cetărilor întreprinse de el personal. Revistele 
„Der Stern' 
publicarea 
fragmentul

și „Paris Match" au început acum 
cărții. Redăm mai jos extrase din 
apărut în revista „DER STERN".

se deo- 
ptivește

„Oricît de mult 
sebeau în ce 
temperamentul și stilul de 
viață, John F. Kennedy și 
Lyndon B. Johnson a- 
veau totuși o mare pa
siune comună : pasiunea 
pentru politică. Spre sfâr
șitul toamnei lui 
litica l-a 
ședințe și 
ședințele 
Texas-ului, 
mile de ’ 
n-au avut 
buiau să 
călătorie, 
Texas Partidul democrat 
era sfîșiat de divergențe 
interne. Guvernatorul John 
B. Connally junior și se
natorul Ralph Yarborough 
stăteau față în față cu 
cuțitele scoase din teacă. 
In 1960, Kennedy și John
son au reușit numai cu 
mare greutate să cîștige 
pentru ei voturile electo
rilor texani. Dacă guver
natorul și senatorul nu 
aveau să renunțe cît mai 
curînd posibil la lupta 
dintre ei, trebuia să se 
conteze că la desemnarea 
candidaților la președin
ție pentru alegerile din 
1964, Texas-ul nu ar mai 
fi votat pentru Kennedy și 
Johnson. Deoarece nici un 
președinte nu poate re
nunța cu inima ușoară la 
voturile a 25 de electori, 
lui Kennedy nu-i rămî- 
nea altceva de făcut de
cît să întreprindă încer
carea de a aplana din 
timp divergențele din ca
drul Partidului democrat 
din Texas. Călătoria tre
buia să devină o acțiune 
de mare anvergură iar 
aceasta se putea realiza

Connally, 
Johnson și 
înfățișa în 
în cea mai 

armonie. Lui 
lipsea însă

i 1963, po
pe pre- 
vicepre- 
în inima 

o mie de

dus
pe 

său
, la
Washington. Ei 
altă ieșire, tre- 

faoă această 
deoarece în

i

numai dacă 
Yarborough, 
Kennedy s-ar 
fața populației 
perfectă i 
Kennedy îi 
orice entuziasm pentru a- 
ceastă călătorie. El era 
de părere că Johnson ar 
trebui să fie în stare să 
aplaneze singur aseme
nea discordii puerile. Ce
rerea ca să plece el per
sonal i se părea exage
rată.

In realitate, Johnson se 
găsea în fața unei ade
vărate probleme. Intre 
biroul de lucru al pre
ședintelui și biroul de 
lucru al vicepreședinte
lui care la Casa Albă 
erau situate față în 
față, la etajul I al lui 
Executive Oifice Building, 
se deschisese o prăpastie 
adîncă. Ziariștii relatau 
despre orice fleac petre
cut în familia președinte
lui, în timp ce orice pri
vea familia lui 
era trecut, mai mult sau 
mai 
Doamna Johnson nu că
lătorise încă niciodată în 
faimosul avion „Air Force 
I', iar cînd Johnson dorea 
un avion era nevoit să se 
adreseze generalului de 
brigadă Godfrey McHugh, 
ofițerul de legătură al 
forțelor aeriene pe lîngă 
președinte. Iar aceste so
licitări au fost uneori tra
tate cu destulă indiferen
ță. In plus lui L.B.J. i-au a- 
juns la ureche, în mod In
sistent, zvonuri neînteme
iate potrivit cărora în 
toamna următoare urma 
să se renunțe la candida-

Johnson

puțin, sub tăcere.

tura sa pentru postul de 
vicepreședinte'...

...„Miercuri — se spune 
mai departe în carte — 
Kennedy s-a întîlnit la de
jun cu membri de frunte 
ai Congresului. Senatorul 
Hubert H. Humphrey din 
Minnesota și purtătorul de 
cuvînt al senatului Hale 
Boggs din Louisiana și-au 
exprimat neliniștea în le
gătură cu știrile că 
Dallas trebuie contat 
neplăceri. Kennedy a răs
puns că el nu poate su
porta ideea Ca un pre
ședinte american să nu-și 
poată face apariția în ori
ce oraș al țării. «D-le pre
ședinte — a spus Boggs, 
jumătate în glumă — o să 
căleați acolo într-un cuib 
de viespi». Kennedy a 
răspuns distrat : «Ei 
miflți oameni ar dori 
vadă așa ceva».

Intr-adevăr, era de 
teptat că în Texas lucru
rile nu se vor desfășura 
lin. Ce-i drept, conduce
rea Partidului democrat se 
străduia pretutindeni, deci 
și în Texas, să mențină 
pace în rîndurile partidu
lui, dar Texas-ul, totuși, 
nu ținea la pace. Fiecare 
circumscripție era un fel 
de principat autonom și 
fiecare din aceste princi
pate era sfîșiat de neîn
țelegeri. Democrații din 
Texas erau canibali po
litici și dacă un străin 
care nu bănuia nimic se 
amesteca printre ei, el tre
buia să se aștepte să fie 
devorat. Este adevărat că 
Kennedy n-a fost unul 
dintre aceia care nu bă
nuia nimic. încă în 1960, 
la convenția partidului 
din Los 
Johnson 
smulgă desemnarea, 
fusese puternic atacat de 
adepții lui Johnson...

O lună întreagă, Byron 
Shelton, delegatul texan 
în Comitetul Național al 
Partidului democrat, a a- 
vut adevărate coșmaruri. 
Deoarece, între timp, at
mosfera din Dallas deve-

la 
Pe

?i, 
să

aș-

Angeles, unde 
încercase să-i 

el

nise atît de explozivă, 
Shelton era realmente în
grijorat. La 4 noiembrie, 
el s-a hotărît să întreprin
dă ceva. El a scris minis
trului de justiție, Robert 
Kennedy: «Sincer vorbind 
mi s-ar lua o piatră de pe 
inimă dacă președintele, 
în călătoria sa, n-ar vizi
ta Dallas-ul».

Două zile mai tîrziu, în
tr-o scrisoare adresată lui 
Walter Jenkins, consilierul 
lui Johnson, el și-a expri
mat încă o dată temerile 
și suspiciunea față de 
Dallas.

Dar toate aceste efor
turi ale lui Shelton n-au a- 
vut nici un rezultat...

Cel mai precis avertis
ment ajuns la urechile 
președintelui a venit, de
sigur, din partea senato
rului liberal din Arkansas, 
J. William Fulbright. Ful
bright nu avea încredere 
în Dallas pentru că în a- 
cest oraș s-au petrecut o 
serie întreagă de violențe 
politice. Fulbright se te
mea și el recunoștea, fără 
ocolișuri, acest lucru. La 3 
octombrie, cu o zi înainte 
ca președintele să fi defi
nitivat împreună cu Con
nally traseul, Fulbright i-a 
cerut cu insistență lui 
Kennedy să ocolească 
Dallas-ul. «Dallas este un 
oraș extrem de 
dios. Nici măcar eu 
m-aș duce acolo. Dv. nu 
trebuie în nici un caz s-o 
faceți»...

Nicăieri în S.U.A. nu se 
înregistrează atîtea omo
ruri și asasinate ca în 
Texas și nicăieri în Texas 
numărul acestor crime nu 
este mai mare decît la 
Dallas. Numai la Dallas se 
înregistrează pe lună mai 
multe asasinate decît în 
întreaga Anglie, și apro
ximativ 3 din 4 asemenea 
crime se comit cu arme de 
foc (72 la sută). La Dailas 
nimeni nu are nevoie de 
un permis de port-armă și 
în anul 1963, numdi pînă 
la 22 noiembrie, se înre
gistraseră 110 asasinate*...

primej-
nu

TELEGRAME EXTERNE

Platforma electorală 
a P. C. din Japonia

TOKIO 12 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Japonia a dat 
publicității platforma sa electora
lă în vederea alegerilor pentru Ca
mera Inferioară a Dietei japoneze, 
în pblitică internă, platforma 
cheamă alegătorii la luptă împo
triva politicii partidului de guver- 
nămînt, împotriva actualului sis
tem electoral, pentru revizuirea 
constituției și pentru crearea unui 
guvern de coaliție democratică. 
Pe plan extern, partidul comu
nist cheamă la lupta pentru abo
lirea așa-zisului Tratat de secu
ritate japono-american, pentru 
promovarea unei politici de pace, 
independență și neutralitate.

Partidul Comunist din Japonia: 
candidează în 123 de circumscrip
ții electorale. Printre candidați fi
gurează și președintele Comitetu
lui Central, Sanzo Nosaka. Luînd 
cuvîntul la mitingul electoral din 
prefectura Suklyabashi, din Tokio, 
Nosaka a declarat că alegerile ge
nerale din Japonia vor li o im
portantă luptă politică.

încheierea 
celei de-a doua 
etape la Nowa Huța

NOW A HUȚA 12 (Agerpres). — 
Cu prilejul încheierii celei de-a 
doua etape a construirii combina
tului metalurgic „V. I. Lenin“ de 
la Nowa Huța, a avut loc o festi
vitate la care a participat Jozef' 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

în numele conducerii partidului 
și guvernului, el i-a felicitat pe 
constructorii și colectivele de 
muncitori ai combinatului ți a 
vorbit despre marea importantă a 
construcției acestui obiectiv indus
trial pentru dezvoltarea întregii 
economii naționale a țării. Vorbi
torul a amintit că în prezent com
binatul produce de 2,5 ori mai mult 
oțel decît toate uzinele metalw- 
gice din Polonia antebelică și că 
datorită acestui fapt consumul de 
oțel pe cap de locuitor a eeesctrt 
de la 30 kg în 1938 la 271 kg în 
1965. In prezent producția combi
natului de la Nowa Huța este de 
3 700 000 tone oțel, cu 400 000 tone 
mai mult decît prevedea planul 
inițial al celei de-a doua etape a 
construcției sale.

| La campionatele mondiale de handbal

! Debut dificil
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FOTBAL

(Agerpres)

Turneul echipei 
de tineret 
in Africa

slab. Temperatura maximă » 
atins minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 ianuarie. In țară : 
Vreme rece. Cerul va fi mai 
mult noros. Noaptea se vor pro
duce înseninări trecătoare. Vor 
cădea ninsori locale. Vînt potri
vit cu unele intensificări. Tem
peratura in scădere ușoară în 
prima parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 15 și minus 5 grade, local 
mai coborîte, iar maximele în
tre' minus 8 și 2 grade. Ceață 
locală. în București : Vreme 
rece, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea ninsori temporare. 
Vînt potrivit, cu unele intensifi
cări. Temperatura în scădere 
ușoară la începutul intervalului.

FI NT A RAȚIONALA
incoerenț acte anti
sociale.

Realitcsa zilnică oferă 
spectacdl dominării in- 
stinctelo prin rațiune și 
discipli# interioară, după 
cum ofră uneori imagi 
nea trisi a celor ce nu-ș 
pot afl un echilibru in 
terior, prin supremație 
rațiunifasupra tendințelo: 
și maifestărilor instinc 
tuale. Care este deose
birea intre un alcoolic ș 
un on sobru : în timp ce 
primu nu-și poate disci 
plina instinctul prin ra 
țiune, omul sobru și-l do
mină; rezultatele nocive 
ale resocotirii principiiloi 
rațioiale se răsfrîng deo- 
potriră asupra sănătății 
individului și asupra 
demnității sale.

Acțiunile omului bruial 
In general reprezintă un 
tip de supremație « in

stinctului asupra rațiunii; 
în schimb, politețea și 
comportarea socială co
rectă sînt rezultatul unei 
supremații a rațiunii. Dar, 
ooate cel mai concludent 
sxemplu al valorii de dis
ciplinare a unui instinct 
iman prin conduită mo- 
ală și principii raționale 
sste educarea instinctului 
-■exual, ajungînd la deli 
:atețea sentimentului, con 
iiție a educației și a e- 
chilibrului social.

Toate excesele, toate 
actele de dezlănțuire a 
instinctelor sînt rezultate 
ale nestăpînirii, ale abdi
cării de la comportarea 
rațională. Există oameni 
care, teoretic, știu că a- 
numite lucruri sînt dău
nătoare, totuși, în mo
mentele cheie, nu se pot 
frîna.

Liniștea, bunele norme 
de conviețuire, relațiile

urbane sînt uneori neso
cotite de cei incapabili 
să-și domine irascibilita- 
tea, violența ; și nu o 
dată oamenii pașnici sînt 
nevoiți să suporte ieșirile 
brutale ale unor „netem
perați", ale unor turbu- 
lenți ai ordinii publice. 
Pentru aceștia, îndeosebi, 
este necesar apelul la cel 
mai sever < 
care să ie corecteze con
duita personală și socială.

Omul nu este o ființă 
rațională numai pe pla
nul vieții individuale, al 
organizării personalității 
sale. Ca și în viața 
dividuală, activitatea 
raționalizare a vieții 
ciale este un proces în 
veșnică devenire, tinzînd 
la forme din ce în ce mai 
evoluate.

Omul, ființă rațională, nu 
este numai o regalitate : 
este ?i o necesitate.

STOCKHOLM (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Atîtea emoții, atî
tea incertitudini a generat inițial me
ciul România — R. D. Germană, îneît 
emotivitatea s-a manifestat nu numai 
în rîndurile jucătorilor și antrenorilor 
angajați direct în dispută și — de 
ce n-am recunoaște-o ? în rîndurile 
ziariștilor prezenți aici — ci chiar și în 
fersoana arbitrului suedez Thoreld 
anerstam, după cum singur a recu

noscut-o. Motivul ? Dată fiind va
loarea recunoscută a ambelor echipe, 
partida România — R.D.G. putea să 
fie oricînd o veritabilă finală a cam
pionatului mondial.

Recunoscută mai mult sau mai puțin 
deschis înainte de începerea jocului, 
această stare de emotivitate generală 
a fost cît se poate de evidentă pe 
toată durata partidei. Este greu să ne 
explicăm altfel nesiguranța paselor, 
imprecizia șuturilor, plonjoanele întîr- 
ziate ale portarilor și chiar deciziile nn 
îndeajuns de prompte ale arbitrului. 
Ne gîndeam că o dată depășite mo
mentele critice inerente oricărui în
ceput de meci cu miză deosebită, am
bele echipe vor redeveni stăpîne pe 
nervi. Partida s-a caracterizat, însă, 
în continuare printr-o luptă extrem 
de dură.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 
14—14, după ce la pauză scorul a fost

rul. Din nou sîntem conduși la două 
puncte. Finalul reprizei ne găsește 
într-o oarecare vervă de șut, Nica în
scriind după o acțiune tactică foarte 
frumoasă. Chiar în ultimul minut, Ia
cob egalează la capătul unui contra
atac.

După reluare, se părea că echipa 
noastră își va regăsi calmul. Cel puțin 
așa ne-au lăsat impresia primele ei

Continuîndu-și turneul în Afri
ca, echipa de fotbal (tineret) a Ro
mâniei a jucat cu selecționata 
Congo-Brazzaville. Gazdele au re
purtat victoria cu scorul de 1—0 
(0—0), printr-un punct marcat cu 
5 minute înainte de sfârșitul jocu
lui. Meciul a fost urmărit de a- 
proape 40 000 de spectatori.

(Agerpres)

în ultimul minut, Ia- VOLEI

in- 
de 
so-

de asemenea egal : 7—7. Radioul a 
oferit amatorilor de handbal din țara 
noastră posibilitatea 
desfășurarea jocului, 
mare tensiune ce s-au 
la Eriksdalshallen. Cu 
peta unele din cele

să urmărească 
momentele de 
petrecut aseară 
riscul de a te
mei cunoscute 

faze, prezentăm pe scurt filmul me
ciului. Primul, minut, primul gol. în
scrie Gruia. Ceva mai tîrziu, Ganschow 
egalează din „șapte metri". Luăm din 
nou conducerea prin Oțelea, dar sîn- 
tem din nou egalați. Jocul este nervos. 
La scurte intervale, arbitrul acordă 
cîte o lovitură de la șapte metri am
belor echipe : întîi înscriem noi, apoi 
adversarii. In minutul 9 sîntem con
duși, dar egalăm imediat (4—4), tot 
dintr-o lovitură de la șapte metri. 
Echipa R.D.G. înscrie încă două punc
te prin execuții tehnice care i-au 
atras aplauze. Ceva mai tîrziu, Moser 
(a cărui comportare a fost în general 
sub așteptări) a înscris reducînd sco-

acțiuni. Licu înscrie, dar adversarii 
egalează prin Tiedemann din lovitură 
de la șapte metri. în continuare «in
tern conduși la unu-două puncte dife
rență și cu greu refacem deseori un 
teren pe care în mod normal nu tre
buia să-l cedăm. In ultima parte a 
jocului se remarcă din nou Iacob, 
care înscrie un foarte frumos gol pe 
contraatac. Abia în ultimele opt mi
nute, cînd scorul era 13—11 pentru 
R.D.G., l-am văzut pe Moser ridieîn- 
du-se și șutind năprasnic, în stil per
sonal, pe deasupra blocajului. Minutul 
55 scorul : 13—13. Deși aveau mingea, 
băieții o pierd permițînd adversarilor 
să preia conducerea. încă un minut 
și jumătate. Jucătorii noștri au o reve
nire de ultim moment și, cu numai 
cîteva secunde înaintea fluierului fi
nal, Gruia reușește să egaleze...

Rapid - Selecționata
Mexic 3-0

în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în țara noastră, 
echipa feminină de volei a Mexi
cului a jucat aseară, în sala Flo- 
reasca, cu echipa Rapid București. 
Voleibalistele românce au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—13, 15—12). Astăzi, de la ora 
17, în aceeași sală, echipa Mexicu
lui întîlnește formația I.C.F.

(Agerpres)

Ion DUMITRIU

Iată celelalte rezultate în
registrate în prima zi : grupa 
A : Suedia — Polonia 26—16 
(9—7); Iugoslavia — Elveția 
26—11 (16—3) grupa B : R. F. 
Germană — Norvegia 22—16 
(12—9) ;
30—25 
U.R.S.S.
(17—4) ;
cia — Franța 25—10 (14—2) ; 
Danemarca — Tunisia 27—6 
(16—4).

Ungaria — Japonia 
(16—14) ; grupa C :

— Canada 28—9 
grupa D : Cehoslova-

Astă seară, de la ora 20,30, la Boer- 
lange, echipa țării noastre întâlnește 
formația Canadei. Stațiile noastre de 
radio vor transmite pe programul I 
desfășurarea meciului.

★
• în prima rundă a turneului zo

nal pentru titlul mondial de șah de 
la Vrnjacka Banja (Iugoslavia), Flo
rin Gheorghiu a remizat (cu negrele) 
în 21 de mutări cu Fuchs (R. D. 
Germană). Tot la egalitate s-au în
cheiat partidele Lengyel (Ungaria)- 
Barczay (Ungaria), Matanovicl 
(Iugoslavia)-Ivkov (Iugoslavia), Jansa 
(Cehoslovacia)-Pachman (Cehoslova
cia), Kostro (Cehoslovacla)-Hindle 
(Anglia) ; Gunarsson (Suedia) a în
trerupt cu Zuidema (Olanda).

La Beverwijk (Olanda), în prima 
rundă a celuilalt turneu zonal eu
ropean, Teodor Ghițescu a remizat 
cu Langeved (Olanda).

• In cadrul „Cupei cupelor" la 
baschet (masculin), echipa Ignis 
Varese a dispus de A.B.C. Nantes 
cu 81—43 (35—16).

• La Anvers, în sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet (masculin), RC Malines 
a învins cu 110—103 (58—46) pe Sim- 
■menthal Milano.

• La Skien (Norvegia) se desfă
șoară un concurs de patinaj viteză 
între selecționatele U.R.S.S., Norve
giei și Olandei. în prima zi, Vladi
mir Orlov (U.R.S.S.) a ciștigat cursa 
de 500 m în 41', iar norvegianul 
Eriksen pe cea de 1 500 m cu timpul 
de 2T4'’8/10,



Azi, la Paris, 
întrevederi 
franco— 
vest-germane

PARIS 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges DascaJ, transmi
te : Un consiliu ministerial re- 
strîns, consacrat problemelor ex
terne, a avut loc joi la Paris, sub 
președinția generalului de Gaulle, 
în scopul de a pregăti întrevederi
le franco—vest-germane care se vor 
desfășura vineri și sîmbătă la Pa
ris, cu prilejul vizitei cancelaru
lui Kiesinger și a ministrului afa
cerilor externe al Germaniei occi
dentale, Willy Brandt. La consi
liu au participat primul ministru, 
Georges Pompidou, ministrul afa
cerilor externe, Maurice Couve de 
Murville, și ministrul economiei și 
al finanțelor, Michel Debră.
Convorbirilor franco—vest-germa

ne li se acordă la Paris o anumită 
însemnătate, finind seamă de fap
tul că ele au loc după constituirea 
noului guvern al R.F.G. șl 
după declarațiile noului cancelar 
în problema raporturilor franco— 
vest-germane. După cum scriu 
ziarele pariziene, de la aceste con
vorbiri nu se așteaptă rezultate 
Imediate, concrete și precise, dar 
se crede că întrevederea va per
mite cel puțin o informare exac
tă asupra perspectivelor ranortu- 
rilor franco—vest-germane. în le
gătură cu aceasta, observatorii con
sideră că va veni în discuție pro
blema reactivării acordurilor fran
co—vest-germane din octombrie 
1963, la un moment dat puse la 
dosar. Dar în această privință — 
notează aceștia — divergențele în
tre concepția franceză și cea de la 
Bonn subzistă. De asemenea, se 
consideră că există deosebiri între 
tezele franceze și cele vest-germa
ne în problema intrării Marii Bri
tanii în Piața comună, problemă 
căreia R.F.G. îi acordă o atentie 
deosebită.

Se presupune că în cadrul dis
cuțiilor va fi abordată problema 
vietnameză, în care pozițiile celor 
două țări sînt diferite.

în sfîrșit, aci se apreciază că pro
blema care va comporta discuțiile 
cele mai substanțiale va fi aceea a 
relațiilor cu țările răsăritene.

Noi incidente 
la frontiera 
dintre Siria 
și Izrael

DAMASC 12 (Agerpres). — Un 
nou incident a avut loc miercuri 
la frontiera dintre Siria și Izrael, 
la punctele situate în apropierea 
satelor arabe Dirbachien (Siria) și 
Noueitira (Izrael). Schimbul de 
focuri a durat mai bine de o oră. 
Incidentul a încetat numai după 
intervenția Comisiei internaționale 
pentru armistițiu.

In lupta împotriva agresorilor, eroicii fii ai poporului vietnamez înfruntă cu dîrzenie orice greutăți și obstacole, 
în fotografie : o echipă a forțelor de apărare

DUPĂ MESAJUL ASUPRA 
„STĂRII UNIUNII"

Singura surpriză—o veste proastă 
pentru contribuabilii americani

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Mesajul asupra „Stării Uniu
nii", prezentat de președintele Johnson în fața membrilor Congre
sului S.U.A. suscită numeroase comentarii în cercurile politice și 
de presă din Washington.

Recunoscînd că în mesajul său 
președintele Johnson nu a adus 
nimic nou în ce privește liniile 
cunoscute ale politicii externe a- 
mericane, observatorii din Wa
shington subliniază că „singura 
surpriză a mesajului a constituit-o 
o veste proastă : contribuabilii, 
persoane individuale și societățile, 
vor trebui să plătească fiscului, pes
te cîteva luni, cu 6 la sută mai 
mult decît în prezent".

Senatorul Frank Carlson, 
membru al comisiei financiare 
a Senatului, a declarat că se 
va opune sporirii impozitelor, 
întrucît „acest lucru va face să 
se înrăutățească și mai mult 
situația economiei".

Senatorul Hartke, membru al 
aceleiași comisii, a declarat: 
„Consider că acesta este un me
dicament prost, administrat în- 
tr-un timp neprielnic, care va 
face numai ca lucrurile să se 
înrăutățească și mai mult".

Subliniind că deficitul bugetar pe 
viitorul an fiscal este prevăzut de 
președintele Johnson la 8,1 miliar
de dolari. AGENȚIA FRANCE 
PRESSE consideră că aceasta este 
o consecință directă a războiului 
din Vietnam. „Costul conflictului 
— arată agenția — a fost evaluat 
în urmă cu un an la 10 miliarde 
dolari anual. Acum, el se ridică, în 
fapt, la 2 miliarde dolari pe lună, 
ceea ce înseamnă aproape 25 mi
liarde dolari pe an".

într-un editorial publicat joi, 
ziarul „NEW YORK TIMES" cri
tică mesajul președintelui John
son despre care afirmă că „a fost 
cel mai puțin strălucit discurs al 
său de cînd a ajuns la putere".

„Pacea însoțită de victorie pe 
care el o dorește în Vietnam — 
scrie ziarul — depășește posi
bilitățile sale. De aceea. în me

sajul său asupra Stării Uniunii, 
apărarea viguroasă a politicii 
actuale nu putea să nu lase să 
se întrevadă un ton lugubru, 
care frizează pesimismul. Este 
un fapt nefericit că el indică 
hotărîrea de a continua un 
război îndelungat și amar. în 
loc să caute, prin noi initiative, 
ușa păcii".

(Billiont o* Jolîaft)
ISa*------  ' 1 .................. in

J7««/yw» Eit.

Mesajul președintelui Johnson asu
pra „Stării Uniunii" indică creșterea 
cheltuielilor militare pe anul fiscal 
1968 (care începe la 1 iulie 1967) pînă 
la un nivel record. în legătură cu 
aceasta este elocventă comparația cu 
perioada războiului purtat de S.U.A. 
în Coreea, pe care o ilustrează grafi
cul de mai sus, reprodus dintr-un 
număr al ziarului „New York Times” 
apărut încă înainte de deschiderea 
Congresului. Pe acest grafic sînt 
indicate : „cheltuieli de vîrf pentru

războiul din Coreea" șl „punctul de 
la care a Început intensificarea răz
boiului din Vietnam". Semnul de în
trebare exprimă desigur o incertitu
dine și o îngrijorare : pînă unde se 
va ajunge ?

Acțiunea
„Deck House five" 
suferă eșec

După cum s-a anunțat, trupele 
americane au început pentru pri
ma oară operații în delta fluviului 
Mekong. în deltă — se afirma la 
Saigon — va fi lansată acțiunea 
„Deck House five" ce va marca o 
„ofensivă spectaculoasă împotriva 
forțelor patriotice". Dar operația 
s-a soldat cu un „eșec total". Așa 
cum a anunțat corespondentul 
A.F.P., n-au putut fi stabilite con
tacte cu forțele F.N.E. care, după 
ce au lansat cîteva atacuri sur
priză, s-au repliat. Unitățile a- 
mericane ce se deplasează greu 
într-un teren inaccesibil ca cel din 
această regiune a Vietnamului de 
sud, au trebuit să se mulțumească, 
ca bilanț al unei întregi săptămîni, 
cu... 20 de arme capturate.

POZIȚIA „CELOR ȘA‘ IN PROBLEMELE
„RUNDEI KENNEDY'

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al C.E.E., în
trunit la 12 ianuarie la Bruxelles 
în cadrul unei sesiuni consacrate 
elaborării poziției comune a „ce
lor șase" la tratativele „Rundei 
Kennedy", a realizat un acord în 
problema reducerilor tarifare la 
produsele industriale. Consiliul a

•ît să ceară celorlalte țări 
îipante la negocierile de la 
Va din cadrul G.A.T.T. să-și 
rice listele de excepții, întru- 
c caz contrar C.E.E. va lua 
C1măsuri. „Cei șase" consideră 
c41e prezentate le-ar prejudi- 
cAeresele.

ROMA

In comisia pentru tăcerile
EXTERNE A CAMEREI EPUTAȚILOR
ROMA. — în cadrul dezbateri

lor care au avut loc In Comisia 
pentru afacerile externe a Came
rei deputaților, Amintore Fanfanl, 
ministrul afacerilor externe, a pre
zentat un raport în care s-a ocu
pat de apropiata conferință la ni
vel înalt a Comunității Economice 
Europene, care urmează să aibă 
loc la Roma, în luna martie.

Potrivit opiniei exprimate de 
vorbitor, la această conferință nu 
se va putea lua o hotărîre cu pri
vire la intrarea Angliei în Piața 
comună. în legătură cu aceasta, 
Fanfani nu a putut dezminți exis
tența unui conflict de opinii între 
el și Nenni, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri.

Poziția lui Nenni — scrie Paese 
Sera — este cunoscută : la recenta 
reuniune internațională a liderilor 
social-democrați, care a avut loc 
la Roma, acesta a declarat că An
glia va adera la Piața comună 
chiar și împotriva voinței Franței, 
în unele cercuri politice s-a ex
primat chiar ideea că declarația 
lui Nenni ar constitui un „proces 
la adresa intențiilor președintelui 
de Gaulle" („II Tempo"). în ca
drul dezbaterilor Comisiei pentru 
afacerile externe, Scelba a afirmat

chiar c.gea de a înlocui Franța 
cu Angin C.E.E. nu are nici o 
posibilit de înfăptuire : unei 
rupturi franța i s-ar opune, de
sigur, eh Marea Britanie.

în ce Jește situația din Viet
nam, Far.j nu a făcut precizări 
cu priviri poziția guvernului 
italian fa^e agresiunea State
lor Unite. a SpU3 numai că Ita
lia va acoisprijjn tuturor acțiu
nilor care ca seop să ajungă la 
o soluționa, conflictului. Depu
tatul comus Giancarlo PaJetta 
șl-a exprimnemuițumlrea față 
de faptul că unele probleme nu 
a fost clar mimată poziția gu
vernului și ir&tat necesitatea ca 
Italia să iasi(e sub presiunea 
politicii ame^ne.

Tullio Vec^tti, deputat din 
partea Partidj Socialist Italian 
a! Unității F^tare, a subliniat 
că problemele jate acum în cen
trul atenției iț-naționale — re
ducerea diverselor „tehnice" 
între Europa Statele Unite și 
relansarea Piețțomune — nu se 
pot rezolva decprintr-o politică 
bazată pe hotăn precise și prin 
manifestarea auțomiei față de 
S.U.A.

ECRAN
PEȘTELE
CEL
MARE...

înIstoria a 
ceput încă de 
cînd Fordul 
merican a 
ghițit Fordul 
englez. După 
care,

a- 
în-

alte so
cietăți engleze au fost în
fulecate de către Vauxhall 
(General Motors). Dar pofta 
vine mîneînd... Recent, Chrys- 
ler-ul american a cerut în că
sătorie cunoscuta firmă en
gleză „Rootes*. Un timp, Lon
dra s-a opus. Acum se anunță 
că s-a resemnat. Contra unei 
zestre de circa 20 milioane de 
lire sterline — capital investit 
în Anglia de Chrysler. Cu a- 
ceasta, aproape jumătate din 
industria automobilistică bri
tanică se va afla sub control 
american. Sindicatele britanice 
protestează.

fulecate

unotCONTRA
„AFRICA 
ADDIO'*

■ GENEVA. Consiliul Acordului general pentru 
tarife și comerț (G.A.T.T.), întrunit la Geneva, 

a adoptat în unanimitate rezoluția cu privire la con
stituirea unui grup de lucru care să examineze pro
punerea guvernului R. P. Polone privind participarea 
deplină a Poloniei la activitatea acestei organizații.

BERLIN. Președintele Consiliului de Stat al R.D. 
™ Germane, Walter Ulbricht, l-a primit pe mareșa
lul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, prim-locțiitor al 
ministrului apărării.

■ DAMASC. Tribunalul militar extraordinar în
trunit în orașul Alep a pronunțat sentința de 

condamnare la moarte împotriva a doi mari lati
fundiari din Siria care, opunîndu-sc efectuării refor
mei agrare, au asasinat trei cetățeni care au partici
pat la operațiunile de confiscare a pămînturilor mo
șierești și de împărțire a lor țăranilor săraci din 
satul Ali-Sadjara.

■ MOGADISCIO. Adunarea Națională a Somaliei 
a adoptat legea privind naționalizarea pămîntu

rilor care aparțin cetățenilor străini și care nu au 
fost vîndute sau arendate.

■ PEKIN. Agenția China Nouă țormează că la 
Pekin a avut loc o întrevederejtre Ciu En-lai, 

membru al Comitetului Permanent biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premier al Ctiliului de Stat, 
și alți conducători de partid și detat chinezi, și 
membrii delegației militare albane condusă de 
Beqir Balluku. membru al Biroului lîtic ai c.C. a) 
Partidului Muncii din Albania, vicreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minstrul apirii populare, 
care se află în vizită în R. P. Chineză.

■ DJAKARTA. Generalul Supardjo,)stul coman
dant militar al trupelor din Borneo fost arestat 

de unități de securitate indoneziene. D& cum rela
tează agenția Reuter, citind postul de r(0 Djakarta, 
acesta ar fi Implicat în evenimentele < octombrie 
1965. Potrivit aceleiași surse, a fost areit și Anwar 
Sanusi, unul din fruntașii Partidului (munist din 
Indonezia.

|H LONDRA. La 12 Ianuarie, Herbert Iwden, mi- 
“ nistru al Commonwealthului, a pleo în Malta 
in vederea unor convorbiri cu primul mistru mal
tez, Borg Oliver, în legătură cu hotărîreaiaril Bri
tanii de a reduce forțele armate aflate pe lhlă.

După 9 seara, străzile 
capitalei dominicane de
vin pustii. Jeepuri și ca
mioane încărcate cu sol
dați și polițiști se succed 
la intervale de timp. Tre
cătorii întîrziați sînt opriți 
și legitimați. Pe strada Se- 
sar Nicolas Penson, într-o 
clădire cu șapte etaje, se 
află instalat statul major 
al Agenției centrale (ame
ricane) de informații 
(C.I.A.). Zi și noapte mi
litari cu însemnele „U.S. 
Army’ păzesc cu strășni
cie intrările ei. Sub ob
servația lor se află și 
străzile învecinate. Este 
suficient ca cineva să 
treacă de mai multe ori pe 
zi prin aceste locuri pen
tru a fi oprit și perchezi
ționat. Iar dacă respecti
vul este cumva trecut pe 
lista persoanelor „suspec
te", el urmează să facă o 
plimbare, nu tocmai plă
cută, prin birourile fai
moasei clădiri.

Relatate de un ziarist 
dominican, faptele nu s-au 
petrecut în timpul inter
venției militare a S.U.A. în 
Republica Dominicană. 
Ele sînt aspecte cotidiene 
obișnuite nu numai la 
Santo Domingo, ci în în
treaga țară, astăzi, după 
aproape patru luni de la 
„retragerea" invadatorilor.

Pe anul în curs, de
ficitul bugetar este eva
luat la peste 113 milioa
ne de pesos dominicani, 
iar datoriile externe au a- 
tins 400 milioane de do
lari. O situație pe care 
economistul dominican 
Felipe J. Vicini o aprecia 
ca „deosebit de gravă", 
iar soluțiile preconizate 
de actualul președinte al

țării, Joaquin Balaguer, 
pentru a ieși din impas, 
ca „nerealiste*.

Trebuie spus că la ca
pitolul economic, progra
mul lui Balaguer preconi
za două puncte principa
le : 1) reorganizarea eco
nomiei cu sprijinul faimo
sului program nord-ame- 
rlcan denumit „Alianța 
pentru progres' ; 2) intro
ducerea regimului auste
rității. Din simpla lor e- 
nunțare se poate vedea 
în mîinile cui se intențio-

200 000 de hectare socie
tății nord-americane „Ne
braska Company".

Pe de altă parte, intro
ducerea regimului de aus
teritate nu a dus și nu 
putea să ducă la o însă
nătoșire a economiei, de
oarece el nu vizează cî- 
tuși de puțin monopoluri
le străine, pe marii lati
fundiari și oligarhia finan
ciară autohtonă. „Pare un 
non-sens că ceri austeri
tate celor ce trăiesc în 
mizerie. Singura pătură ce

Balaguer a fost ales 
președinte al țării, co
mentariile de presă sub
liniau orientarea sa proa- 
mericană. „Alegerea lui 
Joaquin Balaguer se ex
plică, înainte de toate, 
printr-o îndelungată și in
contestabilă presiune mo
rală a reprezentanților 
Washingtonului la Santo 
Domingo' — scria ziarul 
„Le Monde'. Deși pro
misese restabilirea cal
mului în insulă prin

declanșată o 
campanie de 
partidele de 
fost interzise,

adevărată 
prigonire ; 
stînga au 
iar poliția

reprimă cu cruzime orice 
manifestare de nemulțu
mire față de măsurile lua
te de guvern.

Situația din Republica 
Dominicană este serios a-
gravată de uneltirile și a- 
mestecul străin care con
tinuă să se mențină. După 
cum se știe, sub presiu
nea opiniei publice, inter-

Nu-i liniște în Republica Dominicană
COMENTARIU

nează a se lăsa soarta e- 
conomiei dominicane șl 
cine vor fi cei ce vor su
porta consecințele.

Observatorii politici re
marcă îndeosebi că actu
alul guvern dominican a 
deschis larg porțile pă
trunderii în țară a capi
talului nord-american. 
Producția zahărului se a- 
flă în mîinile societății 
„The Puerto Rico Sugar 
Co.' ; „Aluminium Com
pany of America" deține 
întreaga extracție de ba
uxită din țară. Băncile și 
monopolurile din S.U.A. 
controlează cea mai mare 
parte a comerțului exteri
or și 60 la sută din in
dustria prelucrătoare. Re
cent, parlamentul domini
can a aprobat concesio
narea unei suprafețe de

ar putea fi inclusă în a- 
cest plan ar fi elita, dar 
este imposibil, căci tocmai 
ea a fost inspiratoarea 
planului, evident nu cu 
intenții de autoprejudicie- 
re" — nota un ziar din 
Costa Rica. Planul de re
dresare economico-finan- 
ciară prevede, în același 
timp, reducerea cheltuieli
lor bugetare la o serie de 
capitole esențiale pentru 
marea majoritate a popu
lației, impunîndu-i noi pri
vațiuni. „Din lipsă de fon
duri" s-a trecut la conce
dierea în masă a oameni
lor muncii. Pe bună drep
tate, remarcă unii obser
vatori, aceasta nu împie
dică însă cheltuirea a 100 
milioane de pesos anual 
pentru întreținerea arma
tei.

In iunie anul trecut, cînd

„măsuri rezonabile față 
de taberele adverse', 
noul președinte s-a stră
duit, de fapt, să întăreas
că pozițiile reacțiunii și să 
îngrădească posibilitățile 
de acțiune ale elemente
lor progresiste. De pildă, 
potrivit unor decrete, 
generalului Wessin, ex
pulzat din țară de gu
vernul provizoriu, i s-a ri
dicat interdicția privind 
reîntoarcerea în țară. In 
schimb, numeroși coman
danți constituționaliști au 
fost trimiși „la studii" în 
Texas. Tabăra constitu- 
ționaliștilor „27 Februarie" 
a fost desființată, iar mi
litarii de aici reintegrați 
în armata regulată, evi
dent sub conducerea ele
mentelor de dreapta. în 
același timp, împotriva 
forțelor democratice a fost

venționișiii canericaiîi au 
fost constrînși să-și eva
cueze trupele în septem
brie anul trecut. „Retra
gerea" nu a însemnat 
însă încetarea imixtiunii 
lor în treburile interne ale 
țării, ci doar o schimba
re de decor. După cum 
relatează presa dominica
nă, „beretele verzi" ale 
soldaților din unitățile de 
ocupație ale S.U.A. pot fi 
și astăzi văzute în multe 
puncte ale Republicii Do
minicane. Insula este 
inundată de tot felul de 
agenți, „consilieri", tehni
cieni și specialiști ameri
cani, de voluntari ai „cor
pului păcii" (unul din caii 
troieni ai diplomației 
nord-americane pentru a 
mestecul în treburile in
terne ale diferitelor țări) 
Ziarul „Miami Herald" re-

cunoaște că mai multe mii 
de militari au rămas diz- 
locați în cantonamente se
crete din regiunile mun
toase ; ei încurajează ac
țiunile elementelor reac
ționare dominicane. In 
special în rîndurile arma
tei, întreținînd o stare de 
încordare permanentă.

Nemulțumirea cresalndă 
a poporului dominican ia- 
ță de uneltirile la care 
recurg S.U.A. pentru a-și 
perpetua dominația po
litică și economică in 
Republica Dominicană, a 
luat, în ultima vreme, o 
nouă amploare. Prin gre
ve, demonstrații și mitin
guri, pături largi ale 
populației protestează îm
potriva amestecului străin 
în treburile interne ale ță
rii și își exprimă dezacor
dul față de linia politică 
pe care o urmează actua
lul guvern. Amînarea dez
baterii în parlament a u- 
nui proiect de lege cu pri
vire la interzicerea mitin
gurilor, demonstrațiilor și 
adunărilor cu caracter po
litic, proiect propus de 
președintele Balaguer, re
prezintă, fără îndoială, 
un succes al acțiunilor 
populare.

...Nu departe de clădi
rea statului major al 
C.I.A., pe strada Conde, 
afișele „Americani, plecați 
acasăl", amplasate pe fa
țadele clădirilor se înmul
țesc zi de zi. Nu, în Repu
blica Dominicană nu-i li
niște, așa cum încearcă 
să prezinte lucrurile agen
țiile de presă americane. 
Poporul dominican nu a 
abandonat lupta pentru 
libertate, democrație și 
progres.

Eugen 1ONESCU

INSULELE BAHAMAS

Pentru prima oan- 
un prim - miniștri 
de culoare
NASSAU 12 (Agerpres).— en- 

tru prima dată după 300 de ml, 
funcția de prlm-ministru al hu
lelor Bahamas, colonie brltanieiîn 
Atlantic, a fost asumată de ume- 
prezentant al populației de culore 
— Lynden Pindling. El a fost i- 
mlt în fruntea guvernului în ursa 
succesului înregistrat la alegefle 
pentru Adunarea Reprezentanțilr 
de către Partidul liberal progri- 
sist al cărui lider este.

Dacă, în urma alegerilor di 
1962 pentru Adunare, acest partid 
obținut 5 mandate, la alegerile des 
fășurate la începutul acestei săp 
tămini, el și-a sporit Ia 18 număru 
mandatelor. Ținînd seama de fapJ 
tul că și Partidul unității, fostul 
partid de guvernămînt, deține 18 
mandate în Adunarea Reprezentan
ților, problema viitorului guvern 
depindea de poziția celorlalți doi de- 
putați, reprezentînd Partidul labu-

FLORIDA (OU A)

Insulele
BAHAMAS

7 ~

rist și Partidul independent. întru
cît reprezentantul Partidului inde
pendent a ocupat postul de pre
ședinte al Camerei inferioare, re- 
nunțînd in felul acesta la vot, iar 
reprezentantul Partidului laburist a 
declarat că va vota în parlament 
în favoarea Partidului liberal pro
gresist, acesta a devenit partid de 
guvernămînt.

în fața 
cinematografe1 
geneveze gru
puri de tineri 

manifestează. 
Cer cu fermi
tate scoaterea 
filmului „Africa 
este acel docu-

de pe afiș 
Addio". 7 . . 
mentar semnat de JacopettL 
care, și în alte părți, a trezi 
indignare pentru modul defor
mat, jignitor in care-i prezintă 
pe africani. Colonialismul 
transparent al peliculei șl-a 
găsit însă avocați. în „Tri
bune de Genăve", J. L. Cayle 
îi înalță osanale. Organizația 
„Jeunesse libre’, inițiatoarea 
manifestației, replică promt 
într-un comunicat : „Se pero
rează mult pe tema «libertății 
de expresie», dar de ce ziare
le respective n-au publicat co
mentariul pe care noi l-am 
distribuit la intrarea clnema- 
tograielor al profesorului 
Schenkel de Ia Universitatea 
din Basel V în comentariul 
respectiv profesorul, care se 
afla în Africa în momentul 
turnării, arată că filmul este 
o insultă nu numai pentru a- 
frlcani, dar și pentru specta
tori. Comunicatul a apăru 
într-un ziar elvețian sub titlul : 
„O manifestație care salvează 
onoarea Genevei".

ș«u,

CA ÎN
TEXAS

Senatorul 
John Tower, re
publican din 
statul Texas, a 
dezvăluit că la 

după asasinatul de 
în corespondența

puțin timp 
la Dallas, 
expediată pe adresa lui s-a 
găsit o bombă. In aceeași pe
rioadă el a primit scrisori și 
telefoane de amenințare. Șl-a 
luat familia de la locuința si
tuată în apropiere de Bethesda 
(Maryland) și s-a mutat la un 
domiciliu ținut secret. Cine a 
fost autorul ? Sau autorii 7 
încă o enigmă pe lîngă toate 
celelalte.

GROTA
AMFI
TEATRU

Grotele
Jeita 

pate în 
vul 
al 
la 15 km de 
Beirut, au con- 

mult o remarca-

masl- 
calcaros 

Libanului,

stituit de
bilă atracție turistică. Explo
rarea galeriilor superioare a 
dat la iveală un amfiteatru 
natural, al cărui tavan este de
corat de o imensă cortină de 
stalactite de peste 30 metri 
înălțime. Lovite cu ciocanul, 
aceste stalactite dau admi
rabile sunete cristaline. A- 
custica peșterii este perfectă. 
Ceea ce a determinat hotărî
rea de a se construi aci, la 
350 m sub pămînt, o sală de 
concerte unică în lume.
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