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■ Constructorii din Baia Mare 
au rămas in urmă și s-au resemnat

■ Cum se învață gramatica formelor 
artistice ?
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■ PE URMELE FORMAȚIILOR ARTISTICE „FANT

CUM CALIFICAȚI CONDUCERILE
întreprinderilor care tăinuiesc

Angajamente pentru j

RIDICAREA NIVELULUI I 
I

Vrednici gospodari

REZERVELE INTERNE ?
Atingerea unei înalte eficiente 

în activitatea economică a unei în
treprinderi, creșterea nivelului ei 
calitativ se obțin prin fixarea 
unor indicatori de pian continuu 
superiori, evolutivi, care să nu 
bată pasul pe Ioc. Este tocmai ceea 
ce s-a făcut în unitățile industriale, 
cînd colectivele au dezbătut pre
vederile planului pe 1967, luîndu-și 
angajamente însuflețite în între
cerea socialistă.

Asigurarea unei corelații mobili
zatoare între potențialul tehnic și 
de forță de muncă și contribuția la 
satisfacerea intereselor generale ale 
economiei nu e compatibilă cu 
tendința anumitor conduceri teli- 
nico-administrative, care — une
ori, chiar sub oblăduirea foru
rilor de resort — caută să-și re
zerve condiții comode de îndepli
nire a planului și prevăd să reali
zeze, la sarcina de reducere a pre
țului de cost și la beneficii, cifre 
ușor de atins. Aceasta înseamnă, în 
ultimă analiză, frustrarea economiei 
de realizări superioare. Creînd im
presia falsă că au depus mari efor
turi, întreprinderile care uzează de 
astfel de practică realizează depă
șiri considerabile de plan — pentru 
care încasează premii consistente — 
cînd, de fapt, nu toate canalele 
de creștere a producției, benefi
ciilor și rentabilității funcționează 
optim, iar mijloacele tehnice din 
dotare nu sînt utilizate la capaci
tatea maximă.

Urmărim cîteva dintre aceste 
cazuri, precizînd din capul locului 
că fiecare din actele care „argu
mentează" asemenea nivele scăzute 
la indicatorii înscriși în plan, au 
fost întocmite cu știrea conducerilor

respective. în proiectul de plan fi
nanciar pe 1967 — e foarte pro
babil ca datele să rămînă definiti
ve — Uzina de medicamente Bucu
rești, contrar altor întreprinderi și 
exagerînd consumurile specifice de 
materiale, volumul amortizări
lor și al cheltuielilor de des
facere, comparativ cu rezultatele 
din anul trecut, a planificat costuri 
mai mari cu peste 3 800 000 de lei. 
Numai la materiale, suma acestor 
exagerări se ridică la 625 000 de 
lei. Cit privește amortizările, um
ilind volumul mijloacelor fixe care 
vor exista în realitate, în tot cursul 
anului, conducerea uzinei le-a am
plificat cu 1292 000 de lei. Chiar 
dacă se schimbau condițiile de pro
ducție și tot nu era justificată o 
asemenea amplificare de cheltuieli, 
întrucît orice întreprindere trebuie 
să meargă spre mai bine — aceasta 
e legea și tendința dezvoltării e- 
conomiei noastre. Dacă ținem sea
ma că în acest an uzina va lucra 
în condiții similare cu cele din anul 
trecut, scopul urmărit este clar și 
corespunde aprecierii amintite: a- 
sigurarea unei vieți ușoare, men
ținerea în vigoare a practicii de 
tăinuire a rezervelor interne și 
scoaterea lor la iveală, cu înceti
nitorul, din „sacul cu minuni".

Sau, să abordăm cazul Uzinei 
metalurgice, tot din Capitală. Peste 
cîtva timp, ea va împlini un an 
de existență. în unele domenii, 
anul trecut, ea a demarat bine. 
De ce atunci, în loc ca în 1967 
să se persevereze pe calea valori
ficării materiilor prime, de exem
plu, s-au prevăzut, la unul din
tre produse, și anume oțel-carbon, 
consumuri de materiale cu 1969 000

de lei mai mari față de proiectul 
tehnic și cu 898 000 de lei mai mult 
decît s-a realizat în 1966 ? Aceasta 
înseamnă, cel puțin, renegarea pro
priilor posibilități. Iată, spre exem
plificare, nivelul de consumuri spe
cifice, la trei dintre materialele 
necesare fabricării otelului-carbon :

Materialul

Var
Minereu de fier 
Florură de calciu

V

La Ploiești a fost dată integral

în exploatare

0 mare stație de centralizare
electrodinamică

Cea mai mare stație de centralizare electrodinamică a fost 
iată în exploatare cu întreaga sa capacitate și la termenul pre
văzut în nodul de cale ferată de la Ploiești. Automatizarea ce
lor 242 de macazuri, manevrate de la 7 posturi de comandă, 
reduce timpul de trecere prin triajul stafiei, a unui tren de la 
8—9 minute la numai cîteva secunde. Această instalație se în
scrie în cadrul lucrărilor de modernizare și sistematizare pre
văzute aici pentru electrificarea ultimului tronson de cale fe
rată, Ploîești-Bucureștî, care leagă Brașovul cu Capitala, lu
crări ce au intrat în faza finală.

■

„VEDETELE"
Le spunem „vedete” prin 

bunăvoința ghilimelelor. Și 
pentru o mai rapidă iden
tificare. Spui „vedetă" și 
discuția se canalizează din- 
tr-odată spre un anumit soi 
de „vîrfuri", spre celebrită
țile deșuchiate, performeri 
ai „ușii din dos". îi culegi 
din dosarul de exmatriculați, 
din condicele de clasă sau 
procesele verbale ale consi
liilor pedagogice. „Vedetele" 
în chestiune dau buzna tam- 
nesam în avanscenă, cău- 
tînd să își impună „perso
nalitatea", să smulgă aplau
zele, admirația colegilor. Și 
uneori izbutesc. Căci trebuie 
precizat de la bun început, 
„vedetele" școlii nu sînt 
indivizi șterși, lipsiți de re
lief. Un elev slab, zbătîn- 
du-se onest și inform în a- 
pele stătute ale mediocri
tății, este, mai degrabă, 
bucuros de anonimat. „Ve
detele", dimpotrivă, își jus
tifică „gloria" prin „perso
nalitate". (Ghilimelele se 
impun în continuare, ca o

Diferențe de con
sum specific fată 

de proiect
Realizat

1966
Plan
1967

+ 6
+ 5
+ 3

E vizibil defectuos modul de sta
bilire a consumului specific pentru 
acest an. De aceea, potrivit sarci
nilor definitive de plan pe 1967, se 
impune ca conducerea uzinei să 
revizuiască și să alinieze ni
vele de consumuri specifice co
respunzător documentației tehnice. 
Ce ar fi, e o chestiune de compe
tență și de ambiție, dacă s-ar sta
bili niște nivele chiar mai mici 
decît cele din proiect ? Rezerve 
există. Dovada: rezultatele din 
1966.

De fapt, la această uzină, aparți- 
nînd Ministerului Industriei Meta
lurgice, nu numai în domeniul re
ducerii consumurilor specifice tre
buie să se acționeze cu hotărîre. 
Anul trecut, ea a fost planificată 
să lucreze cu pierderi în valoare 
de circa 15 000 000 lei.

— Nu ne-am încadrat în acest 
nivel, spunea tov. Ion Ionică, șeful 
serviciului plan al uzinei. După cal
culele de pînă acum, ele se ridică 
la 26—27 milioane lei.

— Excludem consumurile speci
fice. Atunci, căror cauze se dato- 
rește depășirea nivelului de pier
deri planificate ?

— Le numesc pe cele principale. 
Cîteva milioane lei din cauza cos
turilor la aprovizionarea cu ener
gie electrică, alte milioane de lei 
datorită prețurilor mai mari decît 
cele stabilite la procurarea utila
jului de turnare și a varului, 1,2 
milioane lei pierderi din rebuturi, 
circa 1,5 milioane alte cheltuieli 
neproductive.

— în 1967, desigur, nu veți mai 
lucra cu pierderi.

— Din păcate, poate tocmai în 
1968. în acest an, forul tutelar ne-a 
fixat să lucrăm, în continuare, cu 
pierderi planificate de... 19 milioa
ne lei.

Ne oprim aici cu dialogul. Se 
vede clar că uzina e în contratimp 
cu eforturile pe care alte între-

Petre NEDELCU 
Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a in-a)

CALITATIV AL ACTIVITĂȚII]
ai satelor propuși

ECONOMICE I 
I

candidați ai F.D.P.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1967, colectivul Fabricii de 
mașini-unelte și agregate București

— 2 000 000 lei la producția globală ,*
— 1 800 000 lei Ia producția marfă vindută și încasată ;
— 1 la sută
— 509 030 lei
— 750 000 lei

Un obiectiv însemnat al 
montului îl constituie rentabilizarea 
în acest an a întregii producții de 
mașini-unelte fabricate de uzină. 
De asemenea, va fi modernizat 
strungul carusel cu diametrul de

s-a angajat să realizeze peste pla
nul anual :

la productivitatea muncii; 
economii la prețul de cost; 
beneficii.
angaja- 1 250 mm., se vor livra la export, 

peste plan, două strunguri carusel 
cu diametrul de 1 250 mm și se va 
asimila în fabricație, cu 30 de zile 
înainte de termenul planificat, ma
șina portală de frezat P.L.P. 630.

Dornici să contribuie din plin la 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., la 
realizarea unor produse ,de înaltă 
tehnicitate, la care torta de metal

— 20 motoare electrice ;
— 2 generatoare electrice ;
— 50 MVA transformatoare de forță.

Indicatorii planului vor

să prezinte un grad ridicat de pre
lucrare, constructorii de mașini de 
la uzina „Electioputere* 
va s-au angajat să 
prevederile planului

fi depășiți cu :

* — Craio- 
livreze peste 
pe acest an :

— 8 000 000 
— 6 000 000
— 1 000 000
— 1 000 000

lei 
lei 
lei 
lei

la producția globală ; 
la producția marfă 
economii la prețul 
beneficii.

De asemenea, se vor economisi

vindută și 
de cost;

încasată;

200 tone de metal.

I Animator

I al acțiunilor
acțiunilor

obștești

Cudlic, 
sfatului 

a

Pentru ridicarea nivelului activi
tății economice a întreprinderii, 
vor fi aplicate numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice în vederea 
valorificării de noi rezerve interne, 
îmbunătățirii calității produselor,

realizării exemplare a planului de 
export, creșterii productivității mun
cii, reducerii cheltuielilor de pro
ducție, utilizării mai judicioase a 
mașinilor, materialelor și energiei 
electrice.

Petroliștii întreprinderii de foraj 
din Ploiești, animați de dorința de 
a îndeplini și depăși sarcinile mo-

— 3 500 m forați;
— 1 800 000 lei economii
— 2 la sută la viteza <

In centrul atenției colectivului va 
sta reducerea consumurilor speci
fice de materiale, combustibil și 
energie. Prin exploatarea mai ia-

CINE S INT

de Mircea SINTIMBREANU
Dar colegii ? 
N-are treabă cu 
Acum lipsește. 

.“ r....................

fatalitate, ori de cîte ori îi 
vom caracteriza. Se vorbeș
te, nu întâmplător, de „cu
rajul" lor, de „aureolă", de 
„admiratori" etc. Cine sînt 
aceste „stele" de pe firma
mentul unor școli ? De unde 
strălucirea lor temporară și 
fascinația lor asupra unor 
colegi gură-cască sau tole
ranța din partea unor elevi 
buni ? în ce context apar 
și cum dispar ? Sînt ei de 
admirat ?

li admirați sau

ii detestați?

Discutăm cu „secundul" 
unei vedete, acolit al lui 
Barbu Butoianu, fost elev 
în clasa a Xl-a la un liceu

din Capitală. Tip atletic, în 
evidența unui lot de juniori, 
elegant — haină de piele — 
Butoianu a lovit nu de mult 
un student deoarece îl a- 
postrofase în timpul unei 
ore de practică.

— De ce îl admiri ?
— Pentru că e curajos.
— Ce înțelegi prin asta ?
— E trăznit... Nu se dă 

niciodată bătut Eu nu sînt 
în stare să fac ce face el. 
Cînd e scos la lecție nici 
nu se ridică în picioare: 
„Dați-mi 2, nu știu nimic", 
spune. Nu știi niciodată ce 
surpriză pregătește. Cînd 
vrea ia 10.

— Ai vrea să fii ca el ?
— Din unele puncte de 

vedere, da.
— I-ai analizat vreodată 

atitudinea ?
— Nu.

ei...
__ ________ E 

„trist" fără el în clasă ?
— Clasa merge mai bine, 

recunoaște băiatul.
— Știi de ce nu vine la 

școală ?
încă nu a aflat. îi spu

nem : a furat o mașină a 
salvării din fața unei case 
unde fusese chemată Ia un 
bolnav. Era o farsă a lui... 
A abandonat-o apoi seara, 
la marginea orașului.

— E de admirat ?
Acolitul tace. Pare zdrun

cinat.

Transcriem de pe prima 
filă a carnetului nostru :

— „Niște derbedei!“ (Io- 
nete Paul, părinte a două 
surori gemene, eleve de 
liceu).

— „Nu M admir, dar nici 
nu mă lupt cu eh Au popu
laritate și s-ar crede că o 
fac din invidie". (Puiu Su- 
ciu, premiant). _

— „Se impun opiniei prin

singularitate. Au ceva din 
lupii solitari" (Costache Ot- 
tescu, profesor, Liceul 36 
București).

— „Nu-i aprob totdeau
na, dar nu mă pot opri să 
nu-i admir cîteodată" (De
lia Avramescu, elevă cla
sa a Xl-a).

— „Brînză bună în bur
duf de cîine. Primii lor 
complici — dar și victime 
— sînt propriii lor părinți". 
(Anghelescu Marius, pre
ședintele unui comitet de 
părinți).

— „Unii sînt capabili de 
lucruri mari, totuși. Băieți 
buni în fond. E o proble
mă de canalizare a ener
giei". (Lidia Ilieșu, profe
soară, Liceul I. L. Caragiale, 
București).

— „E adevărat că între
țin o situație conflictuală 
dar mi se pare că un peda
gog încercat care stăpîneș- 
te fenomenul poate profita. 
Ei merg în sens invers dar 
pietrele de moară macină 
cu aceeași condiție". (Ion 
Golcea, profesor de 
română liceul seral 
doara).

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Comuna 
din regiunea 
se întinde la 
muntelui Mestecăniș. 
Privirile trecătorilor 
sînt atrase nu numai 
de pitorescul peisaje
lor, ci și de înfățișarea 
gospodărească a case
lor și ulițelor.

Alegătorii — mun
citori de pădure și 
crescători de anima
le — s-au adunat 
pentru a-1 desemna 
candidat în alegerile 
comunale pe muncito
rul forestier Florea 
Dragoș.

— Cunoaștem cu 
totii — a spus în cu- 
vtntul său Ion Tim- 
pău — contribuția pe 
care a adus-o tovară
șul Florea Dragoș la 
electrificarea circum
scripției, la moderni
zarea ulițelor satului 
și la alte acțiuni de 
folos obștesc.

Și alti vorbitori, 
printre care Constan
tin Bursuc, Filip Per- 
han. au arătat că Flo
rea Dragoș, pe lingă 
faptul că este un mun
citor fruntaș, are și 
calități de bun gospo-

Pojorîta 
Suceava 
poalele

dar, fiind un adevărat 
animator al 
obștești.

Gheorghe 
președintele
popular comunal, 
făcut o scurtă trecere 
în revistă a realizări
lor pe tărîm obștesc 
din comună de la ale
gerile precedente pînă 
în prezent. Printre al
tele. vorbitorul a ară
tat că, prin racorda
rea comunei la ’sister 
mul energetic natio
nal. toate satele din 
raza comunei au fost 
electrificate. Tn cu- 
rind. cu contribuția 
cetățenilor, va fi ter
minată și dată în fo
losință noua școală 
cu opt săli de clasă.

Nisfor TUICU

Temeiul

propunerii:

hărnicia

candidatului
— Dacă bilanțul 

cooperativei noastre 
agricole este bun — a 
arătat Ludovic Lu- 
kăcs, președintele coo
perativei din comuna 
Cîndu Mare, raionul 
Tg. Mureș — aceasta

se datarește și briga
dierului Francisc Fe- 
kete, pe care l-am 
propus candidat în 
circumscripția electo
rală 25 din comună.

Susținînd candida
tura lui Francisc Fe- 
kete, vorbitorii au 
subliniat că brigada 
acestuia a depășit pro
ducțiile prevăzute.

Ana Barabas, Colo- 
man Fekete și alți a- 
legători și-au expri
mat puternicul atașa
ment față de poli
tica partidului, în 
care văd propria lor 
politică. Datorită spri
jinului primit din par
tea statului, folosind 
metodele agrotehnicii 
înaintate, In cooperati
vă s-au obținut recolte 
sporite.

Trecînd în revistă 
succesele obținute în 
comună pe tărîm e- 
conomic și social-cul
tural, vorbitorii au 
arătat că în ulti
mii ani s-au con
struit două școli ge
nerale, s-au efectuat 
electrificarea comunei 
și regularizarea pîrîu- 
lui din centrul satu
lui Dumitreni, iar 
pentru următorii ani 
se prevede construirea 
unui cămin cultural și 
a unui local pentru 
cooperativa de con
sum.

L DEAKI

RECHIZITORIUL
Pe marginea cărții

în Vietnam
(Continuare în pas. a

bilizatoare de plan ce le revin pe 
acest an, s-au angajat să realizeze 
peste prevederi :

l la prețul de cost; 
de fora].
țională a instalațiilor șl prin redu
cerea pierderilor la manipulare

Crime de război

(Continuare în pag. a V-a)Din noua geometrie a orașului Piatro Neamț
Foto : Gh. Vințllă

Grosvenor Square este una 
din acele piețe neliniștite ale 
Londrei, unde prezența unui 
număr mare de polițiști nu 
mai este de mult un fapt neo
bișnuit. Acolo, alături, se înal
ță ambasada americană, o 
clădire complet izolată, cu ta- 
luzuri înalte de beton ca o ce- 
tățuie expusă asediilor. Ea 
este obiectiv al unor frecvente 
demonstrații, punct final al 
marșurilor cu torțe și al mi
tingurilor, unde se agită pă 
duri de pancarte și unde dele
gațiile din fruntea coloanelor 
— uneori chiar membri ai Ca- 

.merei Comunelor — prezintă 
rezoluții, scrisori sau moțiuni 
adoptate de manifestanți. Pro
testul și indignarea față de 
agresiunea S.U.A. în Vietnam 
se ridică în valuri în jurul 
insulei de beton, ca o ima
gine în mic a ceea ce se pe
trece la scară mondială.

In opinia publică britanică 
se dezvoltă în ultimul timp o

I CORESPONDENȚĂ 
DIN LONDRA

mișcare de protest împotriva 
agresiunii și de solidaritate 
cu poporul vietnamez, mișcare 
ce cuprinde cele mai diferite 
curente și tendințe care se 
manifestă tot mai activ pe 
scena politică, pe măsură ce 
scopurile intervenției S.U.A. și 
primejdia extinderii acesteia 
capătă adevărata lor semni
ficație în conștiința oamenilor. 
Acestei conștiințe i se adre
sează acum una din cele mai 
valoroase cărți demascatoare 
apărute în Marea Britanie — 
„Crime de război în Vietnam". 
Autorul ei este binecunoscu 
tul filozof Bertrand Russell 
care, la 95 de ani, găsește încă 
inepuizabile surse de energie 
pentru a dezvălui și combate 
amestecul brutal al unei mari 
puteri în viața unui popor mic 
dar hotărît să-și apere liber
tatea și independenta.

Liviu RODESCU
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FAPTUL 
DIVERS
Sărbătoarea 
chefliilor

Ieșind la pensie, un munci
tor de la C.I.L. Reghin a invitat 
acasă prietenii. Printre ei se 
afla și Petru Naghy, șeful bri
găzii. Petrecerea s-a prelungit. 
A doua zi, șeful de brigadă 
s-a dus la lucru tîrziu. Vesel 
sau mahmur — nu știm. Dar a 
comunicat oamenilor : „Ziua 
de azi o declar sărbătoare ofi
cială" 1 Și cum de sărbători 
nu se lucrează, a trimis acasă 
întreaga brigadă. Conducerea 
combinatului i-a legalizat de
cizia, adăugind doar un amă
nunt de procedură : „Cheltuie
lile (și daunele) cauzate de 
sărbătoarea chefliilor se su
portă din bugetul personal".

Mai țineți și la anul „sărbă
toarea oficială ?"

Atexitie 
la medica
mente !

In toiul nopții a fost transportat 
cu salvarea la spitalul de boli con
tagioase din Iași, în comă, copilul 
Constantin Zănoagă, de trei ani. 
Avea bronșită. Părinții l-au lăsat 
acasă în seama unei surioare de 
7 ani. Vrînd să-și lecuiască frăți
orul de tuse, fetița i-a dat (din 
doctoriile aflate la îndemînă), 
toate pastilele dintr-un tub de co- 
denal. Grava intoxicație l-a adus 
în stare de comă. Grație medici
lor, viața i-a fost salvată.

Concluziile însă rămîn. Nu lă- 
sați medicamentele pe mîna co
piilor.

De la C.E.C.
Posesori de obligațiuni 

C.E.C. I Vă aducem la cunoș
tință : un număr mare de obli
gațiuni ieșite cîștigătoare la 
tragerile la sorți, din perioada 
30 octombrie 1954 — 30 sep
tembrie 1966, nu au fost achi
tate. Posesorii lor nu s-au pre
zentat. Valoarea unor cîștiguri 
este de 25, 50, 75 și 100 mii lei. 
Suma totală a cîștigurilor ne
ridicate este de 9,7 milioane 
lei. Lista acestor obligațiuni 
poate fi consultată la toate a- 
gențiile C.E.C. din țară.

Ridicați-vă banii, oameni 
buni. Nu faceți greutăți C.E.C.- 
ului....

Nu cu 
jumătăți 
de măsură!

După chip, s-ar zice că apar- i 
tine speciei umane. Are și 
nume : Aurel Mendrea. Și o 
vîrstă : 56 de ani. în plus, avea 
și un post la liceul din Tg. 
Neamț. Răspundea de cercul 
de arte plastice. A pus ochii 
pe o fetiță de 13 ani și a ade
menit-o, necinstind-o. Tribu
nalul raional l-a condamnat 
ia... 4 ani închisoare. (Știu oare 
juriștii că în alte țări aseme
nea fapte se pedepsesc mult 
mai aspru — în unele pînă la 
pedeapsa cu rhoartea ?) De alt
fel nici acuzatul nu-i mulțu
mit. A făcut recurs. Nu se poa
te găsi prin Codul Penal ceva 
mai pe măsura ticăloșiei ? Că 
a batjocorit nu numai o fetiță 
ci și noțiunea de om.

Vizibilitate!
în 1963 a intrat în funcțiu

ne, pe Toroioaga, primul tele
feric pentru minerii din Baia 
Borșa Un an mai tîrziu telefe
ricul (investiție de 5 milioane 
lei) s-a oprit. Constatarea 
„mecanismele de cuplare nu 
corespund". De atunci încoace, 
direcția generală de resort din 
Ministerul Minelor, Institutul 
de proiectare și Combinatul 
minier Baia Mare caută o so
luție pe Toroioaga. Pe jos, cer 
cetările decurg anevoios, tere
nul este în pantă (diferența de 
nivel, 800 metri 1). Nu pot urca 
la „Cota răspunderii". Trimi- 
teți-le un... teleferic.

Afaceri
cu rate

Țache Zamfir Pîrvănescu, 
tehnician constructor din Ca
pitală, avea de executat o pe
deapsă de 7 luni închisoare co- 
recțională. In așteptarea „che
mării". ca să nu piardă timpul 
acționa. Se prezenta, la diferite 
magazine și în baza unor do
vezi false de salariat cumpăra 
în rate garnituri de mobilă, 
frigidere, aparate de radio etc, 
pe care le revindea. I s-a a- 
dăugat acum o nouă rată. Nu 
în bani. In ani.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRITA 
Stefan OINICÂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

Așadar atitudini împăr
țite. Și un factor comun al 
tuturor opiniilor, indiferent 
de calificativ : „vedetele" au 
o oarecare personalitate. A- 
ceasta la prima vedere. Vom 
vedea mai departe dar mai 
întîi cîteva

Clasificări
Profesorul Tudor Opriș de 

la Liceul „Mihai Eminescu", 
naturalist amator, încearcă o 
clasificare a acestei faune.

— Lăsînd de o parte „re
chinul" care de altfel este 
cel mai adesea clasificat de 
procuratură și care nu se 
găsește decît meteoric în 
școală, ar fi 3 tipuri :

— Vedeta de cafenea, o- 
mul cu coniacul și țigara.

— Vedeta sportivă, omul 
cu sacoșa.

— Vedeta reuniunilor, o- 
mul cu chitara sau magne
tofonul.

Fiecare tip are nuanțe 
dar, în general, toți caută 
să cîștige prestigiu prin 
misterul vieții lor particu
lare, aducînd în clasă mi
rajul unor planete extrașco- 
lare.

— Sînt admirați ?
— Pot face prozeliți. E- 

xistă o nerăbdare psihică la 
această vîrstă de a-ți depăși 
condiția. Numai că aceasta 
presupune muncă. Dar ac
torașii aceștia fug de muncă.

Și mai este o categorie 
care își fixează arena afir
mării în clasă. Uneori sînt 
realmente înzestrați și, nu e 
un secret, elevii admiră in
teligența. „Deștepții" trag 
focuri, stînd la pîndă, în 
tot ce intră în raza puștii 
lor de soc. Devin agasanți 
ca niște muște îndărătnice, 
convinși și ei și alții că sînt 
veritabili aristocrați ai spiri
tului. în realitate cel mai 
adesea „spiritul" lor nu de
pășește umorul de jargon. 

Continuăm ancheta cu o 
nouă întrebare. — Nu cumva 
„vedetismul" școlar este

0 criză a 
personalității ?

Răspunde Sipoș Petre, 
profesor de psihologie la li
ceul „Avram Iancu" din 
Brad :

— E știut că adolescența 
e o perioadă hotărîtoare în 
cristalizarea personalității, a 
caracterului. Acum se în
corporează cel mai adesea 
decisiv anumite valori care ' 
vor marca sau remarca in
dividul, într-un sens sau 
altul, toată viața. Limpezi
rea propriei individualități 
se face uneori și prin nega
ție. Mi se pare că tocmai 
subiecții anchetei dv. sînt 
lipsiți de discemămînt. Este 
vorba pur și simplu de con
fundarea unor valori. „Vede
tele" confundă curajul cu in
solența și bravarea, demnita
tea cu vanitatea, calmul cu 
flegmatismul provocator... Ei 
se opresc la valori primare, 
de nivel jos, dar nu își dau 
seama de aceasta. E nevoie 
de o analiză convingătoare, 
comparativă, nuanțată a 
valorilor pentru a scoate la 
iveală această confuzie.

— Cum explicați admira
ția pe care o pot trezi uno
ra dintre colegi ?

— E vorba tot de o con
fuzie. Se știe că tinerii sînt 
extrem de sensibili la va
lori specifice acestei vîrste, 
care de altminteri îi și con
feră frumusețea i forța spiri
tului, eroismul, solidaritatea, 
onoarea, refugii dogmei, spi
ritul de sacrificiu* gustul 
pentru senzațional sau măcar 
disprețul față de banal și 
mediocru ‘ etc. Se poate în- 
tîmpla — aici într-adevăr e 
decisivă însăși vîrstă — să 
le admire neanalitic, rupte 
de scop. Aici joacă un mare 
rol opinia colectivului, o- 
biect permanent al preocu
părilor noastre educative. 
Este datoria tuturor profe
sorilor să contribuie la creș
terea ei, în primul rînd sar
cina dirigintelui.

Educația intre 
extreme...

Nu hărțuiala măruntă, de
clară prof. Constantin Ottes- 
cu de la liceul 36 din Bucu
rești, duce la rezultate edu
cative. Am avut anul trecut 
un elev, Boz Victor. Era un 
caz tipio de „vedetă", cu 
toate implicațiile sale, in
clusiv admirația multor co
legi. Inteligent, frumușel, 
flegmatic, saxofonist de ta
lent, căutat la bursa distrac
țiilor de șîmbăta seara, ve
nind Ia școală după un gra
fic orar absolut imprevizibil. 
Imperturbabil la nota 2 ca și 
la nota 10. Acum (este ex
matriculat pentru absențe), 
ne trimite, ca o „răzbunare", 
invitații la concertele lui de 
la nu știu ce club. Care a 
fost dificultatea dirigintelui 
în acest caz ? Mama băiatu
lui, taxatoare la I.T.B., îl im
plora cu lacrimi să se facă 
cuminte. Profesorii, indignați 
pe bună dreptate, îl scriau 
în condică, „pasîndu-l“ diri
gintelui. Cred că într-un 
trimestru găseam 20 de în
semnări prin care mi se ce
rea să îi scad nota la pur
tare. Ar fi fost o notă sub... 
minus zero. Era, după cum 
vedeți, o campanie necon
jugată și absolut monotonă, 
între lacrimi și recriminări. 
Pînă la urmă l-am exmatri
culat.

Lovitura in soclu
Izolarea vedetei e singu

rul leac, ne spune tov. prof, 
lonescu Dumitru, de la li
ceul seral nr. 6 din Bucu
rești. Am să vă povestesc 
despre un elev, căruia îi e- 
ram diriginte, Nicolaie Le
pădatul Avea o ținută ele
gantă, cunoștințe, era isteț, 
admirat chiar de premiante
le clasei și... golan. Imperti
nent la majoritatea orelor, 
era în stare totuși să ia cu- 
'vîntul la ora de dirigenție 
„constructiv" și să vorbească 
un sfert de oră despre bună 
cuviință sau modestie. In
format că are de gînd 
să „tragă un chef" i-am 
cerut cuvîntul de onoa
re că o să se ducă acasă, 
Și-a dat cuvîntul și peste 
o oră... l-am găsit la circiu
mă. Am pus problema în co
lectivul elevilor. Voi nti-1 
cunoașteți pe Lepădatu I El, 
„protectorul" fetelor, le face 
fotografii triviale... Se soco
tește un tip „tare". Dai

Galați, se află în anticame 
ra ministrului cu un memo
riu de reînrriatriculare a 
fiului său.

n— Vă jur că nu are nici o 
vină, s-a luat după alții, 
se plînge el, și ne relatează 
despre furtul unei lăzi de li
chior în noaptea Revelionu
lui. Nu bea, i se face răii, 
a făcut-o doar să nu pară 
„bleg". E o victimă...

Caracterul antisocial al 
„vedetelor" trebuie discutat 
și prin această prismă. Ei 
— ca să nu vorbim de iro
sirea propriei energii — stîl- 
cesc caracterele altora, exact 
la vîrstă plămădirii lor.

La Direcția Miliției Capi
talei stăm de vorbă cu lo- 
cotenent-major Elena Lupu.

— Intre încălcarea siste
matică a disciplinei școlare 
și încălcarea disciplinei so
ciale nu e decît un pas. Ia- 
tă-1 pe elevul Popescu Eu
gen, din București. După ce 
își „uimise" colegii prin ne
supunere vrea să-i uimească 
prin eleganță. Soluția o gă-

Trebuie exersată mal mult 
. selectivitatea elevilor ' In a- 
ceastă privință. Prea multe 
referate, destul livresc în li
rele de dirigenție, după cite 
îmi dau seama. Copiii noștri, 
la această vîrstă critică, a> 
trebui puși în situații de op
țiune morală, să judece ca
zuri reale.

- în această' privință și 
literatura pentru tineret ar 
putea face mai mult, declară 
scriitorul Constantin Chiriță. 
Nu există un roman actual 
al cărui erou central să fie 
elevul de liceu. în speță, o 
asemenea „vedetă" — trata
tă neevazionist, în întreg 
contextul relațiilor sale (școa
lă, părinți, cercul din afară) 
ar putea constitui izvorul u- 
nor investigații extrem de 
fertile atît pentru scriitor cît 
și pentru cititor. Nu ar fi 
oare utilă chiar și cartea unui 
eșec educativ ? S-ar vedea 
limpede și exact enormele 
resurse educative ale socie
tății noastre și totodată cum 
și dacă sînt pe deplin folo
site. O văd ca o carte opti-
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„gașca" îi dă tăria. I-am 
dezvăluit duplicitatea mora
lă și aureola lui de „sfînt" 
s-a destrămat. După păre
rea mea contralovitura diri
gintelui trebuie dată în 
soclul acestor falși idoli. Iar 
soclul este opera admirato
rilor.

Discuția 
cu „vedetele" 
despre curaj
dovedește odată în plus 
slăbiciunea lor de caracter. 
Stăm de vorbă în biroul di
rectorului liceului „N- Băl- 
cescu" din București cu e- 
levul Geo Costiniu.

— Ai aproape 40 de ab
sențe nem<?tivate‘1'' dintr-un 
total de 75.

Zîmbește :
— Nu m-am luptat sufi

cient să le motivez.
— Absolut toate mediile 

tale sînt de 5. La școala 
150 aveai note de 9 și 10...

Zîmbește iar :
— Acum nu se putea mai 

mult. La sfîrșitul trimestru
lui am „împușcat" cîțiva 8 
și 9 dar cu două săptămîni 
înainte eram căzut la 7 o- 
biecte.

— Te pasionează teatrul, 
nu-i așa ?

își dă drumul, brusc
(foarte vorbăreț) :

— Da, lucrez la Casa 
studențească în echipa de 
teatru. Am fost selecționat 
la „debuturi" de către Te
leviziune, sînt folosit la Ra
dio în Emisiunea „Colegi de 
liceu"...

— Dar ai multe absențe 
și la echipa de teatru. Și 
acolo ești în pragul... exma
triculării. Cum explici acest 
lucfu ?

Aflăm că își pierdea tim
pul prin cafenele, la plim
bări etc. cu alți doi colegi.

—■ Am avut noroc : unul

sește falsificînd un bon la 
magazinul „Vulturul de 
mare".

Sandor Aurel de la școala 
nr. 18 din Floreasca își gă
sește admiratori: Costea 
Emil, Simirad Ștefan și alții. 
Desprinși de fluxul preocu
părilor școlare — școala ră
măsese pur și simplu un aco
periș pentru întîlnirile lor — 
sparg o mașină furînd apa
ratul de radio, un magneto
fon, pături... Părinții com
plicilor dau vina pe autorul 
principal.

Desigur, aceste infrac
țiuni — odată descoperite — 
sînt puternic dezaprobate de 
masa elevilor. Dar nu trebuie 
să uităm că startul acestor 
infractori de 16—17 ani a 
fost luat în școală, de către 
inși aflați nu odată sub re
flectorul admirației altor co
legi,. fNu toate „vedetele" a- 
jung aici dar lăsați de capul 
ior, ignorați de școală, ad
mirați, ei pierd complet 
simțul graniței dintre licit și 
ilicit și din dezorganizatori 
ai disciplinei școlare ajung 
infractori.

Deprinderea 
opțiunii morale

— Cusururile nu sînt la 
distanță astronomică de cali
tăți, ne spune inginerul Pân
dele Sufark, președintele u- 
nui comitet de părinți din 
Craiova. Fata mea mai 
mare, acum studentă, nu 
mi-a vorbit în toată școlari
tatea ei de premianții clasei 
cît de unul Dingo, derbedeu 
notoriu. Intr-o vreme îmi a- 
ducea acasă după cîteva 
note zece cîte un patru — 
„Să nu se spună că sînt to
cilară». Au fost cazuri de 
solidarizare cu acest Dingo. 
— „Să nu se spună că sînt 
lașă"... Vedeți ? E suficientă 
o mică deviere și se produce 
transferul de valori...

mistă, tonică, dar nu mai 
puțin tulburătoare.

Fronda poate lua forme 
antisociale pe un teren pro
pice. Care e răspunsul fa
miliei elevului Geo Costiniu, 
de pildă, față de „umorul" 
odraslei ?

Iese în pantofi de damă la 
lecție :

— Are haz 1
Rămîne anul trecut cori

gent la franceză :■
— Haine de lustrin, trei 

trimiteri la Mamaia ca să uite 
„șocul".

Lipsește — e în pragul 
exmatriculării din această 
pricină — de la primele ore 
de curs :

— Program de diminea
ță.... E obosit băiatul, se scoa
lă greu.

Are numai note de 5 : ț 
în schimb e talentat. 

Va fi un mare actor.
■ Cortina.

Admiratorii nu își anali
zează „zeul", îl acceptă. Tre
buie ajutați să o facă. Ar 
observa pete și fisuri, o au
reolă strîmbă și, nu odată, 
ar realiza oroarea.

„Vedetele" cînd se ivesc 
trebuie demitizate prin dez
batere. Nu toți elevii sînt 
capabili să facă singuri acest 
lucru. Le datorăm un ajutor, 
nuanțat și competent. Lor, 
admiratorilor, părinților lor. 
Problema nu se poate re
zolva numai prin dispoziții 
de eliminare. Pretutindeni 
unde „vedetele" au dispărut 
defrișarea buruienii s-a fă
cut printr-o largă concertare 
de opinii, prin neutralizarea 
terenului propice lor. Vîrte- 
jului generat de „vedetă" îi 
opunem un contracurent pu
ternic, prin promovarea neo
bosită a marilor- valori etice 
care, sub ochii noștri, se în
corporează în tot ce are mai 
minunat tineretul nostru șco
lar.

GRIPA
și alte viroze respiratorii 

in sezonul actual
Sezonul friguros — în 

special în regiunile apar- 
ținînd zonei temperate, — 
constituie un cadru favo
rabil pentru răspîndirea 
virozelor respiratorii și în 
special a gripei. Această 
boală virotică se propa
gă, după cum se știe, 
cu o deosebită ușurin
ță, provocînd la intervale 
multîănuale epidemii mai 
mult ori mai puțin întinse. 
Deși în țara noastră nu 
s-a semnalat în. acest se
zon nici o izbucnire epi
demică de gripă, totuși, 
față de condițiile favora
bile de sezon și apariția 
unor epidemii de gripă în 
cîteva țări din Europa, 
sîntem obligați să urmă
rim cu atenție evoluția a- 
cestei boli pe continentul 
nostru și să luăm măsu
rile cuvenite de prevenire.

în acest scop, de mai 
multe luni, în țara noas
tră se efectuează. o su
praveghere activă a în
tregului teritoriu, prin cer
cetări de laborator și ob
servații clinice și epide- 
miologice, în legătură cu 
evoluția virozelor respira
torii și mai ales a gripei. 
Institutele de specialitate 
și toate laboratoarele de 
virusologie ale Inspecto
ratelor sanitare de stat 
regionale au efectuat — 
periodic — sondaje în 
populație, pe diferite gru
pe de vîrstă, pentru a se 
cerceta fondul imunitar 
specific față de gripă, pre
cum și tipurile de virus

prof. dr. Marin VOICULESCU

gripal care circulă ac
tualmente în populație.

Aceste investigații de 
specialitate, care urmă
resc evoluția stării de re
ceptivitate sau de rezis
tență a populației față de 
variatele tipuri ale viru
sului gripal, ne orientează 
asupra posibilităților de 
extindere a gripei, cît și 
asupra măsurilor de pre
venire. Ținem să preci
zăm că, în acest scop, 
încă din luna decembrie 
1966 s-a practicat vacci
narea antigripală la un 
mare număr de persoane, 
cuprinzînd grupele de

de somn și odihnă, evi
tarea surmenajului și a 
oricăror eforturi inutile ; 
prin adaptarea unei îm- 
brăcăminți corespunză
toare modificărilor de 
temperatură ; prin reali
zarea unei „căliri" a or
ganismului, prin mișcări 
în aer liber (folosite ra
țional) gimnastică și sport. 
(Dimpotrivă, persoanele 
sedentare, cu organism 
neantrenat, „leneș" ca a- 
daptare față de variațiile 
mediului exterior, sînt mai 
expuse să se îmbolnă
vească ori să facă forme 
mai accentuate de boală);

PE TEME MEDICALE
populație cu risc mai 
mare de îmbolnăvire.

în afară de protecția 
specifică pe care o oferă 
vaccinul antigripal, desi
gur că ne stau Ia dispo
ziție și alte măsuri de 
prevenire, cu caracter 
general, și pe care fie
care Ie poate pune în a- 
plicare.

O creștere a rezistenței 
față de gripă și alte vi
roze respiratorii se poate 
obține astfel : prin res
pectarea duratei normale

printr-o alimentație sub
stanțială, variată, bogată 
în principii nutritive.

Tot în vederea creșterii 
rezistenței nespecifice, 
este folositor ca fiecare 
persoană să ia zilnic, în 
tot cursul acestui sezon, 
un supliment de vitamine: 
1—2 tablete de vitamină 
C și pollvitamine (6—8 ta
blete pe zi la adulți și 4 
pentru copii).

Alte măsuri privesc pro
tecția unor persoane cu o 
receptivitate mai mare 
sau al căror organism 
este mal delicat sau se 
apără mai puțin eficace 
de aceste boli. Este reco
mandabil de aceea ca a- 
numite categorii de per
soane să fie mai cu grijă 
protejate de virozele res
piratorii, astfel:

— Copiii mici și îndeo
sebi sugarii să nu lie duși 
în aglomerație șl nici să 
nu primească vizite inu
tile din partea rudelor, 
mai ales dacă acestea 
prezintă simptome de vi
roze respiratorii, chiar 
ușoare : guturai, faringi- 
te, bronșită — și care la 
un copil mic pot provoca 
îmbolnăviri mai puter
nice ale aparatului res
pirator. în același scop, 
al evitării oricăror con
tacte cu persoane străi
ne sau bolnave, copiii 
mici vor fi consultați ia 
domiciliu, evitindu-se de
plasarea lor Ia policli
nică ori dispensare.

— Cu aceeași grijă 
trebuie să considerăm și 
gravidele, care trebuie 
să fie ferite de persoane 
bolnave și pe cît posibil 
de aglomerații.

— O altă categorie de 
persoane, special ex 
puse la îmbolnăviri seve
re sînt vîrstnicii și per
soanele suferinde de boii 
cronice, fie respiratorii 
(bronșită cronică, emfi- 
zem pulmonar, bronșec-

tazii) fie de altă natură, 
bolnavi de inimă etc. De 
aceea toți aceștia vor 
evita deplasări prelungi
te în frig și în aglome
rații unde pot realiza 
contacte infectante cu 
persoane bolnave.

★
După cum am spuB, în 

prezent nu evoluează în 
țară forme deosebite de 
gripă. Se constată însă, 
apariția altor viroze res
piratorii, fie sub formă de 
faringite și rinite (gutu- 
raiuri) care la1 cei mici 
se pot complica cu otite, 
sinuzite și amigdalite — 
fie sub formă de bronșite 
acute sau pneumonii vi- 
rotice pare devin apoi 
„mixte” prin suprainfec- 
tare cu bacterii patogene 
(pneumonii cu pneumo- 
nococ, cu. stafilococ etc.). 
Asemenea viroze respira
torii deschid deseori 
drumul pneumoniilor și 
bronhopneumoniilor bac
teriene severe.

Est# recomandabil, de 
aceea, ca persoanele 
care prezintă simptomele 
de catar al căilor respi
ratorii (strănut, răgușea- 
lă, iritație laringiană, 
tuse) și febră, cu dureri 
musculare, să rămînă în 
casă și să consulte me
dicul. Pentru categoriile 
de persoane deosebit de 
receptive, mai sus amin
tite, respectarea acestor 
recomandații prezintă o 
importanță deosebită.

Măsurile terapeutice 
luate din timp sînt foar’e 
simple și cu atît mai 
eficace : repaus în casă, 
în atmosferă caldă, cu e- 
vitarea primirii de vizi'e, 
hrană substanțială și cî- 
teva medicații . curente : 
ceaiuri calde (de tei ori 
infuzii expectorants) as
pirină. .antinevralgice, sau

efnohț •••Dezinfepția gurii, se a- 
sigură prin pastile . de 
supt „Faringosept” cu 
bună acțiune antimicro- 
biană, iar tușea se com
bate cu Calmotusin sau 
alte calmante ale tusei.

Virozele respiratorii nu 
sînt sensibile la antibio
tice. De aceea folosirea 
acestora este Inutilă și, 
în plus, chiar uneori vă
tămătoare prin efectele 
secundare pe care anti
bioticele le provoacă.

Antibioticele sînt indi
cate numai în cazul unor 
complicații bacterie
ne (angină, otită, sinuzi- 
tă, pneumonie),1 indicații
le în acest caz urmînd 
a f! stabilite de medic.

Trebuie reținut că posi
bilitățile actuale ale me
dicine! moderne ne per
mit să controlăm cu o 
mult mai mare eficacitate 
evoluția virozelor respi
ratorii, prevenind ori vin- 
decînd cu promptitudine 
formele severe ori com
plicațiile acestora.

din ei, Ștefan, a fost reți
nut pentru furt, altul — 
Ivănescu — a fost exmatri
culat. îmi lipsea curajul să 
mă desprind singur...

— Nu înțeleg. Cum n-ai 
avut „curajul Pe tatăl 
tău, arhitect, om respectabil, 
ai curajul să-l înfrunți, pe 
lîngă foștii profesori treci cu 
țigara în gură, în tabăra de 
la Sinaia duci vermut... A- 
cesta nii e „curaj ?"

— Știți și asta ? îngăimă 
derutat și pleacă fruntea. 
Pare el însuși copleșit...

Știți totul 
despre „vedeta" 
voastră ?

— Intr-adevăr, „vedeta" 
trebuie demitizată, ana
lizată la lumina necruță
toare a zilei, ne spune tov. 
Bucuroiu Valeriu, profesor, 
vicepreședinte al Sfatului 
popular al raionului „Nico- 
lae Bălcescu". Ei nu rezistă 
la proba luminei depline. E- 
levul Preda Nicolaie, de pil
dă, „curajos" cu o tînără 
profesoară, se dovedește laș 
și prefăcut cu directorul 
școlii. „Te tunzi mîine 1" îi 
spune diriginta, iar el, fă- 
cînd pe naivul : „De ce mîi
ne ? Mă tund chiar azi I" 
Și scoate o foarfecă din bu
zunar începînd să se tundă. 
Curajos ? Dai acest „cura
jos" pentru a face rost de 
bani înscenează o spargere 
a dulapului de acasă și dă 
vina pe o vecină I Rareori 
colegii care îi admiră știu 
totul despre „vedetă" ? (Dai 
profesorii și părinții știu ?)

Punct terminus
Părintele unui elev, Ion 

Adamache, funcționar din

Neam de neamul meu n-a fost 
în Corsica. Am rude la Priboeni, 
în Hunedoara, în Făgăraș și mai 
ales în Giulești. Aici cel puțin am 
frați, surori, cumnați... De ieri 
însă sînt Bonaparte. Nu din vina 
rudelor mi s-a zdruncinat mintea. 
Nu. Sînt Bonaparte din vina celor 
mai înrăiți dușmani ai mei, biro
crații. Alaltăieri mi s-a adus spre 
studiere în vederea scrierii aces
tor rînduri 13 vagoane încărcate 
vîrf cu dosare și adrese. 23 de au
tocamioane I.R.T.A. au ' transpor
tat la domiciliul meu conținutul 
celor 13 vagoane sosite pe rampă.

Din primul vagon cu hârțoage 
am aflat că fabrica de șamotă din 
Azuga ar fi comandat în anul 
1962 (una mie nouă sute șaizeci și 
doi) la U.C.M. Reșița un inel de 
rulare necesar producției. Piesa 
cîntărește vreo 6 tone și s-a în
cheiat contractul de execuție nr. 
50 557, cu termenul de livrare 
30 VII. 1963.

Din al doilea vagon de hîrtii 
studiate de mine a reieșit că 
U.C.M. Reșița a executat inelul 
de rulare și l-a trimis la uzinele 
„23 August"-București pentru un 
tratament termic.

Trecînd la al treilea vagon de 
adrese am reușit să aflu că uzi
nele „23 August" au executaț tra
tamentul termic inelului de ru
lare. și, urcîndu-l într-un vagon 
de marfă împreună cu alte piese, 
l-au trimis nu la Azuga, ci la Re
șița.

Al patrulea vagon conținea adre
se care sunau așa :

„Eu sînt Azuga. Am nevoie de 
inel".

„Eu sînt Reșița, inelul e la uzi
nele „23 August" pentru trata
ment termic".

„Eu sînt uzinele „23 August". 
Inelului i-am făcut tratamentul 
termic și l-am trimis".

„Eu sînt Azuga. N-am primit 
nici un inel".

Și așa mai departe. Prescurtat: 
ș.a.m.d.

Aici am întrerupt lectura. Înce
pusem să văd numai inele. Chiar 
propriul meu copil mi se părea și 
el inel. Cafelele pe care le beam

care s-a pierdut din anul 1963. 
S-a pierdut un inel care cîntăreș
te 6 tone, nu un ac cu gămălie, o 
piatră de brichetă ori o agrafă.

Rețineți, s-a pierdut o piesă de 6 
tone. O comisie formată din 13 pro
fesori, doctori specialiști m-au con
vins să nu mai umblu pe acoperiș 
după inel, că și așa n-o să-l gă
sesc. S-au întreprins atîtea cerce
tări, au fost puse în mișcare atîtea

FOILETON de Nicufă TĂNASE

nu mai erau cafele ci inele. Inele 
tratate termic. Am continuat to
tuși.

in vagonul următor erau niște 
procese-verbale încheiate la Ar
bitrajul de stat. Pentru că a fost 
nevoie să intervină și Arbitrajul.

— Eu am cerut să mi se facă 
un inel.

— Eu am executat inelul și l-am 
trimis...

— Eu i-am făcut tratamentul 
termic și l-am expediat...

— Eu nu l-am primit.
— Dumneavoastră, cei de la 

Reșița, l-ați căutat ?
— L-am căutat dar nu-l găsim.
Se formează alte dosare. Se 

pune în mișcare și Procuratura. 
După care, miliția.

Întrerup din nou lectura pentru 
a mă urca pe acoperiș. Nu era 
nevoie să mă urc pe acoperiș, dar 
întregul meu sistem nervos se de
ranjase. Căutam inelul. Da, inelul

instituții și nu l-au găsit și o să-l 
găsesc tocmai eu ?

— Calmează-te — m-au sfătuit.
— Nu pot!
Mi-au arătat o cămașă de forță, 

iar eu i-am invitat afară promițîn- 
du-le că nu mă voi mai urca pe a- 
coperiș și, dacă-mi permit, de a- 
tunci încolo să fiu Napoleon Bona
parte.

— Așa mai merge.
Mi-am format o armată, imagi

nară bineînțeles, am furat de la 
recuzita Teatrului Muncitoresc 
Giulești (care e în reparații de 
vreo 3 ani) un coif bonapartian și 
am pornit în căutarea inelului. Am 
luat cercetările de la cap. M-am 
dus la Azuga și am început să caut 
inelul.

— Dumneata ești... De ce-l cauți 
la noi ?

— Sînt, și-l caut pentru că, cine 
știe, îl aveți pe aici.

Nu l-am găsit. M-am dus la uzi

nele „23 August", nu l-am găsit nici 
aici, în schimb am aflat numărul 
vagonului cu care a fost expediat. 
M-am deplasat la Reșița și de la 
Reșița m-am dus într-o fugă la 
Azuga.

— Am găsit inelul.
— Fugi dom’le că ești... Atîta 

lume îl caută din anul 1963 și 
dumneata...

— L-am găsit. Pe cinstea mea 
că l-am găsit.

— Unde ? La U.C.M. Reșița ?
— Nu.
— Atunci ?
— E la I.C.M.M. Reșița.
— Cum a ajuns acolo ?
— L-au descărcat din greșeală.,, 

Stă aruncat într-un depozit. Ni
meni nu știe ce e cu el acolo.

— De ce nu l-ai adus dum
neata ?

— N-au vrut să mi-l dea pentru 
că l-au trecut în inventar. Și din 
inventar nu se poate scoate cu una 
cu două. Trebuie forme, dovezi.

— Și noi cum o să-l scoatem 
de acolo ?

— Vă interesează. De-acum în
colo descurcați-vă singuri. La 
Azuga, la Reșița, la uzinele „23 
August." știți ce se vorbește ?

— Ați aflat că s-a găsit inelul 
pierdut în 1963 ?

—■ Ei, lasă-mă ! Cine l-a găsit?
— Un nebun. Unul care zice că-i 

Bonaparte.
Ce ziceți, o să mă mai fac bine ? 

Dar birocrații ? Dar pentru scoa
terea inelului1 din inventarele 
I.C.M.M.R.-ului de cîte vagoane de 
corespondență și procese-verbale 
va mai fi nevoie ? Dacă-mi răs
pundeți la aceste 'întrebări sem
nez foiletonul cu numele meu ade
vărat și nu Bonaparte.
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se vor economisi 200 tone de motorină, iar prin re- 
tolosirea materialului lemnos, recuperat la montaje, 
se vor economisi 35 m c cherestea.

în vederea îndeplinirii angajamentului au tost 
stabilite o serie de măsuri tehnico-organizatorice : 
organizarea mai judicioasă a lucrărilor de montaj, 
prin simplificarea fundațiilor, utilizîndu-se prefabri
cate din beton și legături rapide la 14 sonde ; îm
bunătățirea regimului de foraj prin folosirea la fie
care sondă a prăjinilor grele de minimum 100 m, asi- 
gurîndu-se utilizarea agregatelor la întreaga capa
citate hidraulică ; aplicarea forajului cu jet la 23 de 
sonde, săpîndu-se în total 18 000 m ; reducerea cu 1 
la sută a timpului neproductiv.

întreprinderea „Flacăra Roșie"
Colectivul întreprinderii „Flacăra Roșie' din Ca

pitală s-a angajat să depășească prevederile pla
nului pe 1967 cu :

— 6 500 000 lei la producția globală ;
— 8 000 000 lei la producția marfă vlndută 

sî încasată ;
— 2 200 000 lei economii la prețul de cost;
— 2 000 000 lei beneficii ,
— productivitatea muncii pe salariat va 

spori ca 1 100 lei;
— 5 000 perechi de încălțăminte pentru ex

port.
Acordînd o atenție deosebită bunei gospodăriri a 

materiei prime, colectivul întreprinderii s-a angajat 
să realizeze peste plan, din economii de piele și 
talpă, 50 000 perechi de încălțăminte, 60 000 articole 
de marochinărie, 30 000 articole de protecție, 25 000 
m p piei pentru fețe și căptușeli.

Aceste realizări vor fi obținute ca urmare a apli
cării unor eficiente măsuri tehnico-organizatorice.

Stațiunile de mașini ș> 
tractoare din regiunea 
București dispun de 9 304 
tractoare și numeroase ti
puri de mașini agricole. 
In 1967, numărul lor va 
spori simțitor, ceea ce va 
face cu putință executa
rea unui volum mai mare 
de lucrări pe terenurile 
cooperativelor agricole

în această perioadă în 
toate S.M.T.-urile din re
giune se execută repa
rarea și revizuirea trac
toarelor și mașinilor agri
cole, care vor fi folosite 
în campania de primăva
ră. Pentru grăbirea aces
tor lucrări, în 40 de

{iilor. De asemenea, 
S.M.T.-urile Făcăeni, 
tești, Nanov și altele, 
care s-au respectat grafi
cele de reparații în 
timpul anului, lucrările 
sînt înaintate.

Cum e și firesc, cei 
care nu au respectat gra
ficele de reparații din 
cursul anului și au amî- 
nat aceste lucrări pentru 
perioada de iarnă n-au 
apucat nici piese de 
schimb și mai au de exe
cutat un volum mare de 
reparații. S.M.T. Odolhas- 
ca a intrat în iarnă cu 321 
tractoare care au nevoie 
de reparații, din 350 exis-

la 
Fe- 

în

SEAȘTEAPTA
PIESE
DE SCHIMB

Complexul 
pentru industrializarea lemnului

Comănești
Făcînd o analiză temeinică a rezervelor interne 

ale întreprinderii, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Complexului pentru industrializarea lemnului din Co
mănești au dezbătut cu viu interes sarcinile mobili
zatoare ce le revin în cel de-al doilea an al cinci
nalului. Cu acest prilej, ei au scos la iveală resurse 
importante menite să asigure valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, pe baza cărora s-au angajat 
să depășească indicatorii planului pe anul 1967 cu :

— 1 350 000 lei Ia producția globală ;
— 1 400 000 lei la producția marfă vlndută 

și încasată ;
— 0,5 la sută la îmbunătățirea calității 
cherestelei rășinoase ,-
— 1 la sută ia îmbunătățirea calității pla- 

cațelor A plus B plus C;
— 500 000 lei economii la prețul de cost ; 
_ 650 000 lei benelicli ;
— 600 m c cherestea de rășinoase ;
— 150 tone plăci iibrolemnoase ;
— 10 000 scaune convenționale ;
— 80 m c placa) de fag.

în scopul realizării acestor angajamente, s-au 
prevăzut măsuri tehnico-organizatorice cum sînt : 
extinderea aplicării unor procedee tehnologice noi, 
aprovizionarea secțiilor cu materie primă de bună 
calitate și în mod ritmic. De asemenea, va fi conti
nuată acțiunea de ridicare a calificării muncitorilor, 
de specializare a maiștrilor și tehnicienilor.

Hotărît să traducă în viață sarcinile ce îi revin în 
lumina Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 
1966, colectivul complexului va depune toate efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.

Exploatarea minieră Uricani
Analizînd temeinic, în spiritul sarcinilor Plenarei 

C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, posibilitățile de 
care dispun pentru înfăptuirea prevederilor planu
lui pe acest an, mineri' de la Uricani s-au angajat 
să realizeze în plus :

— 3 000 tone de cărbune cocsificabil;
— 5 kg de cărbune pe post la productivi

tatea muncii ,*
— 600 000 lei economii la prețul de cost.

Pentru respectarea angajamentului luat în între
cerea socialistă, cuvînt de onoare dat partidului, vor 
fi aplicate măsuri tehnico-organizatorice, printre 
care : creșterea indicilor intensivi și extensivi de 
folosire a utilajelor din dotație, în subteran și la 
suprafață, prin organizarea mai judicioasă a for
mațiilor de lucru și ridicarea cunoștințelor profe
sionale ale muncitorilor care le mînuiesc; extinde
rea aplicării metodelor avansate ca, de exemplu, 
extragerea a două cimpun de cărbune pe aripă și 
schimb în abatajele cameră; întărirea disciplinei în 
muncă, crearea unor condiții cît mai bune la fie
care loc de muncă și asigurarea unui grad ridicat 
de securitate a muncii în subteran. _ „ . .

Minerii de la Uricani sînt ferm hotărîți sa îmbu
nătățească continuu rentabilitatea producției, sa 
livreze economiei naționale cantități sporite de căr
bune la un preț de cost cît mai redus.

S.M.T.-url, din cele 47 
existente în regiune, s-a 
introdus metoda repara
țiilor în flux, pe posturi 
specializate. Metoda per
mite specializarea meca
nizatorilor în efectuarea 
diferitelor lucrări, duce la 
grăbirea ritmului de mun
că și asigură o calitate 
superioară a reparații
lor.

O practică care dă re
zultate dintre cele mai 
bune, este aceea de a 
respecta graficele de 
reparații, eșalonate în 
timpul anului, în funcție 
de numărul de ore efec
tuate și de starea de u- 
zură a mașinilor. Proce- 
dînd în felul acesta, 
S.M.T. Cuza Vodă, raio
nul Călărași, a terminat 
reparațiile și reviziile teh
nice la întregul parc de 
tractoare. De asemenea, 
colectivul de muncitori 
din S.M.T. Gorneni a avut 
de 
doar 
cele 
fiind 
te în 
acestea au fost puse la 
punct 61 de bucăți. Nico- 
lae Dumitrașcu, directorul 
S.M.T., a precizat, că toa
te reparațiile și reviziile 
tehnice se vor termina 
cu 10 zile mai devreme 
față de termenul stabilit, 
întrucît din depozitul de 
aprovizionare lipsesc o 
seamă de piese principa
le : arbori motor, pinioa- 
ne, rulmenți ș.a., s-a tre
cut la recondiționarea lor. 
Dar unele cu uzură mare 
și îndeosebi pinioanele, 
nu se pot recondiționa. 
Există optimism și la 
S.M.T.-urile Drăgănești- 
Vlașca și Brînceni în ce 
privește respectarea ter
menelor de efectuare a 
reparațiilor. Și aici, pen
tru a se recupera lipsa de 
piese, s-a trecut la recon
diționarea unor repere, 
avîndu-se grijă ca aceas
ta să nu se facă în de
trimentul calității repara-

reparat și revizuit 
90 de tractoare din 
186 existente, restul 
reparate și revizui- 
cursul anului. Și din

Alte întreprinderi
Și-au mai luat angajamente Uxlna metalurgică 

Vulcan**, Exploatarea minieră Cavnlc, Uzinele tex
tile „30 Decembrie" Arad, Grupul de șantiere Bucu
rești, Complexul de industrializare a lemnului Pi
pera, Combinatul de cauciuc Jilava, întreprinderea 
forestieră Fălticeni, Depoul de locomotive C.F.R. 
Oradea, G.A.S. Borănești, regiunea București, între
prinderea eloctrocentrala-Brazl, uzina „Electromag
netica", Institutul de proiectare pentru tadustria 
materialelor șl prelabrlcatelor de construcții. Insti
tutul „Proiect-București", întreprinderea de foraj 
Mediaș, Combinatul de zahâr șl ulei „Oltenia , în
treprinderea de montaje conducte magistrale Bra- 
sov. Fabrica de medicamente „Tableta , D*I8CtJ° 
togională de transporturi auto-Clu], Uzina chimica 
Turda, Institutul de proiectări construcții de mașini 
și alte unități economice.

tente. Datorită slabei or
ganizări a muncii, ca și 
neasigurării pieselor de 
schimb necesare, pînă 
la 10 ianuarie nu s-au re
parat decît 34 de tractoa
re. Lucrîndu-se în aseme
nea ritm, campania agri
colă de primăvară îi va 
prinde 
toriștii 
ne. O 
toare
Balaciu, care a intrat în 
reparații și revizii cu 150 
tractoare din cele 168 
existente și a pus la punct 
doar 54. La S.M.T. Grădiș
tea au fost reparate, pînă 
la această dată, doar 20 
la sută din tractoarele 
planificata.

Aceste fapte explică de 
ce în S.M.T.-urile din re
giunea București a în- 
tîrziat atît de mult repa
rarea tractoarelor și ma
șinilor agricole. Din tota-

în atelier pe trac- 
din această stațiu- 
situație asemănă- 
este și la S.M.T.

lul de 9 304 tractoare 
existente, au intrat în. re
parații și revizii tehnice 
6 712, ceea ce necesită un 
volum mare de muncă, de 
piese și materiale, de 
spațiu de lucru în atelie
re. De precizat că vi
teza de lucru planificată 
nu s-a realizat pînă la 10 
ianuarie decît în propor
ție de 91 la sută. Sînt și 
cauze obiective. O mare 
parte din tractoare au 
crat în cîmp pînă la 
decembrie.

La unele 
paratul nu i 
mina, din 
unor piese 
Deși necesarul de piese 
a fost întocmit și depus 
din timp la întreprinderea 
de aprovizionare și la 
Departamentul mecaniză
rii din Consiliul Superior 
al Agriculturii, lipsesc o 
seamă de piese impor
tante. Pentru tractoarele 
U 26 și 27, din cei 
233 arbori-motor solici
tați s-au procurat doar 4 
bucăți ; pinioanele de la 
cutia de viteză s-au asi
gurat doar în proporție 
de 10 la sută. Din depo
zite lipsesc cuplajele pen
tru pompa de injecție, cu
zineți de palier. A- 
ceeași situație există și 
la tractoarele 650—651. 
în prezent, lipsesc din de
pozite 62 repere de piese 
numai la cele două mărci 
de tractoare amintite. A- 
ceasta face ca lucrările 
de reparații să se efec
tueze anevoios și să nu 
se asigure o calitate 
bună a reparațiilor.

Lipsa din depozite a 
pieselor și materialelor 
necesare reparațiilor cre
ează o serie de anomalii. 
Numeroși delegați ai 
S.M.T. pleacă la uzine și 
fabrici, făcînd cheltuieli 
și drumuri inutile pentru 
cite o 
uneori, 
Toate acestea duc, 
cele din urmă, la întîrzie- 
rea lucrărilor de repara
ții și la nesiguranță în 
funcționarea tractoarelor 
și mașinilor agricole.

în fiecare stațiune 
care lucrările 
în urmă 
meinică 
muncii. 
Consiliul 
griculturii și ministerele 
furnizoare trebuie să gă
sească o soluție pentru 
asigurarea urgentă a ma
terialelor și pieselor de 
schimb necesare.

lu-
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ie-tractoare 
se poate ter- 

cauza lipsei 
i de schimb.

piesă, două, iar 
fără rezultate, 

în

în 
au rămas 

se impune o te- 
organizare a 

De asemenea. 
Superior al A-

Florea CEAUȘESCU 
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CONSTRUCTORII DIN BAIA MARE
AU RAMAS IN URMA

V

Șl S AU RESEMNAT
între principalele lucrări de in

vestiții care se execută în prezent 
în orașul Baia Mare, două au o 
importantă deosebită : poligonul 
de panouri mari prefabricate și 
uzina de apă. Poligonul trebuia să 
fie gata la finele anului trecut, iar 
uzina de apă în trimestrul II al a- 
nului curent. în ce stadiu se află 
lucrările la cele două unități ?

După cum s-a arătat la ultima 
sesiune a Sfatului popular regio
nal Maramureș — care a analizat 
în principal stadiul realizării pla
nului de investiții pe 1966 la con- 
strucții-montai — atît pe șantie
rul uzinei de apă, cit și pe cel al 
poligonului de prefabricate, lucră
rile sînt serios rămase în urmă. 
Trustul regional de construcții, 
căruia i s-a încredințat construc
ția celor două obiective, a demarat 
anevoios lucrările prevăzute, întîr- 
zierile nemaiputînd fi recuperate.

Ne-am deplasat pe șantierul po
ligonului de panouri mari prefa
bricate. Construcția a început în 
luna octombrie 1963. dar la scurt 
timp a fost sistată. Reluate în iu
nie 1965. lucrările s-au desfășurat 
cu intermitență din lipsa docu
mentației. Un an mai tîrziu, însă; 
proiectul inițial suferă modificări 
esențiale-: este schimbată în mare 
parțe tehnologia de fabricație, vo
lumul investițiilor se. majorează cu 
aproape 6 milioane de lei. Ceea ce 
a urmat este de-a dreptul de ne
înțeles. întreprinderile care la în
ceput îsi dăduseră avizul pentru 
executarea unor lucrări speciale —• 
linia ferată de garaj, drumurile de 
acces, rețelele electrice aeriene — 
au refuzat să-și respecte obligații
le, impunînd noi soluții tehnice. 
Discuțiile s-au tărăgănat luni de 
zile. Cum și proiectantul — 
D.S.A.P.C. Maramureș — a întîr- 
ziat predarea proiectelor. în pre
zent s-a ajuns la o situație para
doxală. Poligonul aproape

au
în

gata, dar documentația — nu. Nu 
este mai puțin adevărat însă că în 
activitatea șantierului s-au ma
nifestat lipsuri serioase în or
ganizarea muncii, în aproviziona
rea cu materiale și utilaje și forță 
de muncă. într-o asemenea situa
ție nici, nu este de mirare că pla
nul pe 1966 nu a fost îndeplinit, 
deși termenul de punere în func
țiune a poligonului a expirat.

Cum din planul pe 1966 
rămas neexecutate investiții
valoare de peste 4 milioane de lei, 
iar stadiul unor lucrări implică 
noi amînări. am solicitat pe ing. 
Gheorghe Ardeleanu, directorul 
T.R.C. Maramureș, să ne dea expli
cații.

în afara majorărilor impuse de 
modificările la proiect, noi am 
cerut (dar cu ce drept ? — n.n.) 
și un nou termen de punere în 
funcțiune : 30 iunie 1967. Nici pe 
acesta nu-1 vom respecta. Lipsa 
macaralei portale, a vagoneților cu 
rastel, a compresoarelor de aer și 
a unor descărcătoare pentru agre
gate va face imposibilă pornirea 
producției. Nu ar fi rău dacă sfatul 
popular regional, ca beneficiar, ar 
urgenta livrarea acestor
Greutăți întîmpinăm și din 
tea Ministerului Petrolului, 
baza unui aviz de principiu 
aprobat ca centrala termică 
funcționeze cu gaz metan. La
minarea construcției și a probelor 
tehnologice, am fost înștiințați că 
nu ni se mai aprobă combustibil 
gazos, ci lichid. Transformarea 
centralei va necesita'lucrări în 
valoare de peste 200 000 de lei și, 
implicit, noi amînări.

O situație similară am întilnit și 
pe șantierul uzinei de apă. Potri
vit prevederilor, o serie de obiec
tive trebuiau să fie gata pînă la 
sfîrșitul anului trecut. în realita
te, lucrările la stația de pompe, 
hala de filtre și clarificatoare, ga-

leria de conducte și altele sînt mult 
rămase în urmă. Din planul anual 
au rămas neexecutate lucrări de 
peste 2 milioane lei. Chiar con
structorul — Grupul de șantiere 
nr. 2 — prevăzînd încă în cursul 
anului trecut nerealizarea inte
grală a planului, a cerut re
structurarea acestuia cu 2 milioa
ne de lei. Șeful șantierului nr. 1, 
Almoș Kișkoș, ne-a precizat:

— Principala cauză a rămîneri- 
lor în urmă o constituie predarea 
cu mare întirziere a documenta
ției. Bunăoară, proiectele conduc
telor magistralei de aducțiune, e- 
laborate de D.S.A.P.C. Maramureș, 
au sosit pe șantier cu 4 luni în
tirziere. Trei luni, la începutul 
construcției, s-a lucrat după... pla
nul de săpături. Mai mult de o 

de zile ne-a lipsit cimentul 
40. Inexplicabil este fap- 
că nici pînă acum nu 

cunoscută documentația defi-

utilaje, 
par- 

Pe 
s-a 
să 

ter-

La Uzinele textile „Moldova“-Botoșani

lună 
PZ 
tul 
este
nitivă. pe baza căreia beneficiarul 
— întreprinderea comunală Baia 
Mare — să poată contracta utila
jele. Admițînd că aceasta va fi 
gata în luna ianuarie sau februa
rie anul în curs, utilajele vor fi 
contractate abia în martie. Cînd 
ne vor fi livrate, ca uzina de apă 
să poată fi pusă în funcțiune la 30 
iunie 1967 ? Tocmai de aceea, este 
absolut necesar ca proiectantul — 
în cazul de fată I.C.P.A.C.H.-Bucu- 
rești — și beneficiarul să depună 
toate eforturile pentru urgentarea 
definitivării documentației și a 
contractării utilajelor respective.

Firește, nu pot fi trecute cu ve
derea greutățile semnalate de con
structor. Dar și în activitatea a- 
cestuia s-au manifestat o serie de 
neajunsuri care, cumulate cu cele 
ale proiectantului și beneficiaru
lui. au dus la realizarea unui ritm 
cu totul nesatisfăcător. Maistrul 
Nicușor Galoș ne-a vorbit, cu jus
tificată mîhnire, despre greutățile 
întîmpinate la montarea magistra
lei de aducțiune. în august tre
cut, pe șantier au sosit 300 m de 
conducte de 800 mm în diametru. 
Montarea lor s-a tărăgănat mult 
timp.

Din cele de mai sus se desprinde 
că, acum, principala frînă este re
semnarea față de rămînerea în 
urmă. Avem convingerea că orga
nele vizate vor examina fără în
tirziere situația creată și vor lua 
măsuri energice pentru recupera
rea rămînerilor în urmă, vor mo
biliza toate forțele în vederea ac
celerării ritmului lucrărilor 
construcții, la aceste două 
tive de 
date în 
cît mai 
litate și
bile. Nici un moment nu trebuie 
scăpat din vedere că orice amîna- 
re a dării lor în funcțiune prelun
gește durata de imobilizare a unor 
însemnate fonduri materiale și bă
nești în lucrări neterminate, cu e- 
fecte negative asupra eficientei 
economice a investițiilor.

de 
obiec- 
să fie 

timp 
de ca-

investiții, încît ele 
funcțiune într-un 

scurt și în condiții 
funcționabilitate ireproșa-

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

prinderi le depun pentru rentabili
zare și este sortită să trăiască pa 
spinarea altora, sub acopei’irea do- 
tațiilor de la buget. De ce oină 
acum nu au fost recepționate in
stalațiile date în exploatare ? Cup
torul II, pus în funcțiune la 
mijlocul lunii decembrie 1966, deși 
produce, nu e recunoscut că ar 
exista, întrucît ministerul amintit 
nu a catadicsit să aprobe procesul 
verbal respectiv. Consecințele : nici 
conducerea uzinei, nici I.C.S.I.M. în 
calitate de constructor și nici Mi
nisterul Industriei Metalurgice, 
prin acte, nu sînt răspunzătoare de 
ce se întîmplă cu uzina. Ca urmare, 
nu s-au pus în funcțiune cuptoarele 
de calcinare, instalația de agitare 
electromagnetică și cea de vid — 
deși termenul a expirat — mijloace 
tehnice cu influență nemijlocită 
asupra bunului mers al producției. 
Tot din aceste cauze, se înregis
trează mari consumuri de anozi 
aduși din import (18 000 lei, în loc 
de 8 000 lei prevăzut în proiecte), 
de feroaliaje. Podurile^ rulante și 
macaralele funcționează. uneori, 
defectuos deoarece echipamentul 
electric e de slabă calitate.

— Nu sîntem sprijiniți suficient, 
relata tov. Grigore Cîrjan, secreta
rul comitetului de partid. în esen
ță, tovarășii din minister vin în 
uzină, informează organele superi
oare că... au venit și pleacă. Re
zerve avem, dar ele nu sînt puse 
în valoare.

De curînd, conducerea Ministeru
lui Industriei Metalurgice a dat 
asigurări că anul 1967 va însemna o 
cotitură în fructificarea rezervelor 
interne din întreprinderi, în îmbu

nătățirea activității lor economice. 
Credem că aceste asigurări vor fi 
urmate de fapte concrete, cît mai 
repede. Neîntîrziat, rezultatele Uzi
nei metalurgice București, trebuie 
ridicate în 1967 la nivelul dotării 
ei tehnice, corespunzător fonduri
lor investite de stat. E dăunător 
atunci cînd conducerea unei între
prinderi tăinuiește rezervele inter-

mari cu 6 950 mc mai mult, reali- 
zînd, fără eforturi, cantitatea de 
producție căreia îi corespunde un 
beneficiu de circa 330 000 de lei. 
Procedeul, cusut cu ață albă, cum 
se spune, a însemnat o inducere 
în eroare flagrantă. Totuși, forul de 
resort l-a acceptat ca atare.

Dar, nu numai atît. „Progresul**, 
chiar în condițiile facile și necin-

activității beneficiarului, cît și 
imobilizarea spațiilor de depozitare 
și a mijloacelor circulante ale în
treprinderii. Exagerări au avut loc 
și la consumurile de oțel beton 
necesar pentru obținerea unui 
metru cub de produs finit, cu 13,2 
la sută mai mari decît cele reali
zate anterior. Asemenea consumuri 
de metal, care s-au constatat și la

Cum calificați conducerile întreprinderilor 
care tâinuiesc rezervele interne?

ne și le ține „sub obroc". Iată, în 
acest sens, încă un exemplu. După 
primul semestru al anului trecut, 
întreprinderea de prefabricate 
„ProgresuT’-București raporta ur
mătoarele rezultate: la producția 
globală — 104,2 la sută și la planul 
de beneficii — 104.4 la sută. Deci, 
depășiri serioase. Cum s-au obți
nut ? Printr-o diminuare exagera
tă a sarcinilor inițiale de plan. 
Numai la produsul „panouri mari", 
întreprinderea a înscris în plan un 
volum mai mic cu 3 500 mc decît 
capacitatea de producție. în schimb, 
a contractat o cantitate de panouri

stite ce și le-a creat, a pedalat 
numai pe producerea unor sorti
mente ușor de realizat, în detri
mentul altor tipuri de panouri strict 
necesare beneficiarilor de pe șan
tiere. S-a ajuns astfel la situația 
că, dintre cele 67 de tipuri de pa
nouri trebuincioase montării unui 
apartament complet, la unele exis
tau mari stocuri supranormative, 
în timp ce altele lipseau cu desă- 
vîrșire. Această nesincronizare a 
avut drept consecință, atît încăl
carea graficului de livrare pe sor
timente, cu efecte negative asupra

tuburile de presiune, nu numai că 
au umflat cu aproape 2,5 milioane 
de lei costurile, dar au favorizat 
risipa, lipsa de răspundere față de 
gospodărirea metalului, problemă- 
cheie a industriei.

Numai aceste exemple sînt sufi
ciente pentru a arăta ce mari re
zerve există în întreprindeți pen
tru îmbunătățirea activității lor 
economice și financiare. Nevalori- 
ficarea lor prin plan este, ori un 
semn al incapacității de a le des
coperi, al automulțumirii, ori ăl 
tendinței de conservatorism econo
mic, de denaturare a realității —

factori care frînează progresul ra
pid al economiei. Practica dimi
nuării unor sarcini și a umflării 
cheltuielilor de producție — pentru 
a asigura condiții lejere de înde
plinire a planului — lovește în 
acumulările socialiste, în posibili
tățile de ridicare a nivelului de 
trai. Ea își are rădăcina în men
talitatea înapoiată a unor condu
ceri de întreprinderi de a se men
ține, de ani de zile, în coada luptei 
de modernizare a economiei, de a 
bate pasul pe loc. Totodată, iese 
în evidență că unele direcții gene
rale nu cunosc suficient potenția
lul întreprinderilor, că fac prea 
puțin pentru instaurarea, în între
prinderi, a unui climat de înaltă 
exigență față de nivelul indicato
rilor de plan și tolerează nor
me depășite de folosire a mașini
lor și utilajelor, a forței de muncă.

Tactica valorificării rezervelor 
„cu țîrîita" împiedică, în ultimă 
instanță, propășirea întreprinderi
lor respective, duce la tărăgăna
rea unor neajunsuri, lovește, în 
ultimă instanță, in interesele 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. Iată de ce organiza
țiile de partid, exercitîndu-și 
cu competență dreptul lor de con
trol, au îndatorirea să manifeste 
intransigență față de orice ten
dințe de a bate pasul pe Ioc, de 
tăinuire a rezervelor interne, de
termined conducerile tehnico-ad- 
ministrative să dea frîu liber ini
țiativei. energiei, înțelepciunii co
lective, pentru ca sarcina esenția
lă, trasată de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie 1966 
— de a ridica susținut nivelul ca
litativ al activității economice — 
să fie îndeplinită exemplar.
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Admirînd „florile" lui Luchian Foto : A. Cartojan

PE URMELE FORMAȚIILOR 
ARTISTICE „FANTOMĂ"

CUM SE ÎNVAȚĂ 
GRAMATICA FORMELOR
PUNCTE DE VEDERE ARTISTICE?
Gramatica formelor este mai greu 

accesibilă decît aceea a limbii. 
Graiul matern îl învățăm din prun
cie, pe nesimțite, o limbă străină în - 
cîțiva ani de studiu și conversa
ție. Dar mijloacele de exprimare 
artistică, arsenalul de simboluri, 
procedee și tehnici, stiluri și ma
niere, școli și opere care deschid 
ochiului — și mai ales ochiului 
minții — indefinite universuri de 
forme și culori, iar dincolo de ele 
comori de idei și sentimente, gra
iul operelor de artă cum se în
vață?

Ne ajută, e drept, înclinarea fi
rească spre frumos șl unele de
prinderi cu care ne înzestrează, 
fără efort, mediul, bogat în valori 
artistice. Distingem ușor culorile 
armonice de cele incompatibile, ne 
atrag simetria și proporția justă, 
ne repugnă diformitățile. Dar cine 
afirmă că înțelege arta bazîndu-se 
exclusiv pe „intuiție" se înșeală. 
Ca și crearea artei, receptarea ei 
impune o ucenicie disciplinată.

Cum învățăm să descifrăm pic
tura, desenul, sculptura? La școală, 
iar după anii de școală prin mij
loacele variate de studiu pe care 
ni le pune la îndemînă tehnica mo
dernă a răspîndirii cunoștințelor: 
muzeul, cartea, revista de cultură, 
conferința, filmul documentar. Dar 
aceste mijloace îngăduie aprofun
darea și îmbogățirea învățăturilor 
despre arta veche, medievală, 
modernă, arta altor continente și 
operele artiștilor consacrați, în 
general despre creația acceptată 
de istoricii și criticii de artă, intro
dusă în tezaurul culturii mondiale. 
Dificultățile iubitorului de artă 
cresc în fața operelor noi, acelea 
în care artistul contemporan în
cearcă să modifice vechile canoa
ne folosind alte mijloace de expri
mare, punînd spectatorul în pre
zența unor mesaje sau limbaje ar
tistice necunoscute lui. Această 
întilnire între recolta curentă a ar
tei și publicul amator are loc în 
expoziții.

Numărul mare al expozițiilor de 
artă, genurile și tematica lor va
riată sînt semnul unei active miș
cări artistice ; numărul mare al 
oaspeților acestor expoziții, amatori 
în căutarea unui ceas de noi emo
ții estetice sau pasionați urmăritori 
ai fenomenului artistic contempo
ran, vădește locul mereu mai în
semnat al artei în viața noastră. Aci, 
în expoziție, are loc dialogul dintre 
creator și amator.

Intrăm în expoziții pentru a 
vedea creații noi, necunoscute 
încă, pentru a le cunoaște în toa
te detaliile lor, pentru a le înțe
lege și judeca. Simpla trecere prin 
fața operelor expuse ne lasă une
ori o impresie generală, confuză, 
neconcludentă. Fiecare din aceste 
opere închide ceva din talentul, 
viziunea artistică. Idealul, iscusința 
și efortul artistului. Evident, nu 
tot ce se prezintă în expoziții are 
firul emoției artistice autentice. în
totdeauna și pretutindeni — mai 
ales dacă ne referim la înnoiri — 
arta adevărată a coexistat cu 
„moda", cu imitația sau chiar cu 
impostura. Nu ne referim însă la 
acest aspect. Ci la faptul că în ca
zul manifestărilor interesante, tot 
mai numeroase, chiar dacă sînt 
uneori contradictorii, a privi doar 
cîteva minute aceste mici sinteze 
din ceea ce are mai bun un crea
tor si a declara : „Nu-mi place" — 
aceasta închide drumul spre artă. 
Amatorii de artă avizați au 
exclus, de altfel, această apreciere

de Virgil CÂNDEA

seacă („îmi place", „Nu-mi place") 
din vocabularul lor. O judecată ar
tistică trebuie întemeiată pe argu
mente condiționate de o atentă a- 
naliză a operei, deci pe înțelege
rea ei. Gînditorul vechi a avut 
dreptate să avertizeze : Si judicas. 
cognosce („Dacă vrei să judeci, 
caută mai întâi să afli"). Respectul 
pentru artă cere să știi de ce îți 
place sau de ce nu-ți place o 
operă.

E, firește, greu de spus că toți 
spectatorii unei expoziții o pără
sesc convinși de temeiul impresii
lor sau judecăților lor, cu alte cu
vinte că expozițiile noastre împli
nesc corect funcția lor de seminar 
de artă contemporană. Criticii dis
pun de erudiția lor, de obișnuința 
aprecierii valorilor artistice, de 
schimburile de vederi cu artiștii în
șiși. Amatorul de artă nu are tot
deauna asemenea mijloace, dar 
judecățile lui. adesea nedesăvîrși- 
te, sînt componente ale opiniei ge
nerale care decide asupra operei 
unui artist. Condițiile de receptare 
a operei de către marele public, 
în expoziții, sînt, astfel, determi
nante pentru circulația ideilor în 
viața noastră artistică. Ce mijloa
ce ar putea contribui la îmbună
tățirea acestor condiții?

In ordinea organizării întâlniri
lor — prin expoziții — între crea
tori șl amatorii de artă, ne întâm
pină mai întîi afișele care anunță 
deschiderea expozițiilor, redactate 
cu o supărătoare stereotipie : X 
expune în sala Y în zilele mențio
nate picturi, gravuri, desene etc. 
Nici un detaliu despre artist, rare
ori despre tematica operelor sale, 
niciodată despre elementul nou al 
expoziției (afișul, din nefericire nu 
întotdeauna grafic, lasă destul loc 
inventivității în maniera de a atra
ge publicul; afișul poate fi el în
suși, de altfel, o operă de artă).

La Intrarea în expoziție, un 
pliant, de cele mai multe ori la 
fel de monoton, repetă indicațiile 
de pe afiș și înșiră operele (even
tual anul creării lor). E prea puțin. 
Pliantul ar trebui să cuprindă 
elementele indispensabile unui 
corect dialog între artist și public. 
Publicul vrea să știe nu numai 
numele artistului, dar formația lui, 
operele anterioare, concepțiile 
sale despre artă în genere și des
pre creația sa în special. Subiec
tul fiecărei opere apare adesea 
scris pe rama pînzei. Mai folosi
toare ar fi comentariile artistului 
și, îndată, ale unui bun critic de 
artă, despre intențiile și modul de 
realizare al operei. Pliantul în 
chestiune trebuie să devină astfel 
un catalog comentat, cu reprodu
ceri, o mică lucrare despre artist 
și despre acea etapă a creației 
sale prezentată în expoziție. Atît 
artiștii care expun, cît și publicul 
care vine să-i cunoască merită 
acest efort pe care nu-1 socotim 
imposibil.

La multe expoziții vedem așezat 
la o măsuță lipită de zid un per
sonaj tăcut, sfios sau rezervat și 
mîndru în atitudinea și expresia 
lui, urmărind publicul ce se pe
rindă încet pe laturile sălii. El își 
ascunde preocuparea cu care cău
tă să citească în expresiile sau 
comentariile vizitatorilor. Aceștia 
pleacă adesea fără a da bună 
ziua tăcutului personaj, artistul în

suși (să-i vorbească, să-1 întrebe, 
să-l felicite, arareori). Atitudinea 
mai activă a creatorului, o parti
cipare la fenomenul desfășurat în 
prezența lui (receptarea operelor 
de către oamenii pentru care le-a 
creat și le expune), discuțiile cu 
amatorii veniți să-i vadă creațiile, 
explicarea intențiilor și procedee
lor sale sînt un complement esen
țial al expunerii însăși. Dacă ope
ra de artă ar fi o punte suficientă 
între creator și beneficiari, n-am 
căuta astăzi în documente și co
respondența de epocă adjuvantul 
indispensabil pentru înțelegerea 
marilor creatori din trecut. Am fi 
cu toții fericiți să ne ftnintim că 
la cutare expoziție a lui Tonițza 
sau Petrașcu artistul însuși ne-a 
explicat opera sa. De ce n-am 
cere acest privilegiu contempora
nilor noștri?

Fiecare expoziție este comenta

tă în reviste și ziare de cel puțin 
cinci critici. Ei pot face însă, pen
tru publicul căruia se adresează, 
mai mult decît să publice o dare 
de seamă a expoziției. O versiune 
mai amplă a cronicilor lor ar pu
tea fi măcar o dată prezentată în 
expoziția însăși. O dată cu anun
țarea expoziției în ziare sau în 
programul săptămînal al vieții 
culturale se pot menționa și zilele 
cînd operele vor fi prezentate de 
un critic de artă. Uneori se impu
ne prezența unui ghid permanent 
sau ar putea fi potrivite prezen
tări imprimate pe bandă de mag
netofon. Spectatorul va fi cu atît 
mai cîștigat și deopotrivă artistul.

Nu sînt, în cele de mai sus, de
cît simple sugestii menite să dea 
eficiență și autenticitate întâlnirii 
— în expoziții — dintre artiști și 
amatorii de artă. Sugestii subsu
mate vechii pledoarii — în al că
rei folos credem — pentru lucrul 
făcut bine, cu disciplină și pîaă 
la capăt, etica necesară oricărei 
activități desfășurate azi la noi. 
Vizita unei expoziții nu trebuie să 
fie numai un agrement sau o în
cercare a veleităților artistice, ci 
și un ceas de învățătură temei
nică, un mijloc de îmbogățire spi
rituală și o tentativă de partici
pare conștientă la fenomenul ar
tistic. In fiecare expoziție avem 
ceva nou de aflat; ceea ce ni se 
prezintă este opera atîtor străda
nii și expresia unor valori atît de 
înalte din capacitatea creatoare a 
semenilor noștri, încît ni se impu
ne respect și efort pentru recep- 
ționarea mesajului ce ni-1 înfăți
șează ei.

Goethe mărturisea în urmă cu 
aproape un veac și jumătate : 
„Nu-și dau seama oamenii cît 
timp și osteneală te costă să în
veți a citi. Eu am învățat optzeci 
de ani și nu pot spune că am 
terminat".

’’

ITELEISI
18,00 — Emisiunea pentru copii și tineretul școlar. în loc de cinema : 

filmele „Robinson" și „Cele 12 luni". Studioul pionierilor.
18,50 — Publicitate
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.10 — Buletin meteorologic.
19.15 — Ancheta T. V.
19,55 — Campionatul mondial de handbal masculin : România—Ceho

slovacia. Transmisiune de la Vasteras — Suedia. Repriza I.
20,30 — „Mult e dulce și frumoasă", emisiune de limbă română con

temporană.
20.40 _  Repriza a H-a a întâlnirii de handbal România—Cehoslovacia.
21.15 — Clubul tinereții.
22.10 — Repriza a Il-a a întâlnirii de handbal dintre echipele U.R.S.S.

și Danemarca. Transmisiune de la Vasteras — Suedia.
22.40 — Invitata noastră : cintăreața de muzică ușoară Lili Ivanova

(Bulgaria).
23,06 — Telejurnalul de noapte.
23.16 — închiderea emisiunii.

-----------.----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Teatrul de Operă și Balet : RIGOLETTO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : TARA SURlSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : EURIDICE — 
19,30, (sala Studio) : NUNTA ÎNSÎNGERATĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : HIPNOZA — 19,30, (sala 
Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : TURCARET — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SAMARKAND — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 17, (sala Palatului Pionierilor) : TIGRIȘORUL 
PETRE— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victoria) : COLIBRI MU
SIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : PENTRU TOT 
CE-MI ESTE DRAG — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN R. S. 
CEHOSLOVACĂ — 19,30.

Periodic, cu o regularitate care 
trădează pulsul viu al unui orga
nism cu o existență reală, bogată, 
mișcarea artistică de amatori este 
chemată pe scena unor mari con
cursuri republicane în vederea a- 
celor confruntări care de fapt îi 
certifică vitalitatea. Veritabile exa
mene ale pregătirii și talentului, 
ele au scos însă la iveală și un fe
nomen curios sesizat de nenumă
rate ori în presă : odată cu ultima 
lăsare a cortinei și cu stingerea 
oricăror ambiții competiționale, 
trofeele cucerite sînt puse sub 
cheie, formațiile nepremiate se 
consolează repede și, după puțină 
vreme, un tur de orizont asupra 
mișcării artistice de amatori dez
văluie o situație puțin îmbucu
rătoare : o mare parte din foștii 
combatanți pe tărîm artistic „au 
depus armele", abandonîndu-și cu 
desăvîrșire vechile preocupări. Iar 
echipele, altă dată pline de elan 
și energie, apreciate și aplaudate 
de spectatori, devin un fel de for
mații „fantomă", fără instructori 
și repetiții, cu eventuale apariții 
ocazionale, „de serviciu", la zile 
festive, dar cu o participare aproa
pe certă, peste trei ani, la urmă
torul concurs republican.

Pentru ca orașul, raionul sau 
chiar regiunea respectivă să fie 
reprezentată de o formație cu șanse 
sigure la unul din primele locuri pe 
țară, toate forțele locale sînt mo
bilizate cu cîteva săptămîni îna
inte de primele faze ale concursu
lui pentru înființarea urgentă a 
unui colectiv artistic. Așa a luat 
naștere, de exemplu, ansamblul de 
operă de la uzina „Tractorul" din 
Brașov, laureat al Concursului ai 
VII-lea. Existența acestei formații 
apărută artificial, cu interpreți a- 
dunați de la diferite instituții sau 
chiar din alte orașe, cu orchestra 
simfonică a unei instituții profesio
niste a fost, cum era de așteptat, de 
scurtă durată (pînă la obținerea 
mult rîvnitului titlu). La Cluj, for
mația de balet a fabricii de încăl
țăminte (și ea premiată la al VII- 
lea concurs), înființată pe baza 
echipei de dansurj a întreprinderii, 
activează și în prezent. în schimb, 
spectacolul cu „Fîntîna din Bacci- 
sarai", prezentat acum trei ani in 
fața spectatorilor bucureșteni, nu 
a mai văzut lumina rampei nicio- 

g dată. „Dificultăți de montare, greu
tăți în ceea ce privește posibilita
tea de a pleca cu el în turneu" sînt 
de fapt scuze care luminează gre
șita alegere făcută inițial.

HCONCERTEI
LEOPOLD STOKOWSKI 
la pupitrul orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii

Azi, la ora 20, în sala Palatu
lui are loc concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 
Concertul, dirijat de Leopold 
Stokowski (S.U.Ă.), va cuprinde : 
Tocata și fuga în re minor de 
Bach-Stokowski, Simfonia a 
VII-a de Beethowen, antract la 
opera „Hovanscina" de Mus- 
sorgski și baletul „Petrușka"

Si mai frecvent, în preajma con
cursurilor apare o altă situație. 
Comitetele sindicatelor și condu
cerile întreprinderilor devin brusc 
interesate de soarta propriilor e- 
chipe artistice. Din acest moment, 
artiștii amatori devin „copiii răsfă- 
țați" ai uzinei, nici un sprijin sau 
înlesnire nu le sînt refuzate, astfel 
că, pînă la data spectacolului, for
mația reușește cît de cît să se pună 
la punct. Dar, cum se încheie con
cursul, totul revine la vechea mat
că, indiferența și nepăsarea încep iar 
să plutească deasupra echipelor 
artistice și ele își încetează acti
vitatea. Pînă cînd ? Cu siguranță, 
pînă la următorul concurs, dacă în 
acest răstimp formația nu se îm
prăștie. Cazul corului Uzinelor „23 
August" din Capitală este eloc
vent : laureat al concursului al 
VII-lea, apreciat elogios de specia
liști, a intrat într-un proces lent 
de „dezagregare" din pricina lip
sei de sprijin și înțelegere, astfel 
că în prezent planează mari semne 
de întrebare asupra participării 
sale pe scena actualului concurs.

Tocmai pentru a se evita astfel 
de situații, pentru a împiedica pă
trunderea formațiilor „fantomă" în 
concurs, regulamentul actualei 
competiții a amatorilor a inclus o 
serie de clauze care condiționează 
participarea de activitatea perma
nentă, de prezentarea unor specta
cole la sediu și în deplasare. „Non 
multa sed multum" este o lozincă 
la ordinea zilei, cu care ești întâm
pinat la toate comisiile de organi
zare. Practic însă, formalismul a 
și început să-și facă apariția în 
dosarele concursului al VIII-lea.

Ne aflam la Brașov, la sediul 
consiliului sindical local. Intere- 
sîndu-ne de formațiile înscrise 
în concurs, am aflat că cifrele 
nu-s definitive deoarece „se mai 
poartă discuții cu unele colective 
pentru a le determina să se în
scrie". Dar oare e nevoie de pu
terea de convingere a consiliului 
sindical ? Ce le-a împiedicat pe a- 
cestea să completeze pînă acum 
foile de participare la concurs ?

— Faptul că, în realitate, unele 
formații nu mai există — ne răs
punde directorul clubului de Ia 
„Rulmentul". Faima lor — da, 
dar formația, ca un colectiv artis
tic bine definit — nu I Taraful și 
corul uzinei noastre (căci despre 
ele este vorba) nu au mai prezen
tat spectacole de multă vreme; 
practic, deci, ele s-au desființat. Cu 
toate acestea sîntem presați să le 
înscriem. Putem oare să ne pre
zentăm cu formații mai puține ca 
la concursul VII ? — sîntem între
bați „mustrător" de consiliul sin
dical local.

Iată cum. chiar la acest for cu 
o activitate bună și susținută, se 
remarcă încă, în ceea ce privește 
înscrierile la concurs, o pendulare 
între criteriul calității, aplicat ne
consecvent, și cel cantitativ. Cazuri 
asemănătoare am întâlnit și în 
București. Formația de estradă a 
I.R.A. Grivița, care de 4 luni nu 
s-a mai întâlnit la vreo repetiție, 
figurează totuși în scriptele con
cursului. Corul uzinei „23 August" 
a fost trecut și el în foaia de par
ticipare cu 120 de membri (auten
ticitatea cifrei ne-a fost „garan
tată" și de comitetul sindicatului) ; 
cu toate acestea, la repetiții vin 
doar vreo 30 de persoane.

Goana după cifre cît mai mari

are și o altă consecință. Deși în a- 
ceastă perioadă formațiile înscrise 
în concurs trebuiau să-și susțină 
spectacolele programate, multe 
dintre ele nu știu încă cu ce reper
toriu se vor prezenta sau, și mai 
grav, dacă vor reuși să apară în 
fața spectatorilor. La jumătatea lui 
ianuarie, la întreprinderea „Clu- 
jana“ nu se știa dacă formația de 
balet va recurge la un dans mo
dern sau va monta un spec- 
tacol-balet. La „Tractorul", unde 
se încearcă reînființarea, pe baze 
noi, a colectivului de operă, la a- 
ceeași dată se aștepta libretul și 
muzica unei noi lucrări a creato
rilor brașoveni. în București s-au 
înscris la concurs numeroase for
mații noi de dans modern. Faptul 
e îmbucurător, dar... participarea 
lor incertă. Spre exemplificare re
producem textual răspunsul primit 
la Casa de cultură a tineretului 
23 August: „Echipa e... în formare. 
Dacă reușim să ne punem la punct, 
ne prezentăm ; dacă nu..." Dar de 
înscris, s-au înscris. Să iasă la nu
măr !

Din toate aceste rezolvări for
male ale unor delicate probleme ar
tistice se vor recruta viitoarele for
mații „fantomă", cu existențe me
teorice, care aruncă o lumină falsă 
asupra vieții reale, bogate a artei 
amatoare. Pentru a le bara calea, 
este datoria tuturor comisiilor de 
organizare să vegheze asupra res
pectării prevederilor regulamen
tare, să înceteze goana după cifre 
umflate și nesemnificative.

Radu CONSTANTINESCU 
Alexandru MUREȘAN
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Un film care acuză anacronismele
In „Mondo cane" apara

tul de filmat acuză, cu o rar 
întîlnită duritate, anacro
nismele epocii contempo
rane, înfățișînd spectatori
lor realități crude, aproa
pe imposibil de imaginat, 
dintr-o lume a violenței și 
a durerii, lume la temeliile 
căreia sapă adînc morbul 
exploatării, al imperia
lismului. Documentarul ci
neaștilor italieni Gual- 
tiero Jacopetti, Paolo Ca- 
vara și Franco Prosperi — 
realizat cu concursul unui 
mare număr de operatori 
din patru continente — 
deschide o fereastră spre 
acele regiuni ale globului 
terestru în care se pot în
tâlni, azi, în epoca zboru
rilor cosmice, manifestări 
degradante pentru condiția 
umană, tragice prin însăși 
persistența lor. Cu amără
ciune — după cum o măr
turisesc — cineaștii nu
mesc rezultatul Investiga
ției lor „O lume Cîineas
că" — „Mondo cane".

Era, într-un fel, firesc ca 
acest film al adevărului 
crud și amar să stârneas
că nu numai un larg ecou 
dar și reacții polemice, 
campanii de presă pro 
și contra, entuziasm și în
verșunare. Astfel a fost 
primit, pretutindeni, fil
mul. De fapt, realizatorii 
înșiși, împletind în filmul 
lor secvențele de analiză 
socială cu bizareriile, pro
testul cu ironia gratuită, 
căutînd uneori senzaționa
lul cu orice preț, s-au su
pus parcă deliberat jude
cății controversate a opi
niei publice. Dincolo de 
inegalitățile și limitele de 
concepție, filmul acesta 
de o autenticitate zgu
duitoare este deosebit 
de interesant tocmai pen
tru că izbutește să arunce 
vălurile de pe realități ne

epocii contemporane
obișnuite și teribile ale 
„lumii libere" a anilor '60, 
ale societății fundamentate 
pe exploatarea omului de 
către om — înfățișîndu-Ie 
în nuditatea lor cutremu
rătoare.

Cineaștii au efectuat o 
adevărată călătorie în ju
rul pămîntului pentru a 
descoperi triste documen
te ale condiției subuma
ne. Și le-au găsit, fie în 
universul de viață al u- 
nor ființe aflate pe treap

ce ale tribului subnutrit 
care mănîncă pe săturate 
numai o dată la cinci ani, 
împreună cu cîinii, ase
menea cîinilor ,• secvența 
de coșmar cu femeia sili 
tă — pentru că i-a murii 
copilul — să alăpteze la 
sîn un purcel. Un obscu
rantism fanatic răzbate 
din multe episoade ale 
peliculei, ducîndu-ne cu 
gindul la orînduiri sociale 
de mult apuse: târgurile 
de fete tinere, între 12 și

lei Bikini, unde experien
țele nucleare au provocat 
perturbații cumplite ale 
faunei. Tulburătoare este 
agonia aceea dureroasă 
și dramatică a broaștei 
țestoase sau sfîrșitul tra
gic al păsărilor acelea su
ple și grațioase — adevă
rate simboluri ale vieții.

Realizatorii folosesc a- 
deseori contrastul ironic. 
Un automobil din uriașul 
cimitir al mașinilor ava
riate seamănă izbitor cu o

a-

cu

„MONDO CANE"
ta cea mai de jos a biolo
gicului, fie la polul opus, 
în lumea de monstruozi
tăți a huzurului. „Mondo 
cane" este un rechizito
riu. Metafora „cerului și 
mocirlei", impusă de un 
documentar care a rulat în 
urmă cu cîțiva ani pe e- 
cranele noastre, capătă 
nuanțe noi, revelatoare. 
De data aceasta aparatul 
de filmat pătrunde cu 
neobișnuită forță demas
catoare pe teritoriile mo
cirlei sociale.

Cele două serii ale do
cumentarului conțin ima
gini de o pregnanță uni
că, tulburătoare : condițiile 
primitive de viață 
celor triburi din 
Guinee care n-au 
peril încă roata și 
în plină „epocă de pia
tră", ca acum patru-cinci 
milenii; festinele sălbati-

ale a- 
Noua 

desco- 
se află

16 ani, care continuă să 
existe, ca-n plin sclava
gism, undeva pe țărmuri
le Mării Roșii, poligamia
— la modă în insulele Ki 
riwina, sau autoflagelarea 
de proveniență medievală 
din îndepărtatul sat ita 
lian.

Un merit important al 
filmului constă în eviden 
țierea consecințelor nefas 
te ale politicii războinice 
promovate de cercurile im
perialiste agresive ameri
cane. O prețioasă pagină 
cinematografică, obținut.) 
cu cameră ascunsă, sur 
prinde unul din acele ac
te tragice care au zguduil 
conștiința întregii omeniri
— sinuciderea protestată 
ră, în flăcări, a unui preot 
budist din Vietnam. De
zolante, înspăimîntătoare 
sînt imaginile filmate pe 
atolul din apropierea insu-

„operă de artă" dintr-o 
expoziție. Rafinatele și 
„civilizatele" metode puse 
în slujba îndopării gîște- 
lor și vacilor în vederea 
tăierii sînt contrapuse in
stitutelor de menținere a 
siluetei din Los Angeles, 
in care femeile sînt supu
se unor adevărate torturi 
fizice pentru recîștigarea 
supleții pierdute i ca o 
poantă tragică, straniul o- 
bicei din insula Tabar, 
cura aceea sinistră de în- 
grășare : acolo doar depă
șirea a 120—130 de kilo
grame conferă femeilor a- 
tributele frumuseții. Moar
tea prin inaniție, acolo 
unde foamea devine a- 
cută expresie biologică și 
socială a subdezvoltării 
economice, este contra- 
pusă morții, atît de frec
vente, prin accidente au
tomobilistice pe marile

autostrăzi americane. Sno
bismul în artă atinge sce
ne paroxistice: pictura 
prin „gargarisirea" culori
lor sau aceea cu ajutorul 
unor modele dezbrăcate și 
tăvălite prin vopsea albas
tră, ca și „concertul" 
cela alegoric din final
magistrală concluzie des
pre o „lume cîinească" — 
în care „emoția artistică" 
rezultă prin administrarea 
de palme, de către dirijor, 
„orchestranților".

Dacă în unele scene — 
cum ar fi și secvența
bețivi și prostituate din 
berăria hamburgheză 
realizatorii filmului 
dese atitudine critică, 
în schimb, alte episoade 
(printre ele și unele amin
tite) în care atitudinea 
autorilor față de faptul de 
viață înfățișat lipsește, 
gravitatea socială a fap
telor dizolvindu-se în pi
toresc. înscriem această 
carență printre limitele de 
concepție ale filmului, ală
turi de predilecția exage
rată spre naturalism sau 
spre senzaționalul ieftin.

Se cuvin apreciate, fără 
îndoială, virtuțile comen 
tariului, a cărui inteligen
tă adaptare în românește 
este datorată scriitorului 
loan Grigorescu. „Mondo 
cane" — în ciuda șocului 
puternic pe care îl produ
ce sau tocmai de aceea 
— este unul dintre acele 
filme care se cer vizio
nate. Cineaștii ne prezintă, 
de fapt, mărturii despre o 
„față nevăzută a lumii" : 
o lume a violenței și a du
rerii, tragic anacronism al 
epocii contemporane.

Călin CALIMAN

vă- 
sînt,

• MAICA IOANA A ÎNGERILOR :
PATRIA (completare Două orașe) — 
10; 12,45; 15,30; 18,15; 21.
O DIMINEȚILE unui băiat cu
minte : REPUBLICA (completare 
A Vl-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21,15.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE :
FEROVIAR - 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FLOREASCA - 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL (com
pletare Drumul spre succes) — 9; 
12; 15,15; 18,30; 21,15.
• MONDO CANE — ambele serii : 
LUCEAFĂRUL — 9,30; 13; 16,30; 20, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
GRIVIȚA - 9,30; 13; 16,30; 20, FLA
MURA — 9; 12,30: 16; 19,30.
• SEMNUL LUI ZORO : CINE
MATECA — 10; 12; 14.
• EL GRECO — cinemascop : CA
PITOL (completare Ultima treaptă)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, ME
LODIA (completare A cui e șo
seaua?) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MODERN (completare Pe urmele 
unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• MOȘ GERILĂ : LUMINA (com
pletare Cantonamentul) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, UNIREA 
(completare Fredi cei încăpățînat)
— 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR (com
pletare Căsuțe zburătoare) — 15; 
17; 19; 21.
• FALSTAFF : VICTORIA — 9; 12; 
15; 18; 20,45, MIORIȚA - 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• PLAJA : UNION - 15,30; 18;
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII: 
DOINA — 9; 10.
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN : 
DOINA (completare înflorim și noi 
cu țara) — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, POPULAR (completare Marea 
Sarmatică... Marea Neagră) — 
15,30; 18; 20,30.
9 CKCLONI, ANTICICLONI — 
FRONTURI — DIN PĂMÎNT ȘI 
FOC — ORAȘUL INTERZIS — 
INELUL FERMECAT — UNIREA : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• SANJURO — cinemascop : GIU- 
LEȘTI (completare Drumul spre 
succes) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
ARTA - 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30.
• OMUL DIN RIO : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare 
Unirea) - 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
COTROCENI - 14; 16; 18,30; 20,45.
• BALADA DIN HEVSURSK — 
cinemascop : EXCELSIOR (comple
tare Drumul spre succes) — 9 45- 
12; 14; 16; 18.15; 20,30, RAHOVA 
(completare Ape în pericol) — 
15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : DACIA — 8,30—13,30 
în continuare ; 16; 18,30; 21.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : 
BUZEȘTI (completare Căsuțe zbu
rătoare) — 15,30; 18; 20,30,
• BARBĂ ROȘIE — ambele serii: 
COSMOS — 16; 1<>.3O.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : 
BUCEGI - 9; 11; 13; 15,30; 18; 20,30, 
LIRA (completare Ape în pericol)
— 15; 17,45; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : 
GLORIA - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, AURORA - 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
® GOLGOTA — cinemascop : TO
MIS (completare Pe urmele unui 
reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30, DRUMUL SĂRII (completare 
Salut, festival !) _ 15,30; 18; 20,30
• IN NORD, SPRE ALASKA ! — 
cinemascop : FLACĂRA - 15,30; 18:20.30.
® CUMB1TE : VITAN (completare 
Unirea) — 15,30; 18; 20,15
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : MUNCA (completare Ori
zont științific nr. 7) — 16; 18 15-
20,30. ’
• FAUST XX — cinemascop : VII
TORUL (completare înflorim și noi 
cu (ara) — 15,30; 18; 20,30.
• FEMEILE — cinemascop : CO- 
LENTINA (completare Prin mu
zeele Capitalei) .. 15,30; 17,45; 20
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : VOLGA - 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• TUNELUL— cinemascop : PRO
GRESUL (completare Orizont știin
țific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• CIMARON — cinemascop : FE
RENTARI (completare Fredi cel 
încăpățînat) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : 
PACEA (completare Salut, festi
val !) — 15,45; 18; 20,15.
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PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

Miercuri, 18 ianuarie, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audientă pe 
Kim The Hi, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Demo
crate Coreene în Republica Socia
listă România.

★
Miercuri seara a plecat spre 

Paris Ștefan Costăchescu, secre-

general al Asociației Juriștilor 
Republica Socialistă România,

tar 
din 
pentru a participa la festivitatea 
prilejuită de cea de-a XX-a ani
versare a Asociației Internaționale 
a Juriștilor Democrați.

★
La invitația Ministerului Aface

rilor Externe al Republicii Tuni
siene, la 18 ianuarie a plecat spre 
Tunis o delegație oficială de zia
riști români, pentru o vizită de 
documentare. Delegația este condu
să de Nicolae Puicea, șef de redac
ție la Agerpres.

(Agerpres)

La întoarcerea sa în patrie, Jo
seph Luns, ministru] afacerilor 
externe al Olandei, a trimis mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, o telegramă prin care 
mulțumește, în numele său perso
nal și al membrilor delegației, 
pentru călduroasa primire și ospi
talitate de care s-a bucurat în 
Republica Socialistă România. Mi
nistrul de externe olandez iși ex
primă, de asemenea, convingerea 
că reușita vizitei sale și convorbi
rile cordiale și fructuoase avute cu 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și cu minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, vor întări legăturile 
româno-olandeze și vor putea 
servi cauzei păcii.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
AVIAȚIEI CIVILE

0 remarcabilă
realizare științifică

Campionatul mondial de handbal

Cine va juca in finală ?

„Cupa de iarnă" 
ia fotbal... 
in sală

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
în sala sporturilor din Cluj s-a 
inaugurat miercuri seara un tur
neu de fotbal „redus* dotat cu 
„Cupa de iarnă*. Participă clu
burile Universitatea — cu patru 
echipe și Clujeana — cu două, 
fiecare alcătuită din cîfe 6 ju
cători. întrecerile din prima zi, 
urmărite cu interes de aproape 
2 000 de spectator), au dat cîș- 
tig de cauză fotbaliștilor de la 
Clujeana. Dar turneul continuă 
în zilele următoare, astfel că cel 

» la Universitatea au posibili
tatea să-și ia revanșa...

_

Turnee 
internaționale 
de șah

BELGRAD. — După șase runde, In 
turneul zonal de șah de la Vmjacka 
Banja conduce Mohrlock cu 4 puncte, 
urmat de Byluap 3,5 (1), Gheorghiu, 
Matanovici, Pachman, Lengyel și Kos- 
tro cu cîte 3,5 puncte. în runda a șa
se^ marele maestru român Florin 
G)jj ghiu a remizat cu Pachman în 
22tă; mutări. Cu același rezultat s-a 
încneiat și partida Mohrlock—Fuchs. 
Alte rezultate : Zuidema—Ivkov 0—1 ; 
Hindle—Matanovici 0—1 ; Vizantia- 
des—Gunarson 0—1 ; s-au încheiat re
miză partidele : Barczay—Bobotov ; 
Byluap—’Lengyel și Vack—Kostro.

BEVERWIJK. — în turneul interna
țional de șah de la Beverwijk, după 6 
runde pe primele două locuri se află 
la egalitate concurenții sovietici Boris 
Spasski și Liutikov — fiecare avînd 
cîte 5 puncte. Locurile următoare sînt 
ocupate de Kavalek și Larsen cu cîte 
5 puncte, Cirici și Van Geet cu cîte 
2,5 puncte (2), Ghițescu, Donner și 
Gligorici cu cîte 2,5 puncte (1). în 
runda a 6-a Ghițescu a întrerupt cu 
Gligorici, Van Geet l-a învins pe Don
ner și Larsen pe Szabo.

în a doua rundă a competiției femi
nine, Alexandra Nicolau a remizat cu 
olandeza Timmer.

VASTE RAS (prin telefon de la tri
misul nostru). — Sîntem de miercuri 
în orașul ce va găzdui ultimele acte 
ale celui mai disputat campionat 
mondial de handbal. Interesul pentru 
această spectaculoasă competiție, în
cepută cu o săptămînă în urmă, a 
atins acum un grad și mai mare prin
tre amatorii de handbal suedezi, deși... 
echipa țării lor a fost oprită din cursa 
pentru ciștigarea titlului.

S-au epuizat toate cele 8 000 de 
bilete puse în vînzare pentru cuplajul 
de azi, ca de altfel și celelalte 8 000, 
pentru sîmbătă, cînd vor fi cu- 
noscuți noii campioni ai lumii. Mulți 
dintre cei care solicită în aceste zile 
camere la hoteluri sînt refuzați cu pă
rere de rău : „Nu mai avem locuri, 
sînt rezervate pentru handbal". Celor 
„patru mari" — echipele României, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și Danemarcei, 
sosite ieri din localitățile unde au ju
cat sferturile de finală — li s-au adău
gat ziariștii, arbitrii și mulți, foarte 
mulți turiști, veniți mai ales din... ță
rile scandinave, pentru a încuraja for
mația daneză. De asemenea, sînt pre- 
zenți susținători ai echipelor Ceho
slovaciei și U.R.S.S. Nici românii nu 
vor fi lipsiți de suporterii lor; de 
această dată, la micul grup al celor 
ce-i însoțim se adaugă... telespectato
rii din țară.

Cine vor fi finaliștii ? Dar noii 
campioni ai lumii ? Firește, discuții 
și pronosticuri pe aceeași temă se fac 
și în (ara noastră. Lăsîndu-le pe aces
tea In seama dumneavoastră, vă re
latăm pe scurt presupunerile ce pot fi 
auzite aici.

U.R.S.S. și Cehoslovacia au șansele 
cele mai mari — sînt de părere unii 
ziariști sportivi suedezi. Afirmația are 
anumite argumente, nu lipsite de jus
tețe. Handbaliștii sovietici și cei ceho
slovaci nu s-au întrebuințat prea se
rios în ultimele lor intîlniri; primii 
au folosit chiar rezervele în repriza 
secundă cu R.F.G., iar ceilalți sînt de 
asemenea odihniți, întrucît echipa sue
deză, insuficient pregătită fizic, a ce
dat pasul mai ușor decît era de aștep
tat. Martori oculari ai partidei de la 
Kristianstad — arbitri, ziariști — spu
neau ieri că danezii au muncit enorm 
pentru a-i întrece pe iugoslavi și îl 
remarcau în special pe portarul Holst, 
veteranul echipei, care a avut unele 
intervenții de-a dreptul uluitoare. Se 
crede că șansele românilor în semi
finala de azi apar micșorate din cauza 
efortului la care i-a obligat replica vi
guroasă dată de maghiari. N-ar fi ex
clus ca potențialul echipei române, 
care a muncit zdravăn pentru a cîștiga

acest meci, să fie astăzi mai scăzut. 
Ieri, în timp ce călătoream cu trenul, 
medicul echipei noastre, dr. Mănescu, 
garanta însă că pînă la meciul de azi 
toți jucătorii își vor reface forțele. 
Să sperăm că echipa română va avea 
suficientă energie — care, trebuie să 
recunoaștem, i-a fost pusă serios la în
cercare în meciurile de pînă acum — 
și, în fața unui adversar de care a mai 
trecut cu bine în situații similare, va 
face încă un pas spre supremația hand
balului mondial.

Ion DUMITRIU

Gruia șuteazâ peste blocajul advers, 
în meciul cu Ungaria

La radio 
pe micul ecranȘI

Prin Intermediul radioului 
și al televiziunii, amaiorll de 
handbal din țara noastră 
vor putea urmări astăzi, în- 
cepind din jurul orei 20, des
fășurarea integrală a meciu
lui România—Cehoslovacia 
din cadrul semifinalelor cam
pionatului mondial. Pe micul 
ecran va putea fi vizionată, 
de asemenea — începînd de 
la ora 22,10 — repriza se
cundă a intîlnirii U.R.S.S.—Da
nemarca.

★ *

IN CÎTEVA RÎNDURI
i -V '‘1 ■ 7.--- _ _L„..

• Turneul de baschet masculin de 
la Varșovia a fost cîștigat de selec
ționata orașului Zagreb, care în ul
timul meci a dispus de formația po
loneză A.Z.S. Varșovia cu 79—70 
(34—30). Pe locurile următoare s-au 
clasat A.Z.S. Varșovia și reprezen
tativa orașului Sofia.

• In cadrul unei reuniuni de box 
desfășurate la „Albert Hali" din 
Londra, campionul european la cate
goria pană, Howard Winstone (Țara 
Galilor), l-a învins la puncte pe 
pugilistul Richie (S.U.A.).

• La concursul internațional de 
atletism pe teren acoperit de la 
Leningrad, sprinterul sovietic Boris 
Savciuk a cîștigat două probe : 100 m 
și 300 m cu timpurile de 10”7/10 și 
respectiv 35”. Iuri Tarmak (U.R.S.S.) 
s-a clasat primul în proba de să
ritură în înălțime (2,09 m). iar finlan
dezul Aloalor Tu în cea de săritură 
cu prăjina (4.70 m).

t
• La Aachen, reprezentativa de 

fotbal a R. F, Germane a întrecut-o 
cu scorul de 2—0 (1—0) pe cea a 
Luxemburgului.

• Pe stadionul Bislet din Oslo a 
început întîlnirea internațională de 
patinaj viteză Norvegia-U.R.S.S. In 
proba de 500 m bărbați victoria a re
venit sovieticului Valeri Muratov, 
cronometrat în același timp (40' 9/10) 
cu colegul său Boris Guliaev. După 
prima zi. oaspeții conduc cu 75—61.

Pronoexpres
21 31 8 24 23 15 — 6 8

Fond de premii : 761114 lei din 
pare report la categoria 1 : 55 026 lei.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
MiercUri, la Karlskrona, în cadrul 
campionatului mondial masculin 
de handbal, echipa Suediei a în- 
vins-o cu scorul de 21—19 (10- 11) 
pe cea a Ungariei; la Goteborg,

selecționata R.F.G. a întrecut cu 
31-30, după prelungiri, reprezenta
tiva Iugoslaviei. Aceste două me
ciuri s-au jucat pentru stabilirea 
locurilor 5—8 în clasamentul fi
nal al competiției.

Activitatea în domeniul aviației 
civile și măsurile ce trebuie luate 
în continuare pentru îmbunătăți
rea muncii în acest sector au fost 
pe larg dezbătute în cadrul unei 
consfătuiri organizate de Ministe
rul Transporturilor Auto, Navale 
și Aeriene. Referatul care a stat 
la baza discuțiilor a fost prezentat 
de ministrul transporturilor auto, 
navale și aeriene, ing. Ion Baicu.

La lucrări au participat Gh. 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Flo- 
rescu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., conducerea ministerului, 
precum și un număr de aproape 
600 de lucrători ai aviației civile 
— personal navigant, comandanți 
de aeroporturi, ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea de trans
porturi aeriene civile TAROM, în
treprinderea de aviație utilitară, 
întreprinderea de reparat material 
aeronautic și de la aeroporturile 
din țară.

Ceea ce a caracterizat discuțiile 
a fost spiritul de răspundere cu 
care s-au dezbătut sarcinile spo
rite ce revin aviației civile, rea
lizările de pînă acum fiind apre
ciate de participant! prin prisma

Suspendarea curselor
de pasageri
pe Dunăre

Din cauza gerului, Dunărea a 
prins crustă de gheață. începînd 
de ieri au fost suspendate cursele 
de pasageri cu navele pe toate 
sectoarele fluviului. Au fost între
rupte temporar și trecerile cu ba
cul peste Dunăre la Călărași-Os- 
trov (respectiv Chiciu-Regie), Giur- 
geni-Vadul Oii, Brăila-Smîrdanul 
Nou, Galați — comuna 23 August.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut friguroasă, cu cerul varia
bil, mai mult acoperit în estul 
tării. înseninări persistente s-au 
produs în Banat și vestul 
Transilvaniei. Au căzut ninsori 
locale în Moldova șl, izolat, în 
celelalte regiuni. Vîntul a conti
nuat să slăbească treptat din 
intensitate. Temperatura aeru
lui, la orele 14, înregistra va
lori cuprinse între minus 16 
grade la Dej și minus 5 grade la 
Berzeasca și Moldova Veche. Din 
vestul țării local s-a semnalat 
ceață. în București : Vremea a 
fost friguroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 
minus 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 și 22 ianuarie a.c. în 
țară : Vremea se va menține fri
guroasă în jumătatea de est a 
tării și se va încălzi ușor în rest. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea precipitații slabe, mai frec
vente în nord-vestul țării. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între minus 15 și minus 5 grade, 
local mai coborîte la începutul 
intervalului, iar maximele între 
minus 7 și plus 3 grade. Ceață 
și pe alocuri chiciură. în Bucu
rești : Vremea se menține frigu
roasă la început, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Dimineața și 
seara ceață.

răspunderilor și cerințelor ce stau 
în fața acestui sector al economiei 
noastre. în ultimii ani, aviația ci
vilă a fost înzestrată cu noi a- 
vioane de capacități și viteze spo
rite, s-au construit aeroporturi do
tate cu instalații moderne de pro
tecția navigației aeriene. Aceasta 
a permis sporirea numărului de 
pasageri transportați de către TA
ROM și deschiderea de noi linii 
aeriene interne și externe. S-au 
ivit însă în această perioadă as
pecte care au determinat ca în a- 
ceastă ședință să se pună un ac
cent deosebit pe necesitatea înlă
turării grabnice a unor lipsuri ce 
s-au manifestat în întărirea disci
plinei în toate sectoarele aviației. 
Aceasta constituie o condiție indis
pensabilă a realizării sarcinii de 
transport în deplina siguranță a 
zborurilor.

Participanții au subliniat și fap
tul că o perioadă îndelungată nu a 
existat o preocupare pentru forma
rea cadrelor de specialiști necesari 
dezvoltării de perspectivă a avia
ției civile. Măsurile luate în ultimii 
ani vor îmbunătăți însă treptat în
cadrarea cu personal navigant și 
tehnic. Ei au făcut propuneri pen
tru perfecționarea procesului de 
învățămînt în școlile de specialita
te. O altă serie de probleme ridi
cate s-au referit la îmbunătățirea 
deservirii călătorilor în aerogări 
și în timpul zborului.

în încheiere, a luat cuvîntul to
varășul Gh. Gaston Marin, care 
s-a referit pe larg la exigențele 
pe care le ridică îndeplinirea în
tocmai a sarcinilor importante ce 
revin aviației civile din țara noas
tră, mai ales în lumina perspective
lor sale de dezvoltare.

(Agerpres)

Nu de mult, la Pekin s-a anun
țat o realizare, care a stîrnlt un 
deosebit interes în lumea științi
fică. După eforturi susținute, de
puse timp de aproape 7 ani, sa
vanei din R. P. Chineză au rea
lizat sinteza totală a unei protei
ne active din punct de vedere 
biologic — insulina. Această rea
lizare a oamenilor de știință chi-

CORESPONDENTĂ 
DIN PEKIN >

nezi este deosebit de importantă, 
deoarece reprezintă un nou mare 
pas pe drumul care duce spre în
țelegerea fenomenelor vieții și 
spre descoperirea „misterelor" ei.

Comitetul special organizat 
de către comisia de stat pentru 
știință și tehnologie a examinat 
multilateral planurile pentru sin
teza insulinei, metodele experi
mentale aplicate, datele origina
le obținute și deducțiile logice 
care au ghidat cercetarea, și g 
ajuns la concluzia că sinteza 
totală a insulinei cristaline a reu
șit pe deplin.

Proteinele — substanțe din ca
tegoria cărora face parte insu
lina — stau la baza materială a 
vieții. Cu 90 de ani în urmă En
gels arăta că viața înseamnă 
modul de existență a substanțelor 
albuminoids. El a prevăzut, de 
asemenea, că atunci cînd se va 
ajunge la descoperirea compo
ziției albuminei va fi posibilă 
prepararea ei pe cale chimică.

Oamenii de știință din dife
rite țări au desfășurat cerce
tări intense timp de peste 30 de 
ani, pînă cînd, în 1955, au reușit

să elucideze structura chimică 
a insulinei. S-a descoperit că 
această substanță este formată 
din lanțul „a" compus din 21 de 
aminoacizi și lanțul „b", compus 
din 30 de aminoacizi, cele două 
lanțuri fiind legate între ele.

în 1958, revista de specialitate 
din Londra, „Nature", scria că 
„este puțin probabil ca într-un 
viitor apropiat să existe posibili
tatea sintetizării insulinei în 
laborator".

Oamenii de știință chinezi 
au început pregătirile în ve
derea viitoarelor experiențe încă 
în cursul anului 1958, iar a- 
poi le-au desfășurat pe scară 
foarte largă. Colectivul perma
nent de cercetare a fost alcă
tuit atît din membri ai Institu
telor de biochimie și de chimie 
organică ale Academiei de științe 
cît și din membrii Universității 
din Pekin, precum și din alte uni
tăți de cercetare. în primul rînd, 
ei au reușit separarea insulinei 
în cele două lanțuri „a" și „b" 
și reconstituirea ei prin recom
binarea acestora. Apoi, s-a rea
lizat sinteza fiecărui lanț în parte 
și obținerea insulinei cristaline 
prin combinarea lanțului sintetic 
,,b" cu lanțul natural „a", respec
tiv a lanțului sintetic „a" cu lan
țul natural „b", realizîndu-se ast
fel sinteza totală a insulinei cris
taline.

Sinteza Insulinei are o deose
bită importanță nu numai pentru 
științele naturii, ci și pentru filo
zofie. Această realizare confirmă 
încă o dată teoria materialist- 
dialectică cu privire la originea 
vieții și este un nou pas impor
tant în cunoașterea de către om 
a secretelor ei.

I. GALAȚEANU
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„Adevărata față a «ajutorului

pentru dezvoltare»"
Sub titlul de mai sus săptămânalul vest-german 

„DIE ANDERE ZEITUNG" publică un articol 
despre caracterul așa-zisului „ajutor pentru dez
voltare" acordat de către un număr de state occi
dentale.

Prăpastia dintre ță
rile industriale și ță
rile agrare rămase în 
urmă se adîncește 
continuu. Acestea din 
urmă stagnează, în 
timp ce primele își 
măresc rapid venitu
rile. Inegalitatea nu se 
micșorează, ci dimpo
trivă devine și mai 
mare. Acest adevăr e 
confirmat de faptul că 
statelor industriale le 
revin 22 la sută din 
populația pămîntului 
și 70 la sută din ve
nitul mondial, în timp 
ce celorlalte state — 
70 la sută din popu
lația lumii și numai 22 
la sută din venitul 
mondial.

S.U.A. și statele in
dustriale capitaliste 
continuă să insiste a- 
supra menținerii unui 
nivel cit mai scăzut al 
prețurilor la mărfurile 
livrate de țările răma-

a- 
sta- 

î?i 
pro- 

la

se în urmă — materii 
prime și produse 
grare. în schimb, 
iele capitaliste 
vînd propriile lor 
duse industriale
preturi cît mai ridica
te. «Foarfecă» prețu
rilor celor două feluri 
de produse a crescut 
continuu Potrivit unor 
calcule făcute de 
O.N.U., din 1950 țările 
«lumii a treia» au su
ferit, datorită acestei 
dezvoltări nefavorabi
le, pierderi atît de 
mari încît avantajele 
așa-numitului «ajutor 
pentru dezvoltare» au 
fost complet anihilate. 
S-a dat cu o mînă, s-a 
luat cu alta. Cerințele 
preconizate de Confe
rința mondială pentru 
comerț și dezvoltare 
din 1964 privind stabi
lizarea prețurilor la 
materiile prime au ră
mas neîndeplinite 
pînă în ziua de azi și
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(Urmare din pag. I)

Cititorului t sa prezintă, 
Intr-o formă sistematizată 
cronologic, o vastă cata
logare faptică a politicii 
S.U.A în ‘ ‘
sud-estul 
concrete, 
gumente

Vietnam și în 
Asiei Relatările 
însoțite de ar- 

convingătoare 
demonstrează în mod con- 
cluziv, după cum arată 
însuși autorul, că „pen
tru războiul din Vietnam 
răspunderea o poartă 
S.U.A" Evocînd tradițiile 
eroice ale poporului viet
namez și îndelungata Is
torie a luptei sale de eli
berare națională Ber
trand Russell scrie .Pen
tru a înțelege Vietnamul 
și lupta lui, trebuie să 
privim acest Vietnam în 
cadrul constelației forțe
lor anti-colonialiste... îmi 
exprim dorința ca victoria 
lui să prevestească vic
torii similare ale oprima 
tilor de pretutindeni"

Cartea trece în revistă 
etapele mai importante 
ale mișcării de eliberare 
din Vietnam, oprindu-se 
mai îndelung asupra si
tuației create după înirîn- 
gerea torțelor colonialiste 
franceze la Dien Bien Fu 
și după semnarea acor
durilor de la Geneva din 
1954 Acesta a fost mo
mentul în care S.U.A. au 
preluat imediat rolul de

RECHIZITORIUL
putere colonialistă în a- 
ceastă regiune a lumii, 
instaurîndu-1 la Saigon 
pe Ngo Dinh Diem și in- 
troducînd primele contin
gente de „instructori și 
consilieri". Eisenhower, 
președintele de atunci al 
S.U.A., declarase : „Să 
presupunem că am pier
dut Indochina Dacă In
dochina este pierdută, 
cositorul și tungstenul, pe 
care le prețuim atît de 
mult, vor înceta să mai 
sosească. Noi căutăm cea 
mai ieftină cale de a pre
veni să se întîmple un 
lucru teribil — și anume 
pierderea abilității noas
tre de a obține ceea ce 
vrem din bogățiile teri
toriului indochinez și din 
Asia de sud-est".

Tot ce s-a petrecut 
atunci pînă astăzi — 
rată Bertrand Russell 
întregul șir de acțiuni
gresive mereu amplifica
te, nespusele suferințe a- 
bătute asupra poporului 
vietnamez, extinderea 
bombardamentelor aerie
ne împotriva R D. Viet
nam, imensele fonduri in
vestite în această a- 
ventură militară, totul 
nu a fost decît urma
rea practică a politicii 
de subjugare, exploata
re, dominație, exprimată 
în forma directă a agre-

de 
a-

a-

siunii imperialiste. Cuvin
tele lui Eisenhower sînt 
îndeajuns de edificatoare 
și pe înțelesul oricui, do
vedind totodată cît de 
falsă este acea imensă 
cantitate de frazeologie 
produsă de mașina pro
pagandei americane 
care se repetă pînă 
obsesie cuvinte mari des
pre „idealul de pace" sau 
„apărarea libertății".

Pornind de la realul 
substrat politic, autorul 
descrie pe larg cunoscu
tele metode ale agresiu
nii în acțiune, precum și 
consecințele aplicării lor 
asupra populației 
nameze. 
politice 
Fiecare 
în fapte și evenimente, 
majoritatea extrase chiar 
din relatările presei 
cidentale 
de martori 
mărturisite 
făptuitorii 
„Cînd ne aflăm în misiu
ne, ne descărcăm bom
bele peste o întreagă re
giune. Ucidem mai mult 
femei și copii decît oa
meni ai grupelor de gue
rilă’ — declară un avia
tor american în relatarea 
agenției Associated Press.

Rînd pe rînd, cartea lui 
Bertrand Russell dezvăluie

în 
la

viet-
asupra situației 

internaționale, 
capitol abundă

oc- 
sau povestite 

oculari, și 
uneori de 
fărădelegilor.

numeroase aspecte puțin 
cunoscute în țările occi
dentale și mai ales în 
S.U.A. Sînt prezentate 
mărturii și dovezi despre 
folosirea armelor chimice 
și cu gaze, bacteriologice 
și cu fosfor. Sînt arătate 
efectele napalmului și ale 
altor arme pe care milita
rii americani — potrivit 
unor proprii recunoașteri 
neechivoce — le experi
mentează „pe viu". Cifre 
și relatări vorbesc cu 
glas Indignat despre roa
dele „libertății" cu care 
se mîndrește ocupația a- 
mericană în Vietnamul de 
sud : mii de lagăre de 
concentrare și de muncă 
forțată, torturarea prizo
nierilor și suspecților, o- 
primare șl teroare în rîn- 
durile populației civile, 
bombardarea școlilor, 
spitalelor, templelor... în- 
tr-o nesfîrșită enumerare 
de fapte.

Glasul autorului capătă 
accente de îndreptățită 
revoltă atunci cînd își ex
primă propria sa atitudi
ne față de politica S.U.A.: 
„Mă opun astăzi agre
siunii S.U.A. la fel de ferm 
cum m-am opus în 1939 
agresiunii naziste... Cei 
care comit crime trebuie 
să fie izolați". în cadrul 
repetatelor chemări la 
sprijinul opiniei publice

1955 
de

a 
încâl- 
elec- 

politi-

argu- 
con-

unei 
de 

pentru 
ameri-

mondiale pentru a deter
mina Statele Unite să în
ceteze agresiunea și pen
tru a asigura totodată 
triumful dreptului suve
ran al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur 
soarta, Bertrand Russell 
se adresează înșiși sol- 
daților americani aduși 
în Vietnam, arătîndu-le 
că ei sînt de fapt Instru
mente brutale ale 
politici condamnate 
popor. „Rațiunea 
care voi, soldați
câni, vă aflati în Vietnam 
— le spune el — este de 
a suprima poporul viet
namez care luptă pentru 
a se elibera de stăpîni- 
rea militară străină. Știți 
voi că S.U.A. dispun de 
3 300 baze militare în lu
me, aproape toate aces
tea fiind folosite împotri
va populației din țările în 
care există aceste baze?"

Alături de numeroși oa
meni politici din Marea 
Britanie. Bertrand Russell 
expune într-un capitol 
semnificația agresiunii 
S.U.A. pentru poporul bri
tanic, dezaprobînd în 
mod ferm sprijinul pe 
care succesivele guverne 
de la Londra l-au acordat 
și continuă să-l mai a- 
corde politicii Washing
tonului. El amintește cu 
acest prilej că la un mi

ting din octombrie 
și-a rupt carnetul 
membru al partidului la
burist, tocmai pentru 
protesta împotriva 
cării promisiunilor 
torale în domeniul 
cii externe.

Atît faptele cît și 
mentele autorului
verg treptat spre conclu
zia că în Vietnam sînt 
făptuite astăzi grave cri
me de război, iar promo
torii agresiunii poartă în
treaga răspundere. In ul
timul capitol, Bertrand 
Russell se referă la for
marea Tribunalului inter
national pentru judecarea 
crimelor de război, în 
componența căruia intră 
personalități eminente din 
viața publică, literară, 
științifică, culturală, ju
ridică, din numeroase țări 
ale lumii. Tribunalul, care 
urmează a se întruni 
nul acesta, 
date culese 
fotografii și 
mentare, va 
tori oculari 
respectarea 
dovezilor prezentate, 
este vorba de un tribunal 
obișnuit care să aibă în 
spatele său autoritatea 
unui stat sau a mai mul
tora, ci este un tribunal 
care se va pronunța în 
numele autorității morale 
a opiniei publice.

a- 
va examina 
din Vietnam, 
filme docu- 
asculta mar- 
și va urmâri 
autenticității 
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nu există perspectiva 
ca ele să fie îndepli
nite într-un viitor a- 
propiat. Interese pu
ternice se opun unei 
asemenea stabilizări. 
Ele urmăresc să țină 
in continuare în mînă 
«lumea a treia» și să 
împiedice obținerea 
de către aceasta a u- 
nei adevărate inde
pendente.

In timp ce, din mo
tive de propagandă, 
se vorbește mult des
pre «ajutorul pentru 
dezvoltare», se trece 
totuși sub tăcere faptul 
că el reprezintă numai 
într-o măsură mică un 
ajutor adevărat și că, 
în realitate. îi revine 
misiunea de a men
ține, în continuare, în 
dependentă țările res
pective «Ajutorul pen
tru dezvoltare» însu
mează circa 6 miliar
de dolari anual, ceea 
ce reprezintă 0,85 la 
sută din veniturile 
naționale ale statelor 
industriale respective. 
In schimb, cheltuielile 
de înarmare ale sta
telor membre ale 
N.A.T.O. reprezintă 
7,6 la sută, iar cele 
ale S.U.A. — chiar 11 
la sută din venitul na
țional Mai trebuie re
marcat că, în partea 
sa covîrșitoare, «aju
torul pentru dezvolta
re» nu reprezintă un 
„dar", ci e constituit 
din credite comerciale 
care stabilesc obliga
ția de a folosi fon
durile pentru achiziții 
în țara creditoare,
în acest iei, cre
ditele din cadrul «a- 
jutorului pentru dez
voltare» creează noi 
relații de dependen
tă : ele leagă tara de
bitoare de economia 
și politica tării credi
toare Spre deosebire 
de vechiul sistem co
lonial, neocolonialis- 
mui admite existenta 
unor state indepen
dente, dar Ie menține 
sub control 
și financiar.

«Ajutorul 
dezvoltare»
de Washington urmă
rește în modul cel mai 
fățiș subordonarea 
țărilor în cauză. «A- 
jutorul» are menirea 
să mențină și să în
tărească influenta a- 
mericană. 
cercare de 
adevărată 
dentă este 
Din Vietnamul de sud 
pînă în Congo și în 
țările latino-america
ne, «ajutorul» ameri
can și-a demonstrat 
foarte clar 
rul. El are 
să mențină 
formă arhaică a 
cietății, să împiedice

La- 
de

dâ-

din 1945, țărilor 
le-au 

de 
cu 
de 
de 
ra- 
un

arme

economic

pentru 
acordat

Orice în- 
a obține o 

indepen- 
înăbușită.

caracte- 
menirea 
actuala

so-

orice adevărată dez
voltare. Politica pro
movată de Washing
ton a avut ca urmare 
că în ultimul deceniu 
datoriile Americii 
tine au crescut 
mai multe ori.

Forma cea mai
unătoare a «ajutoru
lui pentru dezvoltare» 
o constituie livrările 
de armament și echi
pamente militare. Și în 
această privință Was
hingtonul oferă exem
ple grăitoare. Țările 
latino-americane, co
pleșite de grele pro
bleme economice, dis
pun totuși, datorită 
«ajutorului» S.U.A., de 
armate cu mari efec
tive care înghit jumă
tate din totalul chel
tuielilor bugetare. In
tr-o anchetă publicată 
recent de „Institutul 
de studii strategice" 
din Londrg se arată 
că,
«lumii a treia» 
fost livrate 4 500 
avioane de luptă 
reacție, 5 000 
tancuri, 224 nave 
război, numeroase 
chete dirijabile și 
număr mare de
de foc. Principalul fur
nizor de arme sînt 
S.U.A. Institutul amin
tit caracterizează ră
cește tranzacții drept 
unul dintre cele mai 
importante generatoa
re ale războiului rece. 
Printre furnizorii' de ar
mament se numără și 
R. F. Germană.

...Problemele «lumii 
a treia» devin tot mai 
explozive, numărul 
celor care suferă de 
foame — tot mai 
mare. Indignarea creș
te, revolta se sârir- 
gește. Chiar și statele 
latino-americane, care 
se află sub controlul 
Washingtonului, cer 
«să se pună capăt in
ducerii în eroare a ță
rilor în curs de dez
voltare. Ele au pro
pus statelor africane 
și asiatice să 
veze o 
mună în 
comerțul 
remarcat 
vîntarea ministrului de 
externe senegalez, ți
nută la recenta sesi
une a Adunării Gene
rale a O.N.U., care a 
cerut să se pună ca
păt «adevăratei je
fuiri a lumii a treia». 
«Noi legături econo
mice» au menirea să 
realizeze acest dezi
derat".

„Die Andere Zei- 
tung" arată în înche
iere că reducerea 
cheltuielilor de înar
mare ar aduce o con
tribuție importantă la 
soluționarea proble
melor arătate.

promo- 
politică co- 
ce privește 
exterior. De 
este și cu-
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CHILE:

Demisie 
neacceptată

Marți, guvernul chilian și-a 
prezentat demisia. Agențiile 
de presă relatează din San
tiago de Chile că această ho- 
tărîre a fost luată în urma 
unei ședințe a Senatului. Ce 
s-a întîmplat ?

Președintele țării, Eduardo 
Frei, urma să întreprindă o 
vizită oficială în S.U.A. la in
vitația președintelui Johnson. 
Conform constituției Republicii 
Chile, președintele nu poate 
face o vizită oficială peste ho
tare fără a solicita apro
barea Senatului. Supusă Se
natului, cererea lui Frei a 
fost respinsă cu 23 de voturi 
contra 15. Reacția celor 14 
membri ai cabinetului față 
de hotărîrea Senatului a fost 
demisia. Această demisie nu a 
fost însă acceptată de pre
ședintele Republicii Chile.

După cum menționează a- . 
genția France Presse, „este 
pentru prima oară în istoria J 
de 145 de ani a Republicii 
Chile, cînd parlamentul refu
ză președintelui autorizația 
de a face o vizită în străină
tate". împotriva vizitei s-au 
pronunțat senatorii comuniști, 
socialiști, radicali și naționa
liști, iar în favoarea ei sena
torii partidului de guvernă- 
mînt democrat-creștin.

în cercurile diplomatice din 
capitala chiliană se conside
ră că hotărîrea Senatului re
prezintă, în primul rînd, o lo
vitură dată prestigiului preșe
dintelui Johnson. Interpretînd 
rezultatul votului din Senat, 
observatorii apreciază că el 
reflectă, de fapt, poziții bine 
determinate ale diverselor 
grupări politice, cunoscute de 
multă vreme. Astfel, repre
zentanții Frontului de acțiune 
populară (coaliție formată din 
socialiști și comuniști) s-au 
opus vizitei lui Frei în S.U.A., 
datorită politicii Washingto
nului în Vietnam. Radicalii și 
naționaliștii și-au manifestat 
prin votul lor nemulțumirea 
față de unele reforme progre
siste inițiate de guvern.

Acțiuni ale forțelor patriotice Sesiunea de la Dubna

sud-vietnameze
în ultimele 24 de 

ore patriotii și-au 
semnalat prezenta în 
împrejurimile capi
talei sud-vietnameze, 
în provincia Gia 
Dinh și în delta flu
viului Mekong, unde 
importante efective 
americane sînt anga
jate în cadrul opera
ției „Deck House fi
ve". Grupuri de pa- 
triotl au atacat cu 
mortiere și obuze ta-

Congresul 

tinerilor 

voluntari

băra de la Duc Long 
provocînd pierderi 
foarte grele trupelor 
sud-vietnameze.

Lupte între patrioți 
și trupele americano- 
șaigoneze au avut loc 
și în apropierea ba
zei militare ameri
cane de la Bong Son, 
precum și în provin
cia de coastă Binh 
Dinh. Mai multe plu
toane de soldați sai- 
gonezi ce asigurau

HANOI 18 (Agerpres). — Recent, 
la Hanoi a' avut loc un congres al 
tinerilor voluntari participanți la 
lupta împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională, 
în prezența lui Ho Șl Min, preșe
dintele R. D. Vietnam, președin
tele Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și a altor conducători 
de partid și de stat, reprezentanții 
tinerilor voluntari au raportat 
succesele obținute în ultimele 18 
luni în producție și luptă.

Felicitîndu-i pentru aceste succe
se, președintele Ho Și Min a 
amintit că printre cele 111 per
soane cărora li s-au conferit ordi
ne la recentul congres al eroilor 
și luptătorilor evidențiați, 44 au 
fost tineri. El a recomandat parti- 
cipanților la congres să depună 
eforturi și mai mari, pentru ca 
printre ei să se numere și mai 
mulți tineri eroi.

Participanții la congres au adre
sat o scrisoare C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
guvernului R. D. Vietnam, în care 
și-au exprimat hotărîrea de ă în
vinge toate dificultățile și de a 
obține noi succese în muncă și în 
luptă, pînă la victoria finală.

paza bazei de la 
Bong Son au fost 
distruse.

Forțele patriotice 
sud-vietnameze au 
doborît un elicopter 
al armatei americane 
care zbura deasupra 
regiunii situate la 
circa 37 de kilo
metri nord-est de 
Saigon. Toți cei opt 
militari americani a- 
flați la bord au pie
rit

După vizita cancelarului 
Kiesinger la Paris

BONN 18 (Agerpres). — Cancela
rul Kiesinger și ministrul de exter
ne Brandt au raportat grupurilor 
parlamentare creștin-democrat și, 
respectiv, social-democrat asupra 
rezultatelor convorbirilor pe care 
le-au avut la Paris cu oamenii de 
stat francezi. Cancelarul a declarat 
că vizita „a dat un nou impuls re
lațiilor franco—vest-germane“. La 
rîndul său, Willy Brandt a spus 
că divergențele de păreri nu în
seamnă neapărat antagonisme. El 
a arătat că întrevederile de la Pa
ris au permis să se examineze cu 
realism problemele bilaterale și 
multilaterale. Ministrul a precizat 
că cele două părți au căzut de a- 
cord asupra existenței interesului 
comun pe planul relațiilor cu țările 
din Europa răsăriteană, a posibili
tăților de colaborare bilaterală în 
domeniile cultural, economic, ști
ințific și tehnic, și a diverselor ac
țiuni comune care ar putea fi în
treprinse de cele două guverne în 
Piața comună.

Miercuri cancelarul vest-german 
Kiesinger a prezentat în fața Bun- 
destagului o informare privind re
zultatele convorbirilor pe care le-a 
avut la Paris. Cu acest prilej el a 
afirmat că cooperarea dintre Fran
ța și R.F.G. va constitui „o con
stantă" a politicii guvernului 
vest-german. „Președintele Franței, 
a continuat Kiesinger, a luat act

MOSCOVA 18. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
La Dubna s-a deschis sesiunea or
dinară a Comitetului reprezentan
ților împuterniciți ai guvernelor 
statelor membre ale Institutu
lui unificat de cercetări nucleare. 
Președinte al acestei sesiuni a fost 
ales A. M. Petrosianț, președintele 
Comitetului de stat pentru ener
gie atomică al U.R.S.S. Raportul 
despre activitatea institutului unifi
cat pe anul 1966 și despre sarci
nile pe anul 1967 a fost prezentat 
de acad. N. N. Bogoliubov, direc
torul institutului. •

în prima ședință a sesiunii, A.M. 
Petrosianț a dat citire unui mesaj 
de salut adresat de direcția Insti
tutului academicianului Horia Hu

de argumentele pe care le-am ex
pus și prin care am arătat că in
trarea Marii Britanii în Piața co
mună corespunde intereselor eco
nomice ale R.F.G....".

★
PARIS 18 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe a guvernului 
francez care a avut loc ieri, gene
ralul de Gaulle, comentînd recen
ta vizită în capitala Franței a 
cancelarului vest-german Kiesin
ger, a subliniat dorința comună a 
celor două părți de a reactiva 
cooperarea între ele. Couve de 
Murville, ministrul afacerilor ex
terne, a subliniat, la rîndul său, 
că vizita lui Kiesinger a lăsat „o 
impresie satisfăcătoare" și că tra
tativele franco-vest-germane „au 
marcat un progres spre destinde
rea europeană" și un progres în 
cooperarea practică între Franța 
și R.F.G., în domeniul tehnologic.

Divergențe 

in partidul 
liberal englez 

lubei, cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naștere. Me
sajul a fost predat apoi împreună 
cu un dar reprezentantului român, 
acad. Șerban Țițeica, spre a fi 
transmise sărbătoritului.

Semnarea unui acord 
româno-sovietic

MOSCOVA 18 — Coresponden
tul Agerpres, Silviu Podină, trans
mite : La 18 ianuarie a fost sem
nat la Moscova un acord între 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S. cu privire la livrarea de 
către U.R.S.S. a unor instalații din 
domeniul energiei electrice, meta
lurgiei și prelucrării deșeurilor 
din lemn.

Din partea română acordul a 
fost semnat de Nicolae Nicolae. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea sovietică 
de M.N. Suloev, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru relații 
economice externe.

Sărbătorirea Zilei 
de luptă pentru 

independența Tunisiei
TUNIS 18 (Agerpres). — Poporul 

tunisian a sărbătorit la 18 ianua
rie Ziua luptei pentru indepen
dență. în urmă cu 15 ani, autori
tățile colonialiste, încercînd să li
chideze mișcarea de eliberare na
țională, au arestat pe conducătorii 
partidului „Neo Destur" și ai altor 
organizații progresiste. Ca răspuns 
la acțiunile autorităților, în în
treaga țară au avut loc mari greve, 
demonstrații și mitinguri.

După dobîndirea independenței, 
Tunisia a obținut importante suc
cese.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei de 
luptă pentru independență, Biroul 
Politic al Partidului socialist destu- 
riân (fost Neo Destur) a dat publi
cității o declarație în care se arată 
că poporul tunisian este ferm ho- 
tărît să pășească înainte pe calea 
consolidării continue a independen
ței sale naționale.

0 hotarîre a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al R. P. Po
lone a adoptat recent o hotărîre cu 
privire la principiile organizării și 
activității uniunilor industriale. A- 
cestea sînt organe ale administra
ției economice, create în urmă cu 
cîțiva ani, pentru îndeplinirea în 
mai bune condiții a sarcinilor pla
nului economiei naționale și satis
facerea necesităților pieței. Pînă 
acum statutele uniunilor erau pro
vizorii.

Noua hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, care precizează concret 
principiile de funcționare și orga
nizare a uniunilor industriale, pre
vede că acestea conduc, coordo
nează, supraveghează și reprezintă 
interesele întreprinderilor grupate 
în cadrul lor : întreprinderi indus
triale, de comerț exterior, institute 
de cercetări științifice și alte insti
tuții de interes național sau local 
dintr-o anumită ramură de pro
ducție.

Uniunile stabilesc direcțiile acti
vității economice a ramurii respec
tive și conduc activitatea pentru 
realizarea lor, pe baza planurilor 
economiei naționale. Planurile 
uniunii industriale, alcătuite în 

în Angola unități ale mișcării de eliberare luptă cu tndîrjire Împotriva co* 
lonialiștilor portughezi

conformitate cu propunerile între
prinderilor, vor constitui baza e- 
laborării planurilor economiei na
ționale.

Uniunile funcționează pe baza 
principiilor gospodăriei chibzuite, 
întreprinderile de producție sub
ordonate lor se conduc, de aseme
nea, pe baza principiilor de gos
podărire chibzuită internă.

Sarcini importante revin uniuni
lor în ce privește comerțul exte
rior. Printre acestea figurează în 
special studierea cererii și ofertei 
și stabilirea pe această bază a di
recțiilor dezvoltării producției. U- 
niunile capătă dreptul de a acționa 
ca birou sau întreprindere de co
merț exterior și primesc o cotă din 
încasările valutare realizate din 
tranzacțiile cu străinătatea.

în scopul verificării noilor for
me de conducere și de perfecțio
nare a metodelor de gospodărire în 
cadrul ramurilor industriale, hotă
rîrea recomandă experimentarea 
lor mai departe, o atenție deose
bită acordîndu-se limitării în con
tinuare a sferei indicatorilor cu ca
racter directiv și înlocuirii acestora 
cu alte pîrghii economice și stimu
lente ale cointeresării materiale.

Patriojii sud-viefnamezi provoacă zilnic mari pierderi inamicului. In fotografie: un tanc american capturat de o 
unitate a Frontului National de Eliberare

S.U.A. ESCALADA 
BUGETULUI

MILITAR
„Vom avea de Înfrun

tat cheltuieli și mai mari, 
pierderi și mai mari, su
ferințe și mai mari" — «- 
ceastă frază din mesajul 
prezidențial rostit la des
chiderea Congresului, care 
oferă poporului ameri
can perspectiva unor noi 
sacrificii în numele cauzei 
murdare a războiului în 
Vietnam, se materializea
ză în hotărîri efective. 
Marți seara, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, 
președintele a anuntat că 
plafonul cheltuielilor mi
litare ale S.U.A. va atin
ge în anul financiar 1967/ 
1968 nivelul-record de 
circa 73 miliarde de do
lari. Această sumă este 
cu circa 5 miliarde de do
lari mai mare decît chel
tuielile pe exercițiul care 
se încheie la 1 iulie 1967. 
Dar înseși aceste cheltu
ieli pe anul financiar în 
curs sînt mai mari cu apro
ximativ 8 miliarde de do
lari, sau 13,5 la sută, fată 
de previziunile făcute la 
începutul anului 1966. M

în S.U.A. nu se face 
nici un secret din faptul 
că enormul deficit al bu
getului în curs, care va fi 
acoperit prin credite su
plimentare, se datorește 
cheltuielilor sporite recla
mate de războiul din Viet
nam. „Escaladarea" agre
siunii a impus o „escala
dare" a cheltuielilor pînă 
la dublul sumei prevăzu
te inițial. Tinînd seama 
de precedentul din buge
tul în curs de aplicare, 
este de presupus că și 
prevederile pentru buge
tul viitor vor fi insufici
ente, dacă S.U.A. vor per
severa — așa cum s-a a- 
nUnțat în mesaj — pe ca
lea „continuării efortu
rilor lor militare în Viet
nam*. Or, în aceeași zi în 
care erau comunicate da
tele bugetare de mai sus, 
Ia Washington se anunța 
că alți 10 000 de militari 
americani sînt pe drum 
sau pe cale de a se îm
barca pentru Vietnam, 
ceea ce va ridica la 

f-405 000 efectivele forțelor

armate ale S.U.A. în Viet
namul de sud pînă la 31 
ianuarie și la peste o ju
mătate de milion pînă Ia 
sfîrșitul anului.

După cum s-a anunțat 
în mesajul asupra „Stării 
Uniunii", totalul bugetu
lui de cheltuieli se va ci
fra la 135 miliarde dolari 
— plafon fără precedent 
în S.U.A. atît în timpul 
ultimului război mondial, 
cît și în timpul războiului 
purtat de S.U.A în Co
reea.

De unde urmează să fie 
acoperite aceste sume fa
buloase ? Este clar că um
flarea cheltuielilor se va 
răsfrînge sub forma unor 
noi poveri asupra maselor 
largi de contribuabili. 
Chiar prin mesajul amin
tit’ s-a anuntat o mărirea 
impozitelor cu 6 la sută. 
In același timp, specialiș
tii așteaptă o creștere a 
presiunii inflaționiste. Pe 
de altă parte, în aceeași 
conferință de presă de 
marți, președintele a a- 
nunțat că „administrația 
speră să realizeze econo
mii de 3 miliarde dolari 
reducînd sau amînînd un 
oarecare număr de pro
grame civile adoptate a- 
nul trecut de Congres". 
De pe acum se con
sideră că vor fi puse 
definitiv „la frigider" pro
iectele cu caracter social 
făgăduite alegătorilor în 
timpul campaniei electo
rale, de tipul proiectelor

LONDRA 18 (Agerpres). — Jo 
Grimond și-a făcut cunoscută ho
tărîrea de a demisiona din funcția 
de lider al Partidului liberal din 
Marea Britanie. După dezbaterile 
care au avut loc marți, grupul 
parlamentar al acestui partid a 
desemnat ca succesor al lui Gri
mond pe Jereny Thorpe, reprezen
tantul aripii de stînga a parti
dului. Neașteptata demisie a 
lui Grimond lasă să se înțe
leagă că partidul liberal este 
frămîntat de serioase divergențe 
de opinii. Se știe că în partid exis
tă o puternică aripă de stînga a 
tinerilor liberali, care s-a manifes
tat cu foarte multă vigoare la ulti
mul congres al partidului, și o ari
pă de dreapta care își recrutează 
susținătorii din rîndul conservato
rilor nemulțumiți.

Misiunea unui nou lider al Par
tidului liberal nu va fi deloc u- 
șoară. Jo Grimond a personificat 
timp de 10 ani partidul și s-a bucu
rat de o deosebită popularitate în 
rîndul cercurilor politice britanice. 
Plecarea sa va crea probleme se
rioase în reținerea celor 2—3 mili
oane de alegători care își dau de- 
obicei votul liberalilor.

așa-uumitei „mari socie
tăți".

De aci, convingerea 
multor economiști și oa
meni politici că umflarea 
piuă la asemenea propor
ții a bugetului militar va 
avea repercusiuni asupra 
ansamblului vieții econo
mice și politice din S.U.A. 
Deunăzi, Walter Lip- 
pmann a scris : „Costul 
real al escaladării nu se 
măsoară în dolari și in 
cenți. Costul real constă în 
Înghițirea surplusurilor e- 
conomiei... Iată conse
cința tragică a uneia din 
cele mai serioase greșeli 
d.e calcul din istoria noas
tră". În același articol.

nat.o. Ce părea normal la Paris 

trebuie reconsiderat la Roma
ROMA 18 (Agerpres). — Cu pri

lejul deschiderii lucrărilor celei 
de-a 30-a sesiuni a colegiului a- 
părării al N.A.T.O., la Roma a fost 
inaugurat noul sediu al acestuia, 
transferat în luna noiembrie de la 
Paris. Au participat oficialități ita
liene, precum și reprezentanți ai 
statelor membre ale N.A.T.O. Ge
neralul Lemnitzer, comandantul 
suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. din Europa, s-a pronun
țat pentru întărirea în continuare 
a Alianței atlantice. în același 
timp, el a arătat că sarcinile co
legiului apărării N.A.T.O. nu sînt 
ușoare. „Un mare număr de lu
cruri care ni se păreau normale la

Paris vor trebui aici să fie recon
siderate", a spus Lemnitzer.

La rîndul său, Manlio Brosio, se
cretar general al N.A.T.O., a de
clarat că „în alianță latura politi
că și militară trebuie să fie strîns 
legate una de alta". El a precizat 
că „libertatea de acțiune a state
lor membre ale N.A.T.O. este su
pusă obligațiilor tratatului". „Ar fi 
inexact să se spună că aliații sînt 
în întregime liberi de a modifica 
sau a reduce forțele lor militare, 
fără să țină seama de nevoile mi
litare generale ale alianței", a spus 
Brosio. Printre altele,el s-a pro
nunțat pentru o strînsă alianță a 
statelor vest-europene din N.A.T.O. 
cu S.U.A.

SUB „SABIA
LUI DAMOCLES"

Prima etapă a turneului 
vesf-european al premieru
lui britanic s-a încheiat. 
Mărfi la 
Wilson t 
„convins 
scrie 
Presse 
gliei

s-a
amiază, Harold 
părăsit Roma, 
- după cum 

agenfia France 
— că drumul An- 

spre Piafa comună 
este plin de obstacole, pe 
care el însuși le-a calificat 
drept formidabile". Etapa

COMENTARII
autorul arată că „majora
rea impozitelor în situa
ția în care ritmul ex
pansiunii se reduce ar 
putea provoca o recesiu
ne". Iată de ce în opinia 
publică din S.U.A. nu 
numai că se accentuează 
ceea ce presa americană 
denumește „credibility 
gap" („prăpastia neîncre
derii"), dar se întărește 
tot mai mult convingerea 
că și din punctul de vede
re al intereselor generale 
ale economiei americana 
este imperios necesar să 
se pună neîntîrziat capăt 
agresiunii din Vietnam.

I. FINTÎNARU

unromană a consiituit 
„start bun” în operațiunea 
de explorare a poziției 
„celor șase”, guvernul ita
lian reafirmîndu-și 
favorabilă intrării 1 
tanii 1 
Ceea 
însă 
este că 
taților . , . _ _r___
chiar din această primă e- 
tapă*. Discuțiile asupra ac
ceptării in mod necondi
ționat de către Anglia a 
prevederilor Tratatului de 
la Roma, inclusiv a contro
versatei politici agricole — 
unde opozifia britanică se 
face cel mai mult simțită

i pozifia 
Marii Bri- 

comună. 
important 
A.F.P. —

în Piafa 
ce este

— releva
i „amploarea dificul- 

operafiei a apărut

— au ocupat majoritatea 
timpului întîlnirilor.

Obstacolele însă abia 
vin. Etapa a doua, de la 
Paris, se anunță cea mai 
dificilă, căci, după cum 
scria miercuri și ziarul 
„Combat", „în capitala 
Franței problema se prezin
tă sub un unghi cu fotul di
ferit decît la Roma. Șeful 
statului, dacă nu este cu 
totul ostil adeziunii Marii 
Britanii și dacă ar putea cu 
greu să-și permită un al 
doilea veto, socotește to
tuși că problema nu s-a 
copt încă”. Presa franceză 
relevă că una din condi
țiile pe care Anglia ar tre
bui să le îndeplinească 
este aceea ca ea să dea 
„cea mai bună dovadă a 
independentei sale față de 
Statele Unite".

Pe de altă parte, bătăile 
Angliei la ușa Pieței comu
ne sînt urmărite cu ochi 
măriți în Australia și Noua 
Zeelandă. Atît australienii 
cît și neozeelandezii consi
deră că, dacă, în pofida 
greutăților pe care le întîm- 
pină, Anglia ar reuși totuși 
să intre în Piața comună, sa
bia lui Damocles ar atîrna 
deasupra comerțului lor ex
terior.

Explicația nu-i greu de

găsit. Să luăm, de pildă, 
cazul Noii Zeelande. 90 la 
sută din exportul său de 
carne, 80 la sulă din pro
dusele lacfafe, precum și 
2/3 din exportul de lină, 
iau drumul Marii Britanii. 
Datorită existenței sistemu
lui preferențial al Common- 
wealthului, carnea, brînze- 
furile și untul neozeelan
dez sînt admise în Anglia 
fără taxe vamale și nelimi
tate cantitativ. „Dacă Marea 
Britanie ar intra în rîndul 
celor șase, scrie ziarul „New 
York Times" — pe baza 
Tratatului de la Roma, Noua 
Zeelandă ar plăti taxe de 
20 la sută pentru carne, 24 
la sută pentru unt; datorită 
obstacolelor tarifare, expor
tul său s-ar reduce la mai 
pu(in de jumătate”. Cam la 
fel se prezintă lucrurile și în 
ce privește Australia.

Este adevărat că premie
rul Wilson a asigurat atît 
Canberra cît și Wellingto- 
nul că „alăturarea Angliei 
la C.E.E. nu va avea loc în 
detrimentul tradiționalelor 
relafii comerciale cu cele 
două )ări”. Dar aceste asi
gurări n-au fost de natură 
să tempereze spiritele. în 
1963, cînd s-a discutat pen
tru prima dată problema in
trării Angliei în rîndurile 
„celor șase", în cele două 
țări s-a manifestat o vădită 
nervozitate. Străduindu-se 
să evite o nouă izbucnire a 
nemulțumirilor, cercurile 
oficiale australiene și neo
zeelandeze au urmărit 
de astă dată să nu-și exte
riorizeze îngrijorarea.

Cu toate acestea, în am
bele capitale au început să 
se caute soluții, să se ia mă
suri. S-a repus din nou pe 
tapet problema intensificării 
colaborării economice din
tre cele două țări, mult timp 
neglijată. Premierul austra
lian, Harold Hoit, va face în 
luna februarie o vizită omo
logului său neozeelandez, 
după care vor urma trata
tive economice între cele 
două guverne. Atît la Can
berra cît și la Wellington 
căutarea de piețe a deve
nit o preocupare a cercuri
lor de afaceri.

Mai mult decît atît, unii 
economiști australieni pre
conizează să se reacționeze, 
în cazul intrării Angliei în 
C.E.E., prinfr-o „ripostă”. Ei 
au în vedere anularea pri
vilegiilor de care se bucură 
exporturile britanice, care 
au permis mărfurilor en
gleze să cucerească un rol 
dominant pe piafa austra
liană. în cazul cînd expor
turile Angliei vor fi supuse 
tarifelor vamale obișnuite, 
mărfurile engleze s-ar putea 
vedea puse fafă în fa)ă cu 
aspra concurentă — în spe
cial a Japoniei, de pe piafa 
celui de-al cincilea conti
nent.

Evident, evoluția viitoare 
a relafiilor Angliei cu ve
chile ei dominioane rămîne 
o necunoscută, ca de altfel 
și problema intrării Marii 
Britanii în rîndul „celor 
șase”.

Radu BOGDAN

M HAGA. Conferința miniștri- 
“ lor de finanțe al țărilor 
membre ale Pieței comune, care 
s-a desfășurat la Haga, a căzut 
de acord că prețul aurului nu 
constituie „o problemă imedia
tă". Miniștrii au hotărit să-și 
concentreze atenția asupra re
formării metodelor de acordare 
a creditelor internaționale, ct a 
ce înseamnă în esență modific 1 
in structura Fondului Mone r 
Internațional.
n ROMA. Direcția căilor fera- 
™ te de stat din Italia a anun
țat că aproape o treime din re
țeaua feroviară a țării, și anume 
5 200 km, urmează să fie închisă 
din motive de economie.

■ BUDAPESTA. Directorul ge
neral al întreprinderii de 

comerț exterior „Tehnoimpeks” 
din R.P. Ungară a inmînat iul 
P. Dreyfus, președintele concer
nului francez „Renault”, docu
mentele prin care guvernul un
gar a aprobat acordul cu privire 
la participarea unui consorțiu 
franco—vest-german ia construi
rea unei uzine de motoare Diesel 
in R.P. Ungară. La înfăptuirea 
acordului vor participa fir
mele „Renault", „Man” și 
„Ferrostahl”, iar valoarea totală 
a lucrărilor pe care le vor reali
za aceste firme se va ridica la 
110 milioane franci.
M KHARTUM. Ibrahim el- 
“ Mufti, ministrul afacerilor 
externe al Sudanului, a declarat 
că orice agresiune împotriva Si
riei va fi considerată drept o a- 
gresiune împotriva țării sale și a 
asigurat guvernul sirian într-o 
asemenea eventualitate de spri
jinul Sudanului.
■I PEKIN. La invitația Ml- 
™ nisterului Afacerilor Interne 
al R.P. Chineze, miercuri a sosit 
la Pekin ministrul afacerilor in
terne al R. D. Vietnam, Ung 
Van Khiem.
M BEIRUT. O bombă de o for- 
™ fă redusă a explodat sub au
tomobilul fostului prim-ministru 
sirian, Salah Bitar, aflat în pre
zent la Beirut. Automobilul lui 
Bitar a fost ușor avariat, dar el 
a rămas neatins.
■I TEL-AVIV. Miercuri la fron- 
“ tiera dintre Izrael și Iorda
nia au avut loc noi incidente. 
Potrivit unui comunicat dat pu
blicității la Tel-Aviv, in cursul 
ciocnirii trei militari izraelieni 
au fost ușor răniți.

■ VIENA. A fost semnat un 
acord comercial între R. S. 

Cehoslovacă și Austria pe anii 
1967—1971.

■| NEW YORK. Cunoscutul fi- 
™ zician american Robert Van 
de Graff, inventatorul accelera
torului ce-i poartă numele și 
care este folosit în tratarea can
cerului și în fizica nucleară, a 
decedat la Boston, în vîrstă de 
65 de ani.
■| PARIS. Referendumul din 
” Somalia franceză a fost sta
bilit pentru 19 martie. Alegătorii 
urmează să se pronunțe pentru 
sau împotriva rămîneril terito
riului lor în cadrul Republicii 
Franceze.
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