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De cîteva zile, formațiile 
artistice din Hanoi își făcu
seră reapariția în capitală. Se
zonul turneelor se încheiase ; 
în camioane militare camufla
te cu frunze, pe lungi drumuri 
de noapte, artiștii s-au întors 
la Hanoi, după cîteva luni de 
absență.

In peisajul acestor zile dra
matice, în care oamenii Viet
namului își. încordează toate 
eforturile în luptă și muncă, 
arta și-a ocupat, de la bun în
ceput, locul său, părtașă erois
mului cotidian al poporului. 
Cazul ansamblului de cîntece 
și dansuri al capitalei, de pil
dă, e elocvent în această pri
vință, fără să poarte, însă, pe
cetea unicității: el se înscrie 
într-un curent unanim.

Un turneu de 93 de zile în 
„zona de foc" : acesta este, pe

muncitorilor auxiliari ?
La plenara C.C. al P.C.R. decembrie 1966 s-a subliniat cu tărie necesitatea folosirii rationale a forței de muncă, diminuării numărului de lucrători neproductivi și perfecționării organizării producției și a muncii, ca o condiție esențială pentru sporirea necontenită a productivității muncii, a eficientei economice în toate ramurile și unitățile industriale.O examinare aprofundată din a- cest punct de vedere a situației din 

minele Văii Jiului arată că. deși în ultimii ani aici s-a obținut o creștere substanțială a producției de cărbune, totuși productivitatea 
muncii nu a înregistrat o dinami
că corespunzătoare, nivelul ei fiind 
în urma țărilor cu industrie mi
nieră dezvoltată. La exploatările 1 .,-liere din acest bazin carbonifer, productivitatea muncii este cuprinsă între 1,26 și 1.66 tone de cărbune pe post. în vreme ce în abataje acest indicator se ridică la 4,5—4,6 tone.De unde provine această diferență ? De ce productivitatea mun
cii calculată pe combinat este de 
2—3 ori mai mică față de cea din 
abataje ? Cauzele sînt multiple. Dar o cauză botărîtoare o constituie structura necorespunzătoare a 
forței de muncă, menținerea unei 
ponderi ridicate a muncitorilor au
xiliari. Se poate aprecia, de la bun început, că la Combinatul carbonifer din Valea Jiului, unde cheltuielile pentru forța de muncă reprezintă circa 60 la sută din prețul de cost al producției, s-a făcut prea puțin pentru a se reduce a- ceastă pondere.S dăm cuvîntul faptelor. Ing. 
Ni<ri ie Mihuț. șeful serviciului planificare al combinatului carbonifer. ne prezintă o situație a structurii efectivelor de lucrători. Ea este o oglindă deosebit de a repartizării și fo- nerationale a forței de de care dispune coroiată cum stau lucru- momentul de față. Pen-
expresivă losirii muncă binatul. rile în tru a extrage 1 000 tone de cărbune, în abataj se înregistrează între 220 și 280 de posturi de Pentru deschiderea și noilor abataje mai sînt alte 60 de posturi, buie adăugat că — t____reiese din situația prezentată — la fiecare exploatare există în total peste 800 de posturi pentru 1 000 tone de producție. Cu alte cuvinte. 
280 de oameni scot cărbune „aju
tați" de alți 520—550 de oameni. „Desigur — spune ing. Nicolae Mi- huț — pentru a scoate cărbunele din adîncuri, pentru buna funcționare a minelor sînt necesari, ne lîngă mineri de bază, lucrători pentru transporturi și întreținerea lucrărilor miniere, lăcătuși si electricieni. muncitori în depozite, precum si maiștri, ingineri, funcționari".De bună seamă, muncitorii auxiliari sînt indispensabili sului de producție. Dar se în mod firesc întrebarea : cîti me sînt strict necesari ? Sub 
ravanul cerințelor reale ale 
ducției nu se ascund o repartizare 
și o folosire nejudicioasă a forței de 
muncă? Luînd în considerare ponderea de numai 60,3 la , sută a muncitorilor de bază, fată de totalul efectivelor, se oare că da. De altfel. în Valea Jiului, acest lucru' se recunoaște unanim.Ing. Vasile Ciriperu. șeful exploatării Lupeni. ne vorbește despre situația efectivului din această mină: „Din 4 850 salariati. numai 3 550 lucrează în subteran. Restul îl reprezintă salariatii de la suprafață. Am mecanizat introdu- ! cerea Vagoneților în culbutoare. Am făcut unele modificări organizatorice la halda de steril. Studiem în continuare posibilitățile de ’ care dispunem, pentru ca în acest 

' an productivitatea muncii pe ex
ploatare să crească cu 8 la sută".' Ceea ce s-a făcut pînă acum la exploatarea minieră Lupeni și se studiază în continuare nu are însă darul să răspundă pe deplin cerințelor. La această mină, numai la suprafață, sectoarele transporturi si electromecanic „înghit" aproape 600 de oameni. Alții sînt însărcinați cu diverse alte treburi. în vreme ce la locurile hotărîtoare pen-

Laurențiu VISKI corespondentul „Scînteii"

mineri. pregătirea necesare Mai tre- după cum

proce- pune anu- pa- pro-

(Continuare în pag. a V-a)

și venituri Republicii Socialiste România” clasa 1 tovarășului Mihai Dalea
STRĂVECHEA CONȘTIINȚA

A ORIGINII COMUNE
A TUTUROR ROMANILOR

„Cartea de mărturie a veacurilor" — cum denumea istoria N. Bălcescu — atestă că pe teritoriul României, unitar din punct de vedere geografic, s-au desfășurat ample procese istorice convergente, care s-au întrețesut și influențat reciproc, menținînd ființa 
poporului român și pregătind înfăptuirea unei necesități legice — actul Unirii.Parcurgind filele Istoriei constatăm. mai întîi. că păstrarea u- nor elemente ale organizării din vremea stăpînirii romane, amintirea și conștiința originii comune, mîndria descendenței daco-romane au potențat vitalitatea ființei poporului român în fața ultimelor valuri ale migrației popoarelor. în Evul Mediu, deși împrejurări istorice proprii epocii au făcut că poporul român să fie împărțit în trei state — Tara Românească. Moldova și Transilvania — conștiința unității de neam și de limbă s-a manifestat ca factor de permanentă legătură a românilor din cele trei state. Acestuia i s-au adăugat, spo- rindu-i eficacitatea, strînsele relații economice, relațiile politice și militare, legăturile culturale. Rezultanta interacțiunii acestor factori a fost continua consolidare, de fapt, a unității poporului român. Evenimente istorice contradictorii, ostile, sparge, nici denatura, tate.

Ștefan ȘTEFÂNESCUdoctor în istorie
economicește una de alta, au continuat să-șf schimbe activ produsele între ele. Stănilă, marele vornic al Țării Românești. în vremea lui Mircea Ciobanul, se a- dresa în 1558 brașovenilor: „Voi știți bine, că fără noi nu puteți fi, 
și țara voastră, țara Bîrsei, fără 
țara noastră nu poate fi". Brașovul era și s-a menținut și în secolele următoare ca centru comercial al celor trei țări.Fenomenului de transhumantă — obișnuit în tot timpul Evului Mediu și a cărui însemnătate nu poate fi neglijată cînd e vorba de unitatea etnico-sjrirituală a po-

porului român — i s-au adăugat mișcări de populație, în anumite perioade destul de însemnate, dintr-c regiune în alta, mai ales din Tran- . silvania spre Moldova și Țara Românească. La 1767 ambasadorul Prusiei la Poartă raporta că în a- cel an au trecut din Transilvania în Moldova și Țara Românească 24 000 de familii.Dezvoltarea producției manufacturiere și capitaliste și o dată cu aceasta a comerțului a dus la organizarea unor case de comerț si bancare, cum au fost cele de la Sibiu și Brașov, care au avut un rol însemnat nu numai în creșterea tranzacțiilor comerciale dintre cele trei țări române, dar și în inițierea negustorilor români

Prin Decret al Consiliului de Stat a fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășului Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani.La solemnitatea înmînării înaltei distincții, care a avut loc vineri la amiază la Consiliul de Stat, au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Borilă, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Vasile Patilineț, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.C.R.

Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, a în- mînat Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășului Mihai Dalea și l-a felicitat călduros, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, urîndu-i multă sănătate, succese tot mai mari în activitatea sa.Mulțumind pentru înalta distincție acordată, tovarășul Mihai Dalea a încredințat conducerea partidului și statului că nu-și va precupeți forțele pentru îndeplinirea sarcinilor ce i s-au încredințat, că va depune eforturi și mai mari în activitatea sa viitoare, pentru cauza poporului, a partidului nostru.Conducătorii de partid și de stat, toți tovarășii prezenți la solemnitate au felicitat pe tovarășul Mihai Dalea. (Agerpres)
Prezentarea scrisorilor de acreditare

de către ambasadorul Republicii Populare

din
(Continuare în pag. a IV-a)
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Președintele Consiliului de Miniștri 
a primit pe ambasadorul Turcieicomplexe, n-au putut această uni-

★O caracteristică a țărilor române a constituit-o permanenta legăturilor economice, comerciale. între populația de o parte și de alta a Milcovului. între acestea și populația de pe celălalt versant al Carpaților. Năzuin
țele de unitate s-au dezvoltat astfel 
pe terenul unei tot mai întinse și 
mai trainice temelii economice. Numeroase sînt datele documentare care arată că aceste legături erau o condiție vitală pentru Moldova, Țara Românească și Transilvania. Complementîndu-se economic, Țara Românească și Moldova își procurau produse meșteșugărești din Transilvania, în timp ce aceasta se aproviziona din celelalte două provincii cu produse agricole.Situate într-un loc de trundere a civilizațiilor, punct de legătură între producătoare de mărfuriȚările Române, prin poziția lor geografică, aii constituit terenul desfășurării unui comerț multilateral, ceea ce a dus și la strînge- . rea legăturilor dintre ele. Orașele Brașov, Sibiu și Bistrița — așezate pe drumurile care duceau-din Transilvania spre Țara Românească și Moldova — au luat o mare dezvoltare.în anumite storii circulau tr-alta fără aliști. Sprijinind interesele negustorilor locali, domnii Tării Românești și Moldovei cereau, în corespondenta adresată conducătorilor orașelor din Transilvania, ca muntenii și moldovenii să se bucure în Transilvania de aceleași drepturi și privilegii ca și cei transilvăneni la sud și est de Carpati. Ei considerau. cum se atestă în multe documente ale vremii, că în materie negustorească trebuie să fie „o singură țară". Chiar în condițiile caracteristice perioadei de după mijlocul secolului al XVI-lea. cînd dominația otomană a orientat cu precădere comerțul românesc spre Constantinopol. cele trei țări românești, depinzînd

dezvoltării

întrepă- într-un regiuni diferite.

perioade, negu- dintr-o țară în- întîmpina opre-

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Turciei la București, Semsettin
Arif Mardin, în legătură cu plecarea sa definitivă din România.A fost de față Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Democrate Coreene la BucureștiPopulare Democrate Coreene, Kim The Hi, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntările 
rostite — în pag. a V-a).

La 20 ianuarie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii

scurt, bilanțul recent al aces
tui ansamblu. Tradus la sca
ra faptelor vii, acest bilanț 
ar putea oferi, fără exagerare, 
substanță epică pentru un ro
man captivant.

Regizorul Bich Lam, condu
cătorul formației, mi-a oferit 
cîteva date revelatoare. Trupa, 
compusă din 41 de artiști, în
tre care 15 femei, a străbătut 
aproape 1 350 km, dintre care 
numai 500 în camion, restul 
pe jos, sub ploi torențiale, ca și prin arșiță, pe coaste abrup
te de munte, ca și printre du
nele de nisip de pe țărmul 
oceanului. Au prezentat 152 de 
spectacole în fața unui public 
compus din muncitori, țărani, 
ostași ai unităților de apărare 
antiaeriană, marinari, pescari, 
tăietori de pădure, școlari etc.

Un capitol aparte îl merită 
scenele. Dintre cele 152 de 
spectacole, doar cîteva s-au 
bucurat de scene „clasice", de 
condiții normale de lucru. Cele 
mai multe s-au desfășurat, pe 
rind, pe verandele unor case 
de țară, în tranșee sau la um
bra fortificațiilor militare, nu 
o dată în peșteri, alteori în 
pădure, „cu decor natural", 
cortina fiind prinsă de doi co
paci ; la Vinh O, un sat aflat 
la numai cîțiva kilometri de 
paralela 17, scena a constitui
t-o o carcasă de 
„F-105", doborît 
inte.

După părerea 
Bich Lam, 
revelator al 
prilej de emoționante descope
riri, l-au oferit spectatorii, 
reacțiile lor, pasiunea cu care,

avion, un 
cu o zi îna-

regizorului 
capitolul cel mai 

acestui turneu,

(Continuare în pag. a V-a)

GI pe meridiane străineUn imens careu în marginea o- rășelului Bad Godesberg este rezervat oficiilor diplomatice acreditate în R. F. Germană. La început aici locuiau cei patru mii de funcționari germani ai „micii Americi". Au rămas aproape o mie și trăiesc acum în afara cartierului. Numărul americanilor nu este însă cunoscut. Nici nu-i recenzează ui-

neva. în „mica Americă" domnesc exclusiv americanii. Ulterior i s-a găsit o altă denumire : de aur". „Ghetou" e de nepotrivit, pentru lui sînt departe de a timentul privațiunilor.s-ar putea spune că abuzează de libertate. Cinematograful le aparține în exclusivitate, biserica es'.e
„Gheto-nl oît se poate că locuitorii încerca sen- Dimpotrivă,

FUMAȚI? Vă privește, dar
NU NE OTRĂVIT! PE NOI!

în urma publicării anchetei sociale cu titlul de mai sus, la redacție a sosit un mare număr de scrisori din partea cititorilor care relevă și alte aspecte ale problemei puse în discuție. Totodată, am primit răspunsuri din partea instituțiilor vizate în anchetă. Publicăm astăzi o parte.
De la 1 februarie, 

bilete de tren
„pentru 

și „pentru
fumători11
nefumători11

ECOURI

Ne străduim să oferim condiții cit mai bune de călătorie pe calea ferată, ne informează tov. Pavel 
Tăune, director adjunct al Direcției exploatării comerciale din Ministerul Căilor Ferate. în a- cest context se înscrie si problemă creării de compartimente separate pentru fumători și nefumători, ca o cerință pe care

noi o considerăm rească. S-a făcut „picto- grama“ — indicarea compartimentelor respective în toate vagoanele — o- peratie care s-a încheiat în cursul lunii iunie 1966. Au fost apoi tipărite diagrame în care sînt prevăzute compartimente speciale pentru fumători și nefumătorî. Am fi dorit ca aceste dispoziții să in-

fi-

tre în vigoare o dată cu schimbarea mersului trenurilor care s-a făcut la 28 mai anul trecut. Dar cum „am pierdut trenul" din cauza neterminării pînă la această dată a tuturor pregătirilor, ne-am gîndit să le punem în a- plicare dată cu nurilor, tă în ne-a decis să ne grăbim. Astfel că de la 1 februarie 1967 toate stațiile agențiile de voiaj, din rașele de îndrumare trenurilor (capete de nie) vor vinde bilete călătorie în trenurile locuri rezervate pentru fumători și nefumători.La clasa a II-a locurile au fost împărțite în mod egal, celor două categorii ! La clasa întîi predomină locurile pentru nefumători — 60 la sută. Conducătorii de trenuri vor fi instruiți pentru a urmări respectarea acestor noi norme de călătorie.

la 28 mai a.c., o noul orar al tre- Ancheta publica- ziarul „Scînteia"
și o- a li- de cu

De asemenea, 
vom propune ce
lor în drept com
pletarea actuale
lor instrucțiuni 
privind contraven
țiile săvîrșite în

trenuri cu preve
deri pentru sanc
ționarea celor ce 
vor fuma în com
partimentele pen
tru nefumători.

In compartimentele 
nefumătorilor

nu vor mai fi scrumiereîn compartimentele pentru nefumători din vagoanele ce vor fi date în exploatare nu se vor mai găsi nici un fel de scrumiere, ne anunță ing. Ba- 
kony I. Coloman, șeful serviciului de concepție de Ia Uzina de vagoane A- rad. Din vagoanele construite anterior care, de asemenea, au locuri pentru nefumători, scrumie-

rele pot fi scoase cu prilejul reparațiilor. Pentru ca această operație să nu dureze prea mult, ea ar putea fi făcută imediat de către reviziile de vagoane. S-ar pune astfel capăt anomaliei amintite în anchetă.
(Continuare 
în pag. a II-a)
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destinată numai americanilor, magazinele nu se aprovizionează pe piața vest-germană.cu gămălie pînă la totul vine din S.U.A. este, într-adevăr — pentru americani — de aur.GI (soldatul american) poate fi văzut pretutindeni, la Frankfurt, la Heidelberg. Bluză bătînd în galben, vîrîtă în pantalonii strînși pe șolduri, obraji stacojii, havana pufăind în colțul gurii. întreb : „Sînt mulți?" însoțitorul meu îmi răspunde, indispus : „Prea mulți. Seara, ți-e și teamă să ieși din casă. Li se spune «asasinii șoferilor de taxiuri». Se îmbată și trag cu pistolul în șoferi. Ciudat, făptașii nu sînt nici o dată deșcoperiți".M-am întîlnit adesea cu ei, direct sau prin relatările altora. în Portugalia mi s-a spus : „La 150 kilometri de Lisabona se află baza militară de la Tancos. Avioanele de pe această bază sînt livrate de americani. Convențiile internaționale interzic Statelor Unite do a furniza arme destinate războiului împotriva mișcării de eliberare din colonii. Avioanele au ajunș însă acolo prin intermediul firmei americane „Tucson Aero Associated". Guvernul american poate trimite instructori la Tancos, întrucît Portugalia este membră a N.A.T.O. $i nu ezită s-o facă. La Tancos, ca de altfel și la Lisabona, unde se află cartierul general al forțelor navale N.A.T.O., GI sfidează legile noastre. Infracțiunile scapă controlului autorităților portugheze, fie că este vorba de contrabandă de droguri, fie că este asasinat un cetățean portughez. Un GI este stă- pin absolut pe propriile-i acte și tot așa pe viața noastră*.Mai spre sud, pe litoralul spaniol, s-a amenajat cea mai mare bază navală americană din Europa. Garnizoana este condusă de un amiral spaniol și un colonel a- merican. Electivul ei se ridică la 25 000 de oameni. Soldații spanioli, în număr numai de pa- tru-cinci sute, au sarcina de a păzi
Horia UMAN

De la acul autoturism, „Gheto-ul*

(Continnare în pag. aV-a)
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In plină revoluție,

Uf

Participtnd la Congresul al II-lea al Sovietelor din Rusia, am avut prilejul să-1 văd și să-1 aud pe Lenin în momentul victoriei Revoluției din Octombrie — pe Lenin, conducătorul, insurecției și organizatorul primului Stat sovietic din lume.Deschiderea Congresului al II- lea al Sovietelor din Rusia fusese fixată pentru ziua de 25 octombrie. Smolnîi, unde se deschidea congresul, oferea priveliștea de neuitat a unei tabere de luptă. Era o seară întunecată și rece, așa cum sînt serile de toamnă la Petrograd. în fața clădirii ardeau focuri. Veneau și .plecau,, primind dispoziții, detașamente înarmate de muncitori, soldați și matrozi. La intrarea în Smolnîi erau postate tu- nuri și automobile blindate.Delegații s-au adunat în sala de ședință cu mult înainte de deschiderea congresului. Aveau loc ședințele fracțiunilor. Congresul s-a deschis seara . tîrziu. Menșevicii și socialiștii-revoluționari, care s-au pomenit la congres într-o lamenta- să - • cu pe

de A. A. ANDREEV

putut mult timp să-și înceapă cu- vîntarea.în sala de ședințe se petrecea ceva de neînchipuit. Aplauzele se amestecau cu strigăte de bucurie. Aici se găseau acum nu numai delegații la congres; sala se umpluse pînă la refuz cu muncitorii, soldații și matrozii care se aflau la Smolnîi. Oamenii se urcau pe pervazuri, pe soclurile coloanelor, pe scaune, numai să-1 vadă pe Lenin, care stătea la tribună. Prin aer zburau căciuli, șepci, berete marinărești, se zăreau puști ridi-
43 DE ANI

bilă minoritate, au încercat provoace tumult- în legătură evenimentele ce se petreceau străzile Petrogradului, dar, după ce au primit riposta unanimă a majorității, au părăsit congresul. Socialiștii-revoluționari „de stînga" și o parte dintre menșevici au rămas.La prima ședință, Lenin nu a luat parte: el conducea insurecția armată și în aceeași zi a luat cuvîntul în Sovietul din Petrograd.Congresul a adoptat o ordine de zi. Cele mai importante probleme erau problema păcii, a pămîntu- lui și constituirea guvernului mun- citoresc-țărănesc. Congresul a adoptat cu un uriaș entuziasm apelul scris de Lenin către muncitori, țărani și soldați, în care se anunța victoria muncitorilor și soldaților răsculați din Petrograd, răsturnarea Guvernului provizoriu și se a- răta că de acum înainte întreaga putere trece în mîinile Sovietelor.în cursul lucrărilor congresului, de la prezidiu se adresau în permanență comunicări delegaților despre desfășurarea cu succes a insurecției, știrea cuceririi Palatului de iarnă a fost primită cu aplauze furtunoase. Prima ședință a congresului s-a terminat noaptea tîrziu; majoritatea delegaților la congres nu au mai plecat din Smolnîi pînă la ședința următoare.în seara zilei următoare a început a doua ședință. Primul punet de pe ordinea de zi a fost raportul despre pace. Cînd Lenin a a- părut la tribună, întreaga sală s-a ridicat în picioare și s-a apropiat de tribună. Din pricina aplauzelor și a strigătelor „Trăiască Lenin". care nu mai conteneau, el nu a

DE EA MOARTEA IUI
VLADIMIR ILIC1 EENIN

cate în sus. Așa, în picioare, a ascultat congresul pînă la sfîrșit raportul lui Lenin asupra păcii.Lenin și-a început raportul ară- tînd că problema păcii este cea mai arzătoare și mai acută și a trecut imediat la citirea decretului asupra păcii, pe care partidul bolșevic îl supunea congresului spre examinare. îri acest decret se propunea tuturor popoarelor beligerante și guvernelor lor să înceapă imediat tratative de pace, renun- țînd la cotropirea de teritorii străine și la contribuții, încheind imediat armistițiul.în raportul' său și în cuvîntul de încheiere, Lenin a subliniat îndeosebi că condițiile noastre pentru tratative nu trebuiau să aibă un caracter ultimativ. Trebuia să-i lipsim pe adepții continuării războiului de jaf de prilejul de a fi învingători, fiind gata să examinăm și alte propuneri. Acest lucru nu putea fi interpretat ca o slăbiciune a noastră. Trebuia respinsă concepția falsă burgheză despre forță. Forța în gheziei, spunea tă atunci cînd bur-concepțiaLenin, ex,is- , masele merg orbește la măcel, supunîndu-se ordinelor guvernelor imperialiste. în concepția noastră, un stat este puternic prin conștiința maselor, cînd masele știu totul, cînd sînt în stare să judece totul și în mod conștient, de greutățile care noastră, el spunea și burghezia vor face toate sforțările pentru a se uni și a înăbuși în sînge revoluția muncitorească și țărănească. Dar popoarele erau
cînd fac. totul Prevenindu-pe stăteau in fața că guvernele

pretutindeni obosite de război mișcarea revoluționară din țări- lua amploare.După discutarea raportului, care s-a transformat de fapt într-o demonstrație de sprijinire a propunerilor lui Lenin, Congresul a a- probat în unanimitate, cu mare a- vînt, decretul asupra păcii. Acest decret, scris de Lenin, este remarcabil prin faptul că în el se vorbește cu toată hotărîrea despre politica de pace a Puterii sovietice din prima clipă a existenței ei. în acest decret al congresului erau puse bazele întregii politici de pace pe care urma s-o ducă guvernul sovietic și partidul nostru.Congresul a trecut apoi la examinarea problemei pămîntului. La tribună s-a urcat din nou Lenin, întîmpinat cu aplauze furtunoase. Cuvîntarea sa a fost scurtă; el a arătat cît este de important ca problema pămîntului să fie pusă limpede. Guvernul care a fost răsturnat, menșevicii și socialiștii-revoluționari au aminat în fel și chip rezolvarea problemei pămîntului și au dus țara la ruină și la răscoale țărănești. Pămîntul, spunea Lenin, trebuie trecut în mîinile țăranilor. Guvernul revoluției mun- citorești-țărănești trebuie să rezolve în primul rînd problema pămîntului. Lenin a citit decretul a- supra pămîntului, prin care se desființa proprietatea moșierească; toate pămînturile moșierești, ca și pămînturile domeniale și mînăsti- rești, cu acareturile, cu inventarul viu și mort, treceau la dispoziția comitetelor agrare și a Sovietelor. Lenin a explicat imediat că în decret a fost introdus mandatul către comitetele agrare, întocmit pe baza a 242 de mandate ale So- ■ vietelor locale de depuțați ai țăranilor. Ca guvern democratic, a declarat Lenin, noi nu putem trece peste o hotărîre a maselor largi ale poporului. Trebuie să lăsăm maselor populare toată libertatea de creație. Esențial este ca țărănimea să capete certitudinea fermă că nu mai există moșieri la satePrin raportul său scurt și concis, Lenin parcă sublinia că a sosit vremea acțiunilor practice, că revoluția socialistă și guvernul sovietic rezolvă chiar- de la primii lor pași, cu hotărfre, fără cuvinte de prisos, fără tărăgănări, problemele poporului răsculat.Se apropia dimineața. După a- doptarea în unanimitate a decretului asupra pămîntului, congresul a ales primul guvern sovietic din lume, în frunte cu geniul revoluției proletare, V. I. Lenin. Așa a început, o eră nouă, socialistă, în istoria omenirii.
(Fragment din culegerea „Amin

tiri despre V. I. Lenin". Volumul II. 
Editura Politică, 1958).

FAPTUL
DIVERS
Onorariul

Lecție practică la școala de șoferi amatori și motocicliști din Capitală Foto: R. Costin
FUMAȚI?
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Vă privește, dar

NU NE OTRAVITI
__________ „       _ . . _ . ■ .   .. . . . . iu. - ■'

Vom rezerva un foaier
pentru fumători

b- s

merciale, școli sau 
cămine provocate 
de țigările aprinse.

ntr-un magazin de chimicale;—. Aveți ceva pentru scos petele de pe haine ? întreabă un cumpărător.— Ar fi ceva, spune vînzătorul. Un produs — „Prima". Un fel de săpun. Cam lasă... urme!— Ceva pentru înviorat tapiseria se găsește ?— Avem, dar numai pentru covoare : „Cărpetin"....S-a îngălbenit faianța de pe pereții băii. îhtrebi din nou la magazinele 'dfe‘ chimicale : „Ceva pentru curățat faianța aveți ?“. „Nu, sună răspunsul — dar e bună, la rigoare, „Alba"...De ce sînt atît de sărăcăcios a- provizionate magazinele de specialitate cu articole chimice de uz casnic?Ne-au răspuns tovarășii: Dinu Dragomir, director general adjunct, și Aurel Mirescu, șef de serviciu în Direcția generală de produse me- talo-chimice din Ministerul Comerțului Interior. Ni s-a confirmat un lucru știut de toți: produsele chimice au căpătat în gospodăria fiecăruia multiple întrebuințări curente. Totuși, piața nu satisface întotdeauna cerințele cumpărătorilor. Motivele ? în acest sector, noutățile apar anevoios ; unele unități producătoare — și din acestea sînt multe — nu respectă contractele, nu livrează ritmic, și nici toate sortimentele promise. Unele articole sînt „lichidate" chiar de către comerț: atunci cînd se livrează mărfuri de proastă calitate. De fapt, fiecare articol chimic dispărut își are povestea lui. Iar toate poveștile la un loc pot fi citite în dosare.Am răsfoit dosarele de corespondență ale direcției generale amintite. ■ —• ■
Prima poveste. In urmă cu trei ani, lipsa din magazine a unui produs chimic (atît de necesar !) pentru scos petele de pe haine și țesături era tot atît de mare ca și în prezent Comerțul sesizează fenomenul și-l aduce la cunoștința industriei. Efectele șînt... fulgerătoare : nici nu trece un an și pe piață este lansat „Sadul" — o soluție cu calități excepționale. Problema părea rezolvată: industria (în speță, fabrica „Aurora" din Capitală) producea, comerțul aproviziona magazinele. Dar, fără veste — cum se întîmplă în toate poveștile — încep să curgă reclamații din partea cumpărătorilor. „Este bun „Sadul", spun ei. curăță ireproșabil, dar se usucă în tuburi". Comerțul trimite industriei sesizările cumpărătorilor. Fabrica producătoare parcă attta așteaptă:

stopează producția. Prin adresele nr. 22/1051/65 ; 7/159/65 ; 7/887/65 trimise de comerț fabricii „Aurora" și Ministerului Industriei Chimice — prima directorului, a doua directorului general și a treia unuia dintre miniștrii adjuncți — se cere : ori repunerea „Sadului" în circulație (firește recondiționat), ori înlocuirea lui cu un alt produs cu calități similare. Adresele rămîn fără răspuns.Trece un an. Comerțul așteaptă. Și iată că prin aprilie 1966, la direcția generală de specialitate a Ministerului Comerțului Interior sosește un emisar al producătorului. Intră înțr-un birou, scoate trei sticle din sacoșă și le pune’pe o masă. Pînă s| se dumirească funcționarii prezenți, emisarul s-a și

La sala „Comedia" a Teatrului Național „I. L. Caragiale" există ■ de mai multă vreme foaiere diferențiate pentru spectatorii fumători și nefumă- ■tori — ne-a comunicat tov. Arthur Bergman, director adjunct al teatrului. Foarte des însă fumătorii își aprind țigările chiar înainte de a

ieși din sala de spectacol. Ba unii mai aruncă pe jos și chibritul, expunîn- du-ne la incendii. Acestora ne gîndim să le aplicăm amenzi, deoarece, de fapt, ei săvîrșesc o gravă infracțiune.La sala „Studio" se fumează peste tot, fără nici o restricție. Și aici vom rezerva un singur foaier fumătorilor.

Un pericol social, o adevărată calamitate reprezintă mucurile fumegînde aruncate la întîmplare. 
Fumătorul distrat și ți
gara lui aprinsă figurea
ză de multă vreme la ru
brica „pericol de foc" ! Alexandru Poliac diri str. Cornului nr. 10—12 nit de la lucru, a micul dejun (era neață) și conformvului și-a aprins o țigară. Pînă aici, cum s-ar spune, „s-a jucat cu foci.il" ..pe pielea lui. Mai departe însă, ca un veritabil baschetbalist, printr-o a-

a ,Ve- servit dimi- năra-
-un nume

la rubrica „pericol de foc**9

■runcătură precisă a mucului fumegînd la coșul cu hîrtii, a mutat „jocul cu focul" pe „terenul" vecinilor Lazăr Bocskar, Florica Dobre și Ion Mi- cu, incendiindu-le acoperișurile caselor. Ancheta întreprinsă a precizat că valoarea pagubei pe care trebuie să o suporte Alexandru Poliac se ridică la 10 000 de lei.Recent pe Chiriță Fri- cățeanu, domiciliat în strada Știrbei Vodă nr. 146, „l-a furat" somnul pe ' neașteptate, în jurul orei 0,30, cu țigara în mînă. Chiștocul a căzut pe covor, acesta s-a aprins și flăcările au cuprins întreaga casă, făcînd scrum mobila, televizorul, hainele, lenjeria de pat. Focul a făcut o victimă : pe fumătorul neatent.Alteori flăcările își a- leg victimele din rîndul oamenilor care n-au contribuit cu nimic la provocarea incendiului și pe deasupra nici nu fumează. Iată cum, același fumător nepăsător care contaminează aerul din jurul său, poartă cu sine și „torța" incendiului. El pune în pericol nu numai sănătatea vecinilor, dar și avutul lor și chiar și pe cel al statului.
Maior
Ristache GEAMANUde la Grupul- ;-,,'Paza contra incendiilor” ' București

De . cîte ori izbucnește un incendiu el este semnalizat la masa de comandă a centralei operative — 08 prin aprinderea unui beculeț.
De 85 de ori s-au

aprins anul trecut 
beculețele sernna- 
lizînd tot atitea 
incendii în locu
ințe, instituții, de
pozite, unități co-

Era șef de sector la I.A.L. raionul T. Vladimirescu. Eugen B. Niculescu. N-a reușit să înțeleagă că a fi funcționar la o întreprindere de stat o- bligă la cinste și corectitudine. A încercat să transforme funcția într-o sursă de afaceri 'tins lui Ion Nistorescu, din str.rijil" de 2 000 lei pentru a-i elibera un contract de închiriere și o repartiție. ’ Funcționarul necinstit a fost prins în flagrant delict. Acum i se întocmește (lui) un contract de închiriere. Pentru un spațiu locativ mai restrîns. Dar fără... onorariu.

ilicite. El a pre-Smîrdan 24, „onora-

Viață lungă!Din prima zi de ,viață. Doi
na Murărița a prilejuit un 

■ jubileu: este al. 1000-lea co
pil venit pe lume la casa de 
nașteri din comuna Ciumu- 
lești-Suceava. Un prichindel 
care de pe acum atrage aten
ția.

Chemați
1 9

coșarul
9

A apărut termoficarea. Dar coșarul n-a rămas un personaj de romanță. Meseria lui nu mai are aceeași căutare, dar e totuși necesară. Din cauza unor sobe defecte., a coșurilor necurățate, gazele emanate în timpul arderii au provocat u- neori accidente mortale. Ne-au fost semnalate maf multe ca-' zuri. In Capitală, pe str. Traiaij. la nr. 153 locuia familia Șerban Beșleagă. Din pricina unei sobe defecte și-au pierdut viața prin asfixiere unul după altul (la interval de 2 săptă- mîni) soț și soție. ■Apelați la coșar 1 Este vorba , de sănătatea și viața dv.... ..
Post

Aerisirea localurilor publice scriPtum
este o importantă obligație

■igienico-sanitară
A doua, a treia și a patra poveste. Uzinele „9 Mai" — București creează, cu vreo doi ani în urmă, produsul „Lucex", pe al cărui buletin de analiză scria : „Curăță rugina de pe porțelan, faianță, email". Comerțul îl omologhează,' i se s' cumpărătorilor. * cexul" curăța tot Iul de pe obiecte. După ce a fost prezent un an prin magazine, comerțul și-a retras omologarea. Dar ce a fost pus în locul lui ? Nimic !întreprinderea „Azur“-Timi- șoara realizează produsul „De-Ve“, destinat ‘ ‘ ....................grăsime Primele cea mai mdment

stabilește prețul și este oferit npărătorilor. intr-adevăr, „Lu- chiar și... emai-
îndepărtării urmelor de de pe vase și tacîmuri. cantități livrate au fost de bună calitate. Dar, la un dat, încep să curgă recla-

fi îngăduite asemenea situații ? Toyarșșji din Direcția generală pentru produse metalo-chimtce din M.C.I. spun — cu aerul unor oameni lipsiți de vreo răspundere — că unele articole chimice de uz casnic dispar de pe piață. Constată și rămîn în expectativă.Dar industria I-am întrebat pe unii reprezentanți ai producătorilor : cum se face că unele articole chimice de uz casnic dispar, fără veste, de pe piață sau se degradează pe parcufs ? Fiecare dintre reprezentanții acestor foruri — și ele sînt numeroase : întreprinderi, 4 ministere, cooperația meșteșugărească și industria locală — explică în fel și chip procesele îndelungate de apariție și misterioasa

Misterioasa dispariție a unor
produse chimice de uz casnic

făcut nevăzut. Se uită la sticle specialiștii comerțului și iar se uită. Par să nu înțeleagă nimic. Și, exact după... 45 de zile, redactează și trimit pe adresa Ministerului Industriei Chimice o nouă scrisoare, prin care se interesează de sticlele buclucașe, care n-.au certificat de naștere, n-au etichete, n-au preț. Nici nu trec... 5 luni și Ministerul Industriei Chimice dă răspunsul: sticlele la care se referă comerțul conțineau soluții pentru scos pete. Dar... soluțiile-mostră nu erau bunel Așa încît comerțul era invitat să aștepte noi produse.4 noiembrie 1966. M.C.I. către M.I.Ch.: „Pentru înlocuirea produsului „Sad"; scos din fabricație deoarece se usca în tub, solicităm măsuri de urgentare..."30 noiembrie. M.I.Ch. către M.C.I.: „Nu mai fabricăm alt produs. O să primiți tot „Sad". Fabrica producătoare așteaptă să-i sosească instalația de tubare".Ianuarie 1967. Nu se livrează nici „Sad", nici altceva. Nu există o perspectivă clară cînd va fi rezolvată problema unui solvent de scos pete.

s-a întîmplat cu se întrebau benefi- urme de grăsime, mi- Finalul: la ultimele comerțul s-a angajat
mațiile. „Ce „De-Ve“ ?“ ciarii. Lasă roase urît. contractări, să cumpere „De-Ve“ numai cu condiția de a i se livra produsul avînd calitatea corespunzătoare veehii mostre. S-a încheiat o minută. Au trecut de atunci 4 luni. Concluzia gospodinelor ? Și „Alba Lux" (destinat spălării rufelor) e bun pentru vase !Cîte articole chimice de uz casnic nu apar și dispar din magazine ! A apărut un dezodorizant cu calități unanim apreciate : „O- dorcid". Pînă în 1966, el a fost fabricat de Combinatul chimic Borzești. Apoi, combinatul l-a predat spre fabricație întreprinderii de industrie locală din Tg. Ocna, Aceasta însă Zadarnic îl mult chiar, contractări,’ prinderii nici nu au socotit necesar să facă act de prezență.Relatări similare ar mai putea fi înșiruite. Dar ne oprim . aici. întrebarea este: cum pot

ba livrează, ba nu. cere comerțul. Mai cu ocazia ultimelor reprezentanții între-

dispariție a articolelor chimice. Totuși, oricît ar fi de multe și variate aceste păreri, din cele relatate am tras concluzia că unitățile producătoare ezită să pună în fabricație asemenea produse pe considerentul că au o pondere mică în valoarea totală a produselor realizate sau că sînt mai puțin rentabile decît altele.Ce trebuie întreprins- pentru ca, în scurt timp, catalogul produselor chimice de uz casnic să fie completat și îmbogățit ? Firește, este în primul rînd necesar ca forurile competente — ministerele producătoare, cooperația meșteșugărească, sfaturile populare regionale (pentru industria locală) — să acorde acestei laturi a activității lor. chiar dacă ponderea ei este redusă în planul total, considerația ce i se cuvine. Totodată, n-ar fi rău ca toți a- cești „parteneri" să se întrunească șî. laolaltă cu comerțul, să stabilească — în funcție de cerințe și posibilități — orientarea de viitor 
a acestei producții atît de utile.

Gheorghe GRAURE
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Normativele -actuale prevăd pentru localurile publice o aerisire mecanică prin ventilatoare -și ferestre și nu cu aer condiționat —* singura ventilație în măsură să rezolve în mod corespunzător această problemă — ne informează tov. dr. Nico- lae Ignătescn, șeful secției igienă alimentară din • Inspecția sanitară de stat a orașului București. Noi am făcut recomandări institutului „Pro- iect“-București pentru a avea în vedere, la proiectarea noilor unități de alimentație publică, asemenea instalații, însă institutul nu a împărtășit punctul nostru de vedere. Astfel, sîntem puși de multe ori în situația de a elibera autorizații sanitare la clădiri ce nu întrunesc toate clauzele.De asemenea, la avizările care se fac la Sfatul popular al orașului București (Direcția comercia-

lă) și la Ministerul Comerțului Interior se operează deobicei reduceri din fondurile destinate grupurilor sociale, instalațiilor de aerisire și spatiilor de depozitare a produselor în detrimentul respectării normelor igie- nico-sanitare în vigoare. Așa s-a procedat la complexul de alimentație publică din Drumul Taberei, la restaurantul si. cofetăria Pajura, la restaurantele Perla, Feroviarul 
etc. Noi nu vom mai ad
mite această practică. Ba mai mult: ne gindim să 
revizuim autorizațiile de 
funcționare a localurilor 
de alimentație publică din 
București, să verificăm 
încă o dată condiții
le în care funcționea
ză acestea și a impune 
celor în drept respectarea 
normelor sanitare prevă
zute. Se înțelege că cei ce 
np vor respecta aceste 
normative vor fi obligați 
să suporte consecințele.

„P. S. Mi-ai scris, prietene, 
că pleci în deplasare la Oțelul 
Roșu. înainte de a-ți spune drum 
bun, îndrăznesc să te rog ceva. 
Cumpără-mi de acolo o putină 
cu murături. Se găsesc — știu. 
De curînd, secția Oțelul Roșr 
a întreprinderii de gospodărie ra ' 
ională Caransebeș a început st1 
repare pivnițele locatarilor din 
blocuri. (Vara n-avea nici un haz 
s-o facă !) Oamenii și-au scos pe 
trotuare putinile - cu murături, 
cartofii, prazul și țelina. Ai de 
unde alege. Nu fi zgîrcit la preț. 
Repet : nicăieri nu le găsești mai 
acre ca la Oțelul Roșu. Te aștepl 
poimîine cu o fasole bătută". 
(Dintr-o scrisoare rătăcită).

S-a întîmplat 
la vînătoare

Se cere purificarea

Vinătorii clujeni au încheiat 
sezonul: 3 300 iepuri, 12 lupi, 
173 vulpi și 6 000 păsări răpi
toare. Cu toate ăcesteg, in clipa 
bilanțului nu toți au avut mo
tiv să se felicite. Unii au stat 
cu ochii în pămînt. In special 
Moise Szekely, din grupa „Mis
trețul". In timpul unei vînă- 
tori, acesta, stînd la. pindă, a 
observat intr-un tufiș din a- 
propiere, mișcînd ceva. A tras, 
în tufiș era lin cetățean din 
satul Băbuțiu, raionul Gherla. 
El se află acum in stare gravă 
la clinica chirurgicală din 
Cluj. Vînatul nu-i o distrac
ție oarecare : tragi cu pușca și 
ia foc. Și nici pentru oricine. 
Se va convinge și trăgătorul 
neîndemânatic.

■„aerului public**
Nerăbdare

acestora în funcționare nu constituie tehnică și se

In foaiere, restaurante etc„ unde de obicei se fumează, este absolut necesară folosirea instalațiilor de condiționare a aerului- Realizarea eondiții de fără zgomot p problemăproduc astfel de instalații în țară. Instalațiile respective pot funcționa și automat, cu ajutorul unui amplificator electronic, acționat de o celulă foto- electrică, care să sesizeze creșterea cantității de fum din aer. De aceea, ar fi bine venită lansarea unui concurs pentru realizarea de instalații la prețuri convenabile, menite să împrospăteze aerul în lo- caluri de utilitate publică.

Ca o remarcă, cele mai multe dintre unitățile moderne de alimentație publică au încălzire centrală și aparatele de condiționare a aerului se pot conecta la instalațiile de încălzire.O altă sugestie : ar putea fi organizat un simpozion în cadrul căruia să se întîlnească constructori, precum și specialiști din diferite alte domenii, spre a discuta multiplele măsuri ce pot fi luate pentru reducerea urmărilor dăunătoare ale fumatului.
Conf. Iosif JIVANESCU șeful catedrei de Termotehnieă Institutul Politehnicii mișeara

Medicamentele au eficacitate atunci cînd sînt folosite după prescripțiile doctorului. Altminteri efectul lor este opus celui așteptat. De curînd a apărut în farmacii loțiunea „Gerovital H 3*, un produs garantat împotriva căderii părului, medicament mult solicitat, în foarte rare cazuri (unul la o mie), datorită nerespectării instrucțiunilor de utilizare, a dat rezultate neașteptate. Nerăbdători să verifice pe propria lor piele efectele acestei loțiuni, cîțiva cetățeni au folosit-o în cantități exagerate. Și, în Ioc să le crească părul. Ii s-a umflat capul. Au ajuns aBt- fel, pentru tratament, la Institutul de geriatrie.Deși e pentru păr, folosiți-1 cu cap. Rubrică redactată de: 
Ștefan ZIDÂRITĂ 
Ștefan DINICA

eu ajutorul corespondenților 
„Scînteii"
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Prezentarea scrisorilor de acreditare i PLECAREA TOVARĂȘULUI Cronica £1!®!

de către ambasadorul Republicii Populare GHEORGHE RĂDULESCU ÎN IRAN

Democrate Coreene la București»

Cuvîntârile rostiteîn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene a transmis președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român călduroase salutări din partea Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene și a întregului popor coreean.Subliniind că relațiile bilaterale corespund intereselor ambelor popoare și al întăririi forțelor socialismului, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene a a- rătat că poporul coreean se bucură sincer de dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, relații bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar.în continuare, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene a reievat că poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a obținut succese mari în construcția socialismului și și-a transformat patria într-un stat socialist în plină înflorire și dezvoltare. „Astăzi — a spus ambasadorul — poporul român, susținînd linia Partidului Comunist Român de industrializare socialistă și inspirat de mărețele perspective ale construcției socialiste, trasate de cel de-al IX-le.a Congres al partidului, desfășoară o muncă susținută pentru îndeplinirea sarcinilor noului plan cincinal. Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele obținute de poporul frate român și-i urează din toată inima noi succese".în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a exprimat mulțumiri pentru salutările transmise, precum și pentru cuvintele și urările prietenești rostite la adresa poporului român și a rugat pe ambasadorul Kim The Hi să transmită din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a poporului român cele mai cordiale salutări și urări de bine președintelui Pre-

zidiului, Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene și întregului popor coreean.Președintele Consiliului de Stat a relevat cu satisfacție faptul că relațiile de prietenie și colaborare frățească statornicite între partidele, țările și popoarele noastre se întăresc și se dezvoltă continuu în toate domeniile. Lărgirea și a- dîncirea acestor relații — a continuat președintele Consiliului de Stat — caracterizate prin încredere și stimă reciprocă, ce corespund intereselor popoarelor noastre, socialismului și păcii, se bucură de întreaga atenție a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România.în continuare, președintele Consiliului de Stat a spus : „Poporul român se bucură sincer de realizările poporului coreean care, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, muncind cu abnegație și hărnicie, și-a transformat patria într-un stat industrial-agrar socialist în plin avînt și îi urează din toată inima să obțină succes deplin în înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Partidului Muncii din Coreea, în realizarea năzuinței sale arzătoare — unificarea pașnică și democratică a patriei".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului Republicii Populare Democrate Coreene succes deplin în activitatea sa, asigurîndu-1 că se va bucura de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.între președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene, Kim The Hi, a avut loc apoi o convorbire prietenească.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene a fost însoțit de membrii ambasadei.(Agerpres)

Astăzi în Suedia

ULTIMUL ACT
AL MONDIALELOR
DE HANDBALVĂSTERAS (prin telefon de la trimisul nostru). — Impunătorul patinoar acoperit „Rock- lundahallen", acum amenajat special pentru ultimele și cele mai importante partide ale campionatului mondial masculin de handbal, va concentra azi din nou a- tenția amatorilor de Bport. Crainicii și telere- porterii diferitelor posturi de radio și televiziune din Europa sînt gata pentru a transmite în direct desfășurarea a- cestor pasionante întreceri. Echipele Danemarcei și Cehoslovaciei — țări cu vechi tradiții în handbal — își dispută titlul suprem. Prima — se știe — a eliminat în mod spectaculos și surprinzător selecționatele Iugoslaviei (în sferturile de finală) și U.R.S.S. (în semifinale), iar a doua pe cele ale Suediei și, respectiv, mâniei — mondială la 1961 și 1964.tenția iaptuj că ambele finaliste, componente ale aceleiași grupe preliminare la actualul campionat, s-au Intîlnit cu numai șase zile în urmă, la Hălsingborg, victoria revenind atunci la un scor categoric (24—14) cehoslovacilor. Față de evoluția lor ulterioară, însă, danezii sînt socotiți favoriți în confruntarea de azi; dezinvoltura jocului, puterea de luptă și calitățile fizice excelente ale tuturor componenților echipei, forma extraordinară a

Ro- campioană edițiile din Atrage a-

portarului Holst — formă cu care a și întrunit sufragiile pentru a primi titlul de cel mai bun portar al mondialelor — sînt argumentele specialiștilor ce anticipează succesul scandinavilor. Danemarca ar putea să aibă însă tracul finalei, — sînt de părere alții — întrucît se află pentru prima dată atît de aproape de cucerirea supremației mondiale. In schimb, echipa Cehoslovaciei pare scutită de asemenea emoții; finaliști în 1958 și 1961, handbaliș- tii cehoslovaci au pierdut atunci în fața suedezilor și, respectiv, a românilor. Vor reuși să se impună de această dată în compania danezilor, al căror, „tur de forță" de pînă acum a produs o neașteptată răsturnare de pronosticuri?
Ion DUMITRIU

LA RADIO 
ȘI PE MICUL 

ECRAN

Astăzi, începînd de 
la ora 16,30. amatorii 
de handbal din tara 
noastră vor putea ur
mări, prin interme
diul radioului (pro
gramul I) și al televi
ziunii desfășurarea 
meciului România— 
U.R.S.S., pentru sta
bilirea locurilor 3—4 
in clasamentul gene
ral. în continuare, de 
la ora 17,55, se va te
leviza intilnirea fina
lă dintre echipele Ce
hoslovaciei și Dane
marcei.
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Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Rădulescu, a plecat vineri spre Iran, unde, între 21 și 28 ianuarie, va face o vizită de prietenie, la invitația primului ministru Amir Abbas Ho- veida.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii Maxim Berghianu, Petre Blajovici, miniștri, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe.Erau de față S. H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului, și. însărcina-

în zilele de 19 și 20 ianuarie 1967 a avut loc plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Plenara a dezbătut „Raportul a- supra activității desfășurate de sindicate în mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea planului de stat pe anul 1966 și sarcinile ’ ce le revin pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966 în înfăptuirea pianului de stat pe anul 1967“ prezentat de tovarășul Constantin Dră- gan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, „Raportul cu privire la executarea preliminată a bugetului de asigurări sociale și a bugetului sindicatelor pe anul 1966 și a proiectelor de buget pe 1967“ și „Informarea cu privire la activitatea internațională a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România desfășurată în cursul anului 1966“.Plenara și-a însușit întrutotul sarcinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966,

accidentele de muncăConsiliul de Miniștri a elaborat o hotărîre în legătură cu declararea, cercetarea și evidenta accideri-
Concursul de biatlon
de la Predeal

PREDEAL (prin telefon). în ambianța unei mi
nunate zile de iarnă, cu cer senin și zăpadă proaspătă, 
strălucitoare, a început astăzi pe valea Poliștoacă din 
Predeal concursul internațional de biatlon, la care iau 
parte U.R.S.S., R.D.G., Franța și România (două 
echipe).

în prima zi, întrecerea individuală de 20 km., des
fășurată pe un traseu destul de dificil, i-a solicitat 
din plin pe cei 23 de concurenți, oboseala făcîndu-se 
simțită în proba de tir, unde toți schiorii au primit 
penalizări. Primul loc a revenit — grație mai ales 
calităților sale de fondist — sovieticului Alexandr 
Tihonov cu timpul general de lh 25’58” (6 minute pe
nalizare), urmat de concurenții români Constantin 
Carabela — lh 26’40” (2 min. penalizare) și Gheorghe 
Vilmoș — lh 27’38” (4 min. penalizare) etc. Sîmbătă 
este zi de odihnă, urmînd ca proba de ștafetă să aibă 
loc duminică.

R. B.

tul cu afaceri ad-interim al Greciei la București, S. Adamopoulos.(Agerpres)
★în drum spre Iran, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a fost întîmpinat la Atena, cu prilejul escalei avionului, de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Greciei.A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, dr. Mircea Bă- lănescu.

concluziile cuprinse !n cuvîntarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și a stabilit sarcinile care revin sindicatelor în mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor de stat pe anul 1967.De asemenea, plenara proiectele bugetelor de sociale și al sindicatelor pe • anul 1967 și activitatea internațională a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România desfășurată în anul 1966.Plenara a eliberat din funcția de membru al al U.G.S.R. în legătură muncă și a Herescu ca lui Executiv și secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

planuluia aprobat asigurări
Comitetului Executiv pe tov. Bălan Vichente cu trecerea sa în altă ales pe tov. Constantin membru al Comitetu-

și bolile profesionaletelor de muncă și a bolilor profesionale. Hotărîrea reglementează, printr-o serie de precizări, ce se înțelege prin accident de muncă sau boală profesională, cum trebuie clasificate acestea, cum se fac deolararea, cercetarea și evidența lor. Hotărîrea a fost publicată, împreună cu tabelul bolilor profesionale declarabile, în buletinul oficial nr. 2 partea I din 4 ianuarie a.c.Instrucțiunile pentru aplicarea acestei hotărîri au fost publicate în buletinul oficial nr. 6 partea I din 14 ianuarie.Prevederile hotărîrii și instrucțiunile emise, care intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 1967, se aplică, în cazuri de accidente sau boli profesionale, anga- jaților tuturor organizațiilor de stat, cooperatiste și ai celorlalte organizații obștești, membrilor cooperativelor de producție agricole și meșteșugărești, precum și elevilor, studenților și ucenicilor, dacă aceștia se accidentează în timpul îndeplinirii practicii profesionale în organizațiile productive.(Agerpres)

Președintele Camerei Economice Federale a R.S.F. Iugoslavia, Anton Bole, se află în București începînd de vineri dimineața, ca oaspete al președintelui Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, Victor Ionescu.La scurt timp după sosire, Anton Bole, a făcut o vizită la Camera de Comerț colegului său român, după care Victor Ionescu a oferit un dejun în cinstea oaspetelui.
★O delegație alcătuită din președinții sfaturilor populare ale o- rașelor București, Brașov, Ploiești și Timișoara, condusă de Ion Cos- ma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, a plecat vineri dimineața în Republica Federală a Germaniei, la invitația Uniunii orașelor din această țară. Din delega- • ție fac parte Gheorghe Dumitrescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Brașov, Leonida Tămaș, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Timișoara, Gheorghe Dumitrescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Ploiești.(Agerpresl

LOTO
din 20 ianuarie 1967

46 1 48
Fond de
Tragerea 

București.

51 82 71 78 55 18 10
premii : 1 108 184 lei. 
următoare va avea loc

GI pe
(Urmare din pag. a I-a)împrejurimile. la instalațiilebaza și Accesul portuare le este interzis. Sînt incinta bazei poți intra numai pentru a îngriji terenurile de baschet, volei sau tenis destinate americanilor, ai putea fi jignitoare, dar... amiralului însuși nu i se îngăduie să depășească limitele „centurii exterioare”.In port acostează vase ale flotei a Vl-a americane. în rada interioară sînt adăpostite submarine atomice „Polaris". Postul de radar este cel mai mare din Europa occidentală. El ține contactul cu avioanele de pe aeroportul din Rota, care zboară în permanență deasupra teritoriului spaniol. Avioane cu încărcătură atomică, asemenea celui de tristă a- mintire de la Palomares.Instalațiile civile se găsesc în afara bazei : locuințe, școli, servicii publice, cinematografe. Cluburile de noapte sînt rezervate numai ofițerilor. După terminarea construcțiilor, aproape patru mii de muncitori spanioli au fost concediați. Au rămas numai lucrătorii a- mericani pentru construcția „zonelor secrete". Delictele săvîrșite de americani pe teritoriul bazei sau în afara lui sînt judecate de un tribunal american. Acesta judecă chiar și delictele comise de cetățenii spanioli aflați în serviciul bazei. După pro-

„secrete". în
Discriminarea considerată

De ce este atit de mare

57

la

Un turneu

de 93 de
(Urmare din pag. I)

străbătind drumuri 
lungi, nu o dată pri
mejdioase, expuse a- 
tacurilor aeriene, ve
neau să întîlnească 
dansul și cîptecul. 
Intr-o noapte, pe un 
drum de munte, pe 
care-l parcurgeau la 
lumina lanternelor, 
artiștii au fost depă
șiți de un grup de ti
neri: N-au dat nici o 
atenție amănuntului; 
dar în zori, ajunși la 
punctul de destina
ție, aveau să afle o 
poveste tulburătoare, 
avîndu-i drept per
sonaje pe necunos- 
cuții din cursul nop
ții. Era vorba de o 
„brigadă de șoc", 
care-o luase înaintea 

artiștilor, ca să le a- 
sigure trecerea fără 
primejdii. Undeva, pe 
o porțiune a drumu
lui, se aflau cîteva 
bombe cu explozie 
întîrziată; tinerii 
le-au dezamorsat, o- 

perație dificilă, ex
trem de primejdioasă 
în timpul nopții; au

eram prea 
nu m-am 
toată ziua 

pe jos,

făcut-o, însă, ea să 
nu întîrzie drumul 
artiștilor, ca să-i 
cruțe de ocoluri obo
sitoare.

„Altădată, tot în
tr-o noapte — po
vestește regizorul — 
am simțit, prin somn, 
cum cineva mă ia pe 
sus, dar 
obosit, 
trezit;
umblasem 
noaptea ne apucase 
la o margine de cîm- 
pie și căzusem acolo, 
frînți, întinzînd pă
turile pe pămîntul 
gol. In zori, ne-am 
trezit în cearșafuri 
albe, între pereți îm
podobiți cu flori. Ță
ranii din satul 
preajmă, 
așteptau, 
noaptea să ne în- 
tîmpine, 
de . faptul că întîr- 
ziam. Ne 
ră la 
cîmpului, 
niți în somnul acela 
de plumb și ne pur
taseră pe brațe pî
nă-n sat".

Cele 93 de zile ale 
turneului cuprind

din 
care ne 
porniseră

îngrijorați

găsise- 
marginea 
încreme-

zile
nenumărate aseme

nea episoade, eroii 
fiind, deopotrivă, ar
tiștii și publicul, în
frățiți prin legături 
puternice, călite în 
luptă comună.

Este una dintre 
miile de fapte sim
ple, caracteristice a- 
cestor zile, în care 
eroismul a intrat de 
mult în firesc, în 
care oamenii dau tot 
ce au mai bun pen
tru triumful ideii de 
demnitate și de dîr- 
zenie.

Sezonul turneelor 
s-a încheiat... Prac
tic, însă, s-a înche
iat doar o etapă. Po
pasul, la Hanoi, va fi 
scurt — cîteva săptă- 
mîni de odihnă, un 
ciclu de spectacole 
pentru publicul capi
talei — și artiștii vor 
porni din nou la 
drum în camioanele 
militare camuflate 
în frunze, apoi pe jos 

spre așezări de mun
citori și țărani, du- 
cînd — sub cerul 
străbătut de flăcările 
războiului — mesajul 
artei combatante.

meridiane străineces se comunică sentința autorităților spaniole, care sînt obligate s-o pună in aplicare.Din îndepărtatul Nord pînă-n apele albastre ale Mediteranei, din junglele „continentului negru" pî- nă-n insulele Pacificului, GI este omniprezent. La mii și zeci de mii de kilometri depărtare de New York și California, de Virginia și Texas, el își „a- pără patria", înrobind pe a altora.Pașnicul vînător al ghețurilor veșnice din Groenlanda privește uimit păsările uriașe ale STRAC- ului (Strategic Army Corps) în continuă stare de semialarmă. Dinspre miază-noapte, de pe baza arctică de la Thule, pînă la comandamentul din A- lasca, o nesfîrșită rețea de supraveghere, de detectare, de alarmă, leagă pămîntul de văzduhul fulgerat de avioane supersonice. Nimeni nu le a- menință, dar albele întinderi ale Marelui-Nord vu- iesc de larma elicopterelor, a avioanelor, a diviziilor aeropurtate, a diviziilor de infanterie. A a- părut GI.Spre sfîrșitul iernii, studenții norvegieni sărbătoresc cu vesele cortegii de carnaval apropierea anotimpului însorit. La Oslo, în port, am văzut însă pilcuri de tineri întunecați, înstrăinați de larma orașului : în larg manevrau două vase de război ale celei de-a doua flote americane și, pa- re-se, un submarin atomic. „Vă vizitează des ?"

ponderea muncitorilor auxiliari?
(Urmare din pag. I)tru sporirea producției și productivității muncii se resimte lipsa forței de muncă.O situație similară există și la mina Vulcan. Se poate spune ea bate recordul la numărul posturi pe 1 000 tone de cărbune la aba- întreți- 354 de înregis-

că de871. Repartizarea lor: 220 taje, 69 la pregătire, 65 la nerea galeriilor, în total posturi. Restul de 517 se trează la transporturi, la suprafață și în depozit. Nu este atunci de loc 
de mirare de ce mina Vulcan, cu 
cel mai mare randament în aba
taj (4,54 tone pe post), coboară la 
cea mai scăzută productivitate din 
toate exploatările Văii Jiului 
(1,233 tone pe post). Ing. Ion Săbău, șeful exploatării, încearcă să ne explice : „Noi avem specificul nostru, condițiile minei nu permit să lucrăm altfel. Nu avem încă o incintă organizată, depozitul nu este pus la punct",Justificările prezentate de conducerea minei Vulcan n-au o bază reală. Conducerea combinatului a- firmă că diminuarea într-o proporție așa de mare a productivității muncii ne exploatare, fată de cea obținută în subteran, este influențată nu de condițiile geologice de zăcămînt, ci, în exclusivitate, de 
neglijarea procesului de creștere 
a ponderii lucrătorilor direct pro
ductivi. în ce privește deficientele

în utilizarea timpului de lucru si absentele nemotivăte — ele însumează în Valea Jiului cîteva zeci de mii de zile-om pe an — lichidarea lor depinde de conducerile sectoarelor și exploatărilor miniere.De altfel, nu numai la minele Lupeni și Vulcan reducerea consumului de forță de muncă este privită dintr-un unghi îngust. Punctul de vedere potrivit căruia problemele se rezolvă dacă se iau dintr-un loc 2—3 posturi și se plasează în producție se manifestă pregnant și la exploatările miniere Petrila, Lonea și Aninoasa. Desigur. aceste măsuri contribuie Ia sporirea randamentelor, dar ele nu sînt de natură să aducă schimbări structurale, de profunzime. în folosirea forței de muncă-: în cel mai bun caz. ele pot să amelioreze ușor indicatorii înscriși în plan.Iată ce spunea, zilele trecute, directorul general al combinatului, ing. Ion Lăzărescu. „O seamă de cauze mai vechi sau mai noi pun combinatul nostru într-o lumină neplăcută din acest punct de vedere. Comparativ cu cerințele producției moderne de cărbune, putem afirma că la noi se manifestă risipă de forță de muncă, în primul rînd este vorba de transportul în subteran și la suprafață. Acest sector consumă la 1 000 tone de cărbune extras intre 130 și 180 posturi, ceea ce la producția noastră de peste 6 milioane de tone

cărbune anual înseamnă foarte mult. De mai mulți ani, singurul mijloc de mecanizare care s-a introdus a fost tracțiunea cu locomotive Diesel sau electrice. Nici 
conducerea combinatului, dar nici 
Ministerul Minelor și institutele 
sale de cercetare și proiectare nu 
s-au gîndit la soluții de mo
dernizare a transportului. în minele noastre, nici acum nu poate fi vorba de urmărirea centralizată a rulajului vagonetelor, de introducerea fie chiar modestă a elementelor de automatizare. Din această pricină, în sectorul de transport este ocupată o adevărată „armată" de mecanici și ajutori, de însoțitori, manevranți și dispeceri. La fel se prezintă situația și în depozitele de materiale miniere. Lemnul, balastul, cimentul, armăturile metalice, toate în volum apreciabil, sînt manipulate manual, neorganizat. Modernizarea unor depozite la Lonea, Aninoasa. Paroșeni se referă doar la chestiuni de organizare și amplasament și în foarte mică măsură la introducerea mijloacelor mecanizate".Directorul general ne-a relatat și alte aspecte nu mai puțin lipsite de importantă. între altele a subliniat necesitatea efectuării 
unui studiu temeinic al limitei de 
economicitate și rentabilitate 
exploatarea rămășițelor 
mint. în strînsă legătură zarea forței de muncă.Concomitent cu aceste

In de zăcă- cu utili-deficien-

țe, o serioasă frînă în folosirea rațională a forței de muncă o constituie actualul sistem de stabilire a normelor și de salarizare. Sistemul greoi de calcul, pentru care sînt necesari peste 500 normatori și funcționari, îngustează posibilitatea stabilirii. unor. principii realiste de lucru, lasă totodată portițe larg deschise pentru depășirea cu ușurință a normelor în condițiile folosirii insuficiente a potențialului uman și a timpului de lucru.Pentru anul în curs, conducerea 
combinatului a prevăzut să spo
rească ponderea muncitorilor de 
bază in numărul total al muncito
rilor cu 1,4 la sută. Se preconizează în acest scop mecanizarea muncii la rampele puțurilor și raționalizarea funcționării puțurilor „oarbe". Se au, de asemenea, în vedere introducere^ în abataje de noi mecanisme și folosirea mai rațională a timpului efectiv de lucru și alte măsuri. Acestea vor fi desigur utile. Dar, cu aceasta, acțiunea nu poate fi socotită încheiată. în prezent, cînd ridicarea calitativă mice a pătîi a muncă, ducerii lui Minelor, măsuri și acțiuni ferme și eficiente pentru utilizarea rațională a potențialului uman concentrat în acest important ba

zin carbonifer al tării.

a întregii activități econo- devenit problema de că- tuturor colectivelor de se impun din partea con- combinatului, a Ministeru-
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am întrebat. Și un student mi-a răspuns, cu glasul sugrumat de ură : „Este a doua invazie. Cea dinții s-a produs în 1940... Dar și atunci am luptat. N-am pierdut gustul independenței. Ne vom opune și acum".Deputatul belgian Glinn este un om lucid și cu grijă pentru onoarea și independența patriei lui. El spune : „pactul atlantic de nord reunea 15 țări occidentale, sub sceptrul Statelor Unite. Comandamentul atlantic, care in- globează flota, se află sub comanda unui ofițer american, deși folosește în imensă majoritate baze navale europene. Comandamentul Statele Unite- Canada, care asigură „a- părarea" continentului a- merican, este atribuit u- nui ofițer american. Pînă la manitestarea opoziției Franței, comandamentul Canalului Mînecii se afla sub ordinele unui ofițer american, întocmai ca și comandamentul pentru Europa (SHAPE)".La Casteau-Maisiăres au început lucrările pentru construcția noului sediu al SHAPE. La inaugurarea șantierului, generalul Lemnitzer, comandantul suprem al forțelor a- tlantfce din Europa, a ținut să-i asigure pe cei prezenți că atunci cînd statul său major se va muta la Casteau, el „va fi operațional 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte". Asigurările sale după care existența SHAPE pe teritoriul belgian n-ar implica primejdia potențială a unui bombardament atomic în cazul unui e- ventual război, întrucît în același timp comandamentul s-ar muta „într-un loc secret", au fost întîm- pinate cu scepticism de populația din Casteau, altminteri înzestrată simțul umorului, tre constructori cat : „Lemnitzer cunde, desigur, dar Belgia ar rămîne". Un fost miner din preajma Mons- ului îmi împărtășea o serie de neliniști, de altfel, justificate : „Pină acum, cîteva sute de mine au fost închise la noi. Ni se spune că mutarea comandamentului la Casteau va avea drept consecință înflorirea economică a regiunii noastre. Pînă acum însă știm că se vor scumpi taxele la căile ferate și la telefoane. In urmă cu o lună, un metru pătrat de teren costa, la Casteau-Maisiăres, 150 franci belgieni ; azi a ajuns la 250 franci. în Franța s-a întîmplat la fel. In Franța, americanii n-au cumpărat nimic. Ei

cu Unul din- a remar- s-ar as-

aveau baze aeriene la Evreux, la Chateauroux, la Dreux, baze navale de-a lungul Atlanticului, sedii confortabile, Fontainebleau și Rocquen- court. Francezii plăteau pentru depozitele de rachete intercontinentale, pentru escadrilele de bombardament, pentru submarinele atomice care staționau pe teritoriul for și în apele lor. Ei erau „integrați", iar depozitele, bazele navale mandă stat.cumpărat nimic în Franța. Nu vor cumpăra nimic nici de la noi. In schimb noi vom plăti. Lemnitzer și toată armata lui in uniformă sau în civil nu vor face decit să ne sărăcească și să mențină asupra Belgiei «sabia lui Damocles» a bombei nucleare".Anul trecut, Statele U- nite au cheltuit pentru înarmare 61 miliarde dolari. Ele au sub arme peste trei milioane de oameni. Trei milioane de GI, dintre care peste jumătate staționați pe teritorii străine, departe de granițele naționale. Potrivit surselor americane, în Europa se află un milion de soldați americani. Din opt mari comandamente numai trei își au sediul în Statele Unite, deși chiar și acestea îți exercită funcțiile mai mult în afara țării. Vietnamul, Congo, țările Americii Latine stau mărturie politicii de imixtiune brutală a Statelor Unite în treburile interne ale altor popoare. Conștiința întregii omeniri este zguduită și pro- tund indignată de bombardamentele americane asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, care se soldează cu pierderi în rîndul populației civile, de lanțul nesiirșit al fărădelegilor — asasinate, tactica „pămîntului pirjolit", napalm, gaze — la care se dedau inter- venționiștii în Vietnamul de sud.In anul 1962, societatea americană Raytheon a furnizat Pentagonului o interesantă mașină electronică. Conform prospectului, ea este capabilă „să dezvăluie consecințele diferitelor manevre înainte ca ele să fi fost întreprinse". Dar, oricum, invenția societății Raytheon nu poate soluționa nimic. Istoria nu se scrie cu mașini, ci cu oameni. Și oamenii din țările a căror independență a fost Încălcată sau afectată de prezența bazelor, trupelor și comandamentelor americane vor să trăiască liberi, eliberați de bocancul lui GI.

aeriene și bazele se aflau sub eo- ameiicană. Stat în Americanii n-au

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 si 24 U- 

MpnrnaA” î Vre™ea se menține în general
VnCesa va.fl varlab11’ mai mult senin 

noaptea. Vor cădea ninsori izolate. Vint slab, pînă 
la potrivit. Minimele vor fi cuprinse între minus 18 
și minus 8 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 10 și zero grade. Local ceață. 
In București : Vreme în general friguroasă. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vîntul va 
sufla slab, pînă la potrivit, Temperatura ușor va
riabilă.
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„ O serie de știri din ultima vreme atestă dificultățile crescînde pentru guvernul președintelui guatemalez, Mendez Montenegro, și nu lipsesc pronosticuri în sensul că forțele de extremă dreaptă ar putea pregăti o încercare de lovitură de stat. Organizațiile teroriste. între care una deosebit de virulentă denumită „Mîna albă", au trecut la ofensivă pe un front larg. Unii reprezentanți oficiali au primit a- menintări scrise, iar cîtiva lideri sindicali au fost ținta unor atentate dintre care unul mortal.Acțiunile extremei drepte, despre care ziarul „El Caribe" scrie că „e alimentată cu dolari. în sco-, nuri mai asăuhse decît le putem percepe", trec printr-o fază-de recrudescentă. îndeosebi de cînd autoritățile au anunțat un proiect de iWormă agrară-si ritevsr măsuri'de „asanare economică", printre care una ce impune anumite restricții
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tranzacțiilor comerciale externe de pe urma cărora beneficiază în cel mai înalt grad un sector al oligarhiei. în realitate, măsura respectivă are un caracter „tranzitoriu", iar proiectul de reformă agrară pare extrem de modest. Nu este vizată nici o palmă de pămînt aflată în proprietate moșierească și nici terenurile ce aparțin trusturilor șțrăine, în primul rînd faimosului și atotputernicului „United Fruit Company".Forțele patriotice guatemaleze văd în reforma agrară doar o tentativă de a calma tensiunile sociale acute din mediul rural, fără să se aducă atingere structurii arhaice ce le generează. De aceea „măsurile de recuperare" anunțate de guvern nu au darul de a influenta mișcarea de rezistentă armată concentrată mai ales în masivul muntos Sierra de Las Minas.
Vasil* OROS

Rio de Janeiro.

ADEN:

Bugetul R.F.G. pe anul 1967BONN 20 (Agerpres). — Cabinetul vest-german a aprobat vineri proiectul de buget pe anul 1967. Prezentînd noul buget în Bundestag, cancelarul Kiesinger a subliniat că obiectivul principal al a- cestuia este de a asigura stabilitatea economică în R.F.G. „Sîntem hotărîți, a declarat el, să întreprindem o intervenție chirurgicală energică pentru a elimina metastazele financiare care riscă să aducă economia vest-germană în fața unor dificultăți tot mai mari".Ei a menționat scăderea cu a- proximativ 900 milioane de mărci ' a încasărilor fiscale și creșterea numărului șomerilor la 600 000, cifră mult superioară anilor' prece- denți. Cancelarul a declarat că guvernul său va depune toate efor-

turtle în vederea reglementării a- cestei situații.în scopul relansării activității economice, cancelarul Kiesinger a anunțat un program de investiții suplihientare destinate unor lucrări în sectoarele poștelor și telecomunicațiilor, căilor ferate, con- ' Strucțiilor rutiere. El a ținut să menționeze că au fost operate reduceri ale cheltuielilor Ministerului Agriculturii tamente.Subliniind că brului bugetar„muncă de Herpule", cancelarul a cerut tuturor grupurilor parlamentare să sprijine acțiunile pe care guvernul le va întreprinde în a- cest sens.

și ale altor depar-restabilirea echili- cere o adevărată

■„Să anticipăm 
alte invitații de retragere I

Sesiunea
de la Dubna

MOSCOVA 20. — Corespondentul Agerpres. S. Podină, transmite : S-au încheiat lucrările sesiunii Comitetului reprezentanților împuterniciți ai guvernelor statelor membre ale Institutului unificat de cercetări, nucleare de la Dubna. Sesiunea a examinat darea de seamă a institutului cu privire la activitatea de cercetare pe anul 1966.S-a acordat atenție dotării laboratoarelor institutului cu aparatura de cercetare de tipul cel mai nou.Comitetul reprezentanților împuterniciți a ales în funcția de vi- cedirector al institutului pe profesorul fizician N. Sodnoma — R.P. Mongolă, în locul profesorului I. Ulegla — R.S. Cehoslovacă, al cărui mandat a expirat.

Lecția Palomares-uluiLa un an de la întîmplarea de la Palomares (pierderea de către un avion american a unor bombe nucleare), oamenii continuă să fie îngrijorați de eventualele efecte nocive ale radiațiilor. Așa cum se vede în fotografia din stingă, animalele sînt supuse detectării cu aparate Geiger pentru a se vedea dacă nu sînt contaminate. Marșul de protest al locuitorilor satului spaniol Palomares, pen-

n-a fost dată uităriitru a marca aniversarea și a cere autoritâților americane să-și respecte angajamentele de despăgubire, a antrenat cetățeni spanioli de cele mai diferite categorii sociale. Mult suflet în organizarea manifestației a depus ducesa Isabela de Medina Sidonia, militantă pe fărim obștesc, care a și fost arestată, lat-o în fotografia din dreapta, escortată de polițiști, dar înconjurată de prieteni.
Proiect senatorial de rezoluție pentru reducerea 
trupelor americane staționate în Europa

Senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Se
natul american, a cerut reducerea 
staționate în Europa.

substanțială a trupelor americane

Convorbiri intre
I. B. Tito și L. Longo

Plan de colaborare intre A.R.LII.S.
și Asociația de prietenie sovieto-română

într-o cuvîntare pregătită pentru introducerea în Senat a unei rezoluții în acest sens, senatorul a 
calificat politica N.A.T.O. ca fiind 
„perimată", deoarece Europa de azi 
nu mai este cea care a fost în ur
mă cu 20 de ani. „în Europa, a spus el, există o convingere cres- cindă că coexistența pașnică este 
mai mult decît o ■ posibilitate pen
tru viitor". Mansfield a precizat că încercările guvernului american Te „a atrage pe vest-europeni la asumarea unei părți mai mari din o- bligațiile N.A.T.O. au avut un efect contrar". „Vorbind deschis, a menționat el, cred că trebuie să facem față în prezent perspectivei ca alte țări membre ale N.A.T.O., urmînd exemplul Franței, să considere numărul mare de contingente americane aflate pe teritoriile lor .ca inconfortabil de excesiv în viitorul nu prea îndepărtat. Ar fi în
țelept să anticipăm alte invitații de 
reducere a trupelor noastre 
ceste țări".Proiectul de rezoluție al torului Mike Mansfield a sprijinul a 42 de senatori, atît de- mocrați, cît șl republicani. Printre aceștia figurează senatorii W. Fulbright și Richard Russel.Sprijinind acțiunea senatorului Mansfield, senatorul Russell Long, președintele Comisiei financiare a Senatului, a subliniat într-o declarație că „din toate măsurile care ar putea reduce dificultățile țării legate de balanța de plăți, reducerea trupelor americane din Europa ar fi cea mai bună",, a spus Russell Long.

a armamentului sau, mai mult, 
dacă, în locul efectivelor retrase, se 
întărește puterea de foc a celor 
rămase. Popoarele europene cer re
tragerea tuturor trupelor ameri
cane de pe continent și lichidarea 
bazelor militare ale S.U.A., îm
preună cu alte măsuri efective de 
dezarmare. în orice caz, propune
rea Mansfield a avut, și are, ca 
rezultat pozitiv stimularea luptei 
popoarelor europene pentru aceste 
revendicări, pentru înfăptuirea 
unei securități reale în Europa și 
în lume.

BRIONI 20 (Agerpres), — Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, a sosit vineri la Brioni. în aceeași zi, el a avut o întrevedere cu I. B. TJto, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și cu alți conducători de partid.Agenția Taniug precizează că în cursul convorbirilor dintre I. B. Tito și Luigi Longo vor fi examinate probleme de interes comun privind cele două partide.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Vineri, la Casa prieteniei popoarelor din Moscova a fost semnat planul de colaborare între Asociația română pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S. și Asociația sovieto-română din cadrul Uniunii asociațiilor sovietice de priete-
nie și legături culturale cu țările străine. Planul a fost semnat de Ion Moraru, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., și de V. I .Konotop, președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română.

Proiectata reuniune

din a-sena-prinrit

Trebuie reamintit că ideea unei 
rezoluții în sensul de mai sus a fost 
preconizată cu mai multe luni în 
urmă de senatorul Mansfield. încă 
de atunci, unii observatori, apre
ciind ca juste motivele care au fost 
invocate, au arătat totodată că o 
retragere parțială nu rezolvă pro
blema, mai ales dacă nu este înso
țită de reducerea corespunzătoare

Eforturi pentru consolidarea
unității poporului yemenitSANAA 20 (Agerpres). — La Sanaa se desfășoară lucrările conferinței naționale a Uniunii Revoluționare a Poporului (U.R.P.) din Republica Arabă Yemen. Ta care iau parte aproape 1 000 de delegați, reprezentanți ai tuturor triburilor, oamenilor muncii, sindicatelor. intelectualității, țăranilor, forțelor armate, studenților, funcționarilor de stat și ai clerului. Lucrările conferinței au fost deschise de Bagran, secretar general provizoriu al U.R.P., care s-a referit, în cuvîntarea sa, la sarcinile consolidării unității poporului yemenit în lupta pentru prosperitatea și independența țării. în documentul- program al Uniunii Revoluționare a Poporului — primul partid politic din Yemen — se arată că principalele sale sarcini' constau în a- părarea integrității teritoriale a R.A.Y., continuarea revoluției și sprijinirea tuturor măsurilor inițiate de guvernul republican în vederea reglementării problemei Yemenite.

Manevre neocolonialiste

africană la nivel înalt
Surse diplomatice, 

apropiate Organiza
ției Unifafii Africane 
(O.U.A.), au declarat 
că, pînă acum, 22 de 
fări s-au pronunțat 
în favoarea propunerii 
Congoului (Kinshasa) 
de a găzdui proiecta
ta conferință la nivel 
înalt a O.U.A. Pentru 
o hotărîre definitivă 
în acest sens, statutul 
organizației prevede 
o majoritate de două 
treimi, adică 28 ds 
voturi. Se așteaptă ca 
în următoarele zile și 
alte state să-și dea a- 
vizul favorabil în legă
tură cu tinerea confe
rinței.

Reuniunea ar urma 
să abordeze o serie 
de probleme impor
tante ce privesc con
tinentul african, lată 
cîteva dintre acestea.

în primul 
trivit părerii 
torilor, ar 
examinată 
creată de
nion Miniere', , 
nu înțelege să respec
te hotărîrea guvernu
lui congolez în 

declarație 
genfiilor de presă con
goleze, 
Mobutu 
în i 
nuri, 
nu 
reia 
nion 
cum 
ca Democratică 
go și Belgia vor trata 
orice problemă de la

rînd, po- 
observa- 

putea fi 
„situația 

fosta „Li
căre

în 1968, după aproape 
130 de ani de dominație 
colonială, Anglia va trebui 
să părăsească Adenul. Stră-' 
■zile orașului, supravegheate 
astăzi de binecunoscută 
„tommy" ° cu fete bronzate 
și uniforme ușoare, gata ori- 
cînd să deschidă focul îm
potriva celor care ar încerca 
să tulbure „ordinea", își vor 
schimba decorul. Soldații 
britanici vor, lua drumul 
Bahrainului, . 
mutată

unde va fi 
baza militară ce 

străjuiește ieșirea din Marea 
Roșie în Oceanul Indian. 
Par populația din această 
parte a lumii are încă des
tule motive.să fie neliniș
tită. Fruntașii forțelor pa
triotice din Aden declară 
că Londra n-a satisfăcut 
decît în parte revendicările 
localnicilor, încercând în fel 
și chip să-și păstreze po
zițiile privilegiate. Din a- 
ceastă cauză valul nemul
țumirii populare n-a putut 
fi curmat.

Joi, în Aden a avut loc 
grevă generală care a pa

ctizat întreaga activitate a 
atașului. Participarea la 
grevă — transmite agenția 
France Presse — a fost de 
sută la sută. Străzile Acle-

■ mdui au fost pustii, circula
ția a fost în întregime pa- 

JJjlizată, toate prăvăliile și 
,#agazmele au fost închise. 
JWn nou val de arestări și 
Jtepresiuni se va abate asu- 
Wra orașului ale cărui în- 
Ju’sori sînt și așa pline.

Comandamentul englez re
cunoaște că, deși a adoptat 
măsuri stricte de securitate,

începînd de la instituirea presiunile antidemocratice au 
restricțiilor de circulație și a 
stării excepționale și pînă la 
arestări masive L. 
populației civile, este incapa
bil să-și exercite un control 
efectiv asupra întregului te
ritoriu al Adenului.

Represiunile anticolonia
liste din Aden atrag de 
multă vreme atenția opiniei 
publice. în toamna anului 
trecut organizația europeană 
(cu sediul la Stockholm) a 
Comitetului pentru amnistie 
internațională a dat publi-

continuat.
, , . Opinia publică derpocra-

în rîndul țipă din diferite țări, care 
și-a manifestat întotdeauna 
splidaritatea cu lupta dreap
tă a poporului din Aden, 
continuă să fie alături de 
el, o puternică acțiune în 
sprijinul său avînd loc chiar 
în aceste zile. Duminică s-a 
deschis Ta Damasc o-con
ferință internațională de so
lidaritate cu poporul Ade
nului, la care iau parte 
delegați reprezentînd 60 de

COMENTARIU

») Denumire a soldaților 
englezi.

cității un raport, alcătuit pe 
baza declarațiilor a 164 de 
foști deținuți în ■ închisorile 
din Aden, care demască cu 
vigoare tratamentul inuman 
la care sînt supuși patrioții 
adenieni. Pentru a obține ' 
declarația „vinovăției" celor 
arestați, se arată în raport, 
s-a recurs la smulgerea un
ghiilor, arderea cu țigara 
etc. în urma unui asemenea 
interogatoriu, care durează 
patru săptămîni, prizonierul 
ajunge într-o stare incit nici 
familia sa nu-1 mai poate 
recunoaște.

Dezvăluirea terorii din 
Aden a provocat o vie reac
ție în rîndul opiniei publice 
britanice și internaționale. 
Ziare și personalități ale 
vieții publice au cerut cu 
insistență guvernului brita
nic să ia măsuri urgente 
care să pună capăt repre
siunilor. Sub presiunea pu
ternicului curent de opinie, 
guvernul englez a trimis în 
Aden o misiune de anchetă. 
Dar în urma anchetei, re-

organizații muncitorești și 
sindicale din mai multe țări 
ale lumii, inclusiv din Ro
mânia.

Substratul încercării de a 
perpetua politica colonialistă 
în Aden îl constituie dorința 
autorităților de la Londra 
de a-și menține pozițiile în 
această parte a lumii și 
după evacuarea bazei mili
tare, măsură adoptată numai 
sub presiunea puternică a 
mișcării de eliberare. „Pen
tru britanici, scrie ziarul 
«Le Monde», nu este vorba 
de a abandona de la o zi 
la alta o regiune în care 
puternice interese îi rețin 
fără îndoială multă vreme. 
Ceea ce se are în vedere, 
se poate spune, este o ple
care a armelor, dar nu a 
bagajelor, o transformare a 
prezentei engleze în lumea 
arabă care ar permite so
cietăților petroliere britanice 
să-și păstreze poziția-cheie 
în Golful Persic". în Aden, 
marile monopoluri au pozi
ții puternice. încă din 1954

compania „British Petro
leum" a construit aici o ra
finărie de petrol cu o ca
pacitate de 5 000 000 tone 
pe an, căreia ulterior i s-au 
adăugat și altele. Compa
niile engleze realizează pro
fituri uriașe datorită mîinii 
de lucru ieftine și a posi
bilității de a desface ime
diat produsele petroliere — 
cele 6 000 de vase, sub toate 
pavilioanele, care ancorează 
anual aici au nevoie întot
deauna de combustibil.

Țintă a intrigilor impe
rialiste, poporul Adenului 
este hotărît însă să continue 
lupta pînă la recunoașterea 
dreptului său sacru de a 
dispune singur de propria 
soartă, fără amestec din 
afară. Ridicîndu-se cu vigoa
re împotriva represiunilor 
antidemocratice, pentru o 
independență reală, popu
lația din Aden se opune cu 
hotărîre încercărilor de a se 
permanentiza rînduielile co
loniale de pînă acum, sub 
o formă mascată. Ea res
pinge includerea Adenului 
în Federația Arabiei de sud, 
creație neocolonialistă care 
ar urma să fie condusă de 
către șeicii reacționari, dis
puși să facă totul pentru 
menținerea pozițiilor foștilor 
stăpînitori.

Politica Angliei ,față de 
Aden este o expresie a ma
nevrelor de tot felul la care 
recurg cercurile neocolonia
liste pentru a frina avîntul 
mișcării de eliberare, a-și 
menține pozițiile și a frustra 
populația din sudul Pe
ninsulei Arabice de dreptul 
ei sacru de a dispune sin
gură de soarta sa.

In fotografie: Lăzi cu armament, de proveniență americană, destinat să fie introdus clandestin în Yemen pentru a fi pus la dispoziție forțelor reacționare. Capturat în apropierea graniței cu Arabia Saudită, armamentul a fost expus în piața Eliberării din Sanaa

sfat la stat, ca două 
țări libere și indepen
dente” — conchidea 
președintele.

O altă problemă 
care preocupă în a- 
ceste zile cercuri tot 
mai largi ale opiniei 
publice de pe conti
nent este aceea a vii
torului Africii de sud- 
est. Ele 
aplicarea 
O.N.U. privind 
gerea din 
siștilor de 
a acestui 
asigurarea 
populației 
la autodeterminare 
independență.

Criza 
discutată 
rînduri 
se pare 
și la această reuniune 
capul de afiș. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît 
sancțiunile economice 
.obligatorii și selecti- 

proclamate tor- 
la cererea An- 

rămîn inefici- 
Africa de Sud și

cer insistent 
rezoluțiilor 

smul- 
mîinile ra
ia Pretoria 
teritoriu și 

dreptului 
respective 

Și

rhodesiană, 
în repetate 
de O.U.A., 

că va deține

Nicolae N. LUPU

_ ceea
o privește*. într-o 

făcută a-

președintele 
reafirma 

ciuda unor 
, guvernul 

intenționează 
dialogul cu 
Miniere'. „De a- 
înainfe, Republi

ce n-

că, 
zvo- 
său 

să 
„U-

ve”, 
mal 
gliei, 
ente. 
Portugalia continuă să 
sprijine deschis pe 
rasiștii sud-rhodesieni. 
Nu fără temei, căpete
nia rasiștilor, Smith, de
clara, într-un interviu 
acordat cotidianului
britanic „Liverpool 
Daily Post', că nu cre
de „absolut deloc' în 
eficiența sancțiunilor 
britanice. „Trebuie să 
mi se dovedească, 
răta acesta, că sancți
unile obligatorii vor 
fi mai eficiente decîl

a-

cele impuse în ulti
mele 12 luni”.

O vădită îngrijora
re a trezit în statele 
africane — și aceasta 
se va reflecta, desi
gur, în întîlnirea pro
iectată — conferința 
diplomaților americani 
care se va ține intre 
22—26 ianuarie le 
Tanger. în legătură cu 
aceasta, 
cană și 
amintesc
care 
multe 
după 
milar 
în 1966.

Pentru 
tanzanian 
unul dintre obiective
le acestei reuniuni a 
diplomaților ameri
cani din țările africa
ne este elaborarea u- 
nor planuri menite să 
divizeze Organizația 
Unității Africane, să 
provoace fricțiuni în
tre țările continentu
lui. Iar ziarul „Al Ki- 
fan El Wafani', care 
apare la Casablanca, 
consideră că „la Tan
ger nu vor lipsi noi 
inițiative în vederea 
slăbirii mișcării de eli
berare națională din 
teritoriile africane a- 
flale încă sub domi
nația colonială'.

lată deci atîtea pro
bleme care stau 
fața O.U.A. și care ar 
putea fi discutate la 
conferința de la Kins
hasa.

presa afri- 
observatorii 

tulburările 
au zguduit mai 

țări 
„conclavul 
care

africane 
si- 

a avut loc

cotidianul 
„Ngurumu”,

în

C. BENGA
Alger.

| PHENIAN. După cum anunță agenția A.C.T.C., 
— o navă militară americană a pătruns la 19 
ianuarie în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, 
săvirșind acțiuni ostile împotriva regiunilor nordi
ce ale țării. Unitățile de artilerie din zona de 
coastă, luind măsuri de apărare, au deschis focul 
asupra navei, scufundind-o.
M LONDRA. A fost dată publicității o declarație 
” a Comitetului Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, în care se arată că între 
25 și 28 noiembrie în capitala Angliei va avea loc 
ce! de-al 30-lea Congres al partidului. Congresul va 
examina principalele probleme ale politicii parti
dului, precum și noul proiect de program „Calea 
Britaniei spre socialism'.

■ PARIS. Partidul Socialist Unificat din Franța 
a dat publicității programul său pentru alegeri

le legislative din 5—7 martie 1967. In ce privește 
Vietnamul, P.S.U. denunță cu hotărîre agresiunea 
S.U.A. împotriva poporului vietnamez și afirmă că 
soluționarea acestui conflict nu poate avea ca 
hază decit recunoașterea dreptului poporului din 
Vietnamul de sud de a dispune de el însuși, a 
aspirației la unitate națională a poporului din Viet
nam ; evacuarea tuturor trupelor S.U.A. și a sate
liților lor ; începerea de tratative cu F.N.E.

■ TIRANA. La 17 ianuarie, in Albania a fost 
inaugurat anul jubiliar consacrat comemorării 

a 500 de ani de la moartea eroului național 
Scanderbeg, care timp de un sfert de secol a orga
nizat și condus lupta poporului albanez împotriva 
ocupației otomane.

■ DJAKARTA. După încheierea vizitei în In
donezia a ministrului afacerilor externe al 

Indiei, Chagla, la Djakarta a fost dat publicității 
un comunicat comun. Semnatarii au subliniat 
că primul pas spre reglementarea pașnică a pro
blemei vietnameze este încetarea imediată și nein- 
tirziată a bombardamentelor americane asupra 
R.D. Vietnam.

■ PARIS. La Centrul de studii nucleare din 
Grenoble a fost semnat un acord privind con

struirea în comun a unui reactor nuclear de cer
cetări franco—..vest-german.

■ LONDRA. Guvernul englez a hotărît, în ciuda 
presiunilor exercitate de Statele Unite, să 

garanteze Cubei creditele necesare pentru a achi
ziționa o fabrică de îngrășăminte chimice, evaluată 
la 14 milioane lire.

■ PARIS. în parcul de expoziții de la Porte de 
Versailles s-a inaugurat vineri cel de-al IV-lea 

Salon internațional de mobilă la care participă 604 
firme franceze și 351 firme străine. Printre acestea 
participă și firma „Tehnoforcstexport" din Repu
blica Socialistă România.

■ LONDRA. într-un raport publicat de Ministe
rul Muncii din Anglia se arată că șomajul în 

Marea Britanic, inclusiv Irlanda de nord, a ajuns 
in luna ianuarie la 640 000 de oameni.

STOCKHOLM. Oameni de știință suedezi au pus 
problema dacă nu cumva stridențele anumitor 
orchestre, în care predomină instrumentele de per
cuție — uneori chiar și aspiratoare de praf cu mo
tor — nu ar avea efecte negative asupra auzului 
tinerilor care, se pasionează după o asemenea „mu
zică''. De aceea au fost întreprinse o serie de cer
cetări bazate pe audiograme.

în fotografie: în timpul unei audiograme
ua
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ECRAN
MONA

Este celebra 
pînză de la 
Louvre adevă
rata Mona Li
sa? Iată o nouă 

care s-a iscat in
LISA
controversă 
jurul nemuritorului tablou al 
lui Leonardo da Vinci. Direc
torul Galeriilor de artă din 
Londra, Henry Pulitzer, susți
ne că sindicatul galeriilor de 
artă este în posesia adevă
ratului tablou al Monei Lisa, 
soția lui Francesco del Gio- 
gonda. Tabloul de la Louvre 
ar fi și el opera lui da 
Vinci, dar ar înfățișa-o ne 
Constflnza d’Avalos, sora Mo
nei șifprietena lui Giuliano de 
Medidf. Faptul că cele două 
femei sînt surori ar explica 
asemănarea. Neegalatul zîmbet, 
care a dat naștere atîtor co
mentarii de-a lungul secole
lor, apare 
mutic.

acum și mai enig-

„EX- 
PERȚII"

La Paris a avut 
loc o conferin
ță la care au 
participat ex- 
perfi vesl-eu- 

problemele circula- 
din prima zi, zece

topeni tn
(iei. Chiar
dintre ei au fost amendați pen
tru... călcarea regulilor de cir
culație in capitala Franței...

„Comitetul a- 
merican pen
tru Africa" și 

„Mișcarea creștină universita
ră" au organizat la New York 
o campanie originală în lupta 
contra rasismului din Africa 
de Sud. Ele au lansat chema
rea: „Retrăgeți-vă banii de la 
Chase Manhattan și de la First 
National Bank". Cele două 
bănci au sucursale în Africa 
de Sud. La ghișeele acestor 
sucursale se pot citi inscripții 
„Blankes" (numai pentru albi) și „Nie Blankes" (nu pentru 
albi).

Chemarea a avut urmări. La 
puțin timp după lansarea ac
țiunii au fost retrase de la 
Chase Manhattan Bank 15 mi
lioane de dolari, 
First National 
milioane. S-au 
pentru... cauza

BOICOT

iar de la 
City Bank — 8 
retras bani albi 
negrilor.

DISPA
RIȚIE

Emoție în lu
mea artistică 
din Paris. A 
dispărut cea 
de-a doua ju

mătate a manuscrisului origi
nal al operei Don Juan de 
Mozart, una din cele mai pre
țioase piese din fondul Bi
bliotecii Naționale. Este vorba 
de două caiete cuprinzînd 
partiturile uverturii, două fas
cicole ale actului II și aria lui 
Don Ottavio. Furtul a avut loc 
în ultimele opt zile, cu prile
jul fotocopierii partiturilor. 
Manuscrisul era păstrat în ca
mera blindată a bibliotecii, 
prevăzută cu un sistem spe
cial de securitate și de supra
veghere. Cine e autorul furtu
lui ? După părerea poliției, un 
amator pasionat. Un amator 
sau o amatoare ? De muzică, 
în general, sau de Don Juan, 
în special ?

PIONI
ERAT

tn localitatea 
braziliariă Ma- 
naos se • desfă
șoară o confe
rință interna

țională consacrată elaborării u- 
nui proiect de valorificare și 
dezvoltare a bazinului Amazo
nului. Acest bazin — care se în
tinde pe teritoriile Braziliei, Pe
rului, Columbiei, Ecuadorului, 
Boliviei și Venezuelei — este 
una din cele mai fertile regiuni 
ale lumii. Potrivit agenției Reu
ter, traducerea in viață a pro
iectului — una din cele mai 
mari sarcini de pionierat din 
timpurile moderne — va oferi 
pline multor milioane de latino- 
americani.
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