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I-INDUSTRIALA-I
Contractul economic, in momentul cînd a fost semnat, devine lege, cu obligații stricte atît din partea furnizorilor, cit și a întreprinderilor beneficiare. El este de natură să asigure respectarea 

disciplinei de plan, precum și aprovizio
narea ritmică a procesului de producție, 
să permită livrarea uniformă și de bună 
calitate a produselor, constituirea de 
stocuri minime necesare — pe total și pe sortimente.Determinării cît mai exacte a necesităților producției și îndeplinirii necondiționate a prevederilor din contract, majoritatea întreprinderilor din regiunea Crișana le-au dat importanța cuvenită. Se disting, în acest sens, „înfrățirea" din Oradea, întreprinderea pentru echipament metalic și binale, Fabrica de încălțăminte „Arta" și altele. Sînt însă unități economice care au manifestat și manifestă lipsă de răspundere la întocmirea contractelor economice și a planului de aprovizionare. La „Avîn- tul", întreprinderea forestieră Sebiș și fabrica „Bihoreana", de exemplu, la 
calculul cantităților de aprovizionare 
s-au folosit consumuri specifice mai 
mari decît cele reale cu peste 2 600 000 lei. Anul trecut au fost și cazuri inver-

în toate aceste cazuri forurile tutelare ale întreprinderilor amintite au ignorat necesitatea stabilirii cît mai judi
cioase a surselor de aprovizionare, a e- conomisirii banilor, prin reducerea chel
tuielilor de circulație și nu au acționat pentru eliminarea transporturilor 
neraționale și încrucișate. Iată de ce atîta vreme cît nu se vor lichida anomaliile semnalate, cînd pentru zahăr, cherestea, bușteni, plăci aglomerate și alte produse se primesc repartiții din Suceava, Brăila sau alte locuri îndepărtate, deși materialele respective există în regiunile vecine, nici nu se poate vorbi despre creșterea gradului de economicitate a aprovizionării.Evident, în atenția organelor bancare stă și urmărirea modului în care întreprinderile și organizațiile economice respectă contractele încheiate, sub aspectul termenului de livrare, prevenirii formării de stocuri supranormative,
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(Continuare în pag. a III-a)se, cînd unele organe tutelare au dat întreprinderilor din subordine — „Refractar", „Solidaritatea", I.R.I.C., „Transilvania" și „Azbociment" — repartiții de materii prime și materiale sub necesitățile producției. Consecințele : periclitarea realizării planului, intervenții pentru asigurarea materialelor.Acestea ar fi „în mare" unele chestiuni legate de întocmirea contractului economic. Cum se manifestă însă concret aprovizionarea tehnico-materială ? Din păcate, unele conduceri de întreprinderi și chiar organele lor de resort nu s-au întrebat cît le costă achiziționarea unui produs, de unde îl aduc. A devenit un prost obicei ca anumite uni
tăți să se aprovizioneze cu mari canti
tăți de produse din alte părți mult în
depărtate, în timp ce industria regiunii 
noastre trimite aceleași mărfuri... la sute de km distanță. Moara „Răsăritul" din Oradea, de exemplu, a livrat 628 tone făină albă în regiunile Cluj și Maramureș, în timp ce regiunea Crișana s-a aprovizionat cu 2 300 tone făină albă din regiunile respective. Fabrica „In- terindustrial" a trimis și ea sute de tone de ulei vărsat și îmbuteliat în regiunile Oltenia și Suceava, iar I.C.R.A.-Oradea a primit alte sute de tone ulei de la fabricile din Podari (Oltenia) și Unirea-Iași.

M-am plimbat cîteva zile prin București cu un volum de poezii de buzunar. Experimental, l-am făcut uitat pe o banchetă într-un tramvai pe linia 12. L-am ținut sub observație. N-o să se atingă nimeni de el, n-o să trezească interesul nimănui, n-o să vrea nimeni să și-l însușească, ca pe un fular ? Iată primele „incidente* :
Indiferenții— Poate că totuși • al dv...Insist îndelung, îl Ispitesc cu coperta. Cetățeanul are cel puțin datele exterioare ale unui om grav, funcționar cu vechime. Deschide cu precauții. Conchide jignit :— Fii, tovarășe, seriosl Nu vezi că sînt... poezii 1Respectabilul cetățean s-a scuturat distins, ca la o atingere frivolă.— Cite ore pe zi destinați televizorului ?— Bineînțeles, tot timpul liber.A coborît, nu fără să mă salute... mustrător.Au urmat episoade la fel de nesemnificative.— Cîte ore dedicați pe zi publicațiilor sportive ?După răspuns, cetățeanul și-a înfundat nasul în revista „Fotbal*.

Și totuși 
un pasionatIa volumul, îl deschide ca un cunoscător de carte, cercetează prefața apoi sumarul, se cufundă în lectură.— Vă interesează ?— E o cunoștință veche.— Mă iertați. Mă interesează părerile dv. despre poezie.

Gh. Leoneanu (tehnician — construcții București) :— După anii de școală, în care contactul cu poezia este oarecum obligatoriu și general, foarte puțini frecventează ulterior poezia cu interes. De ce ? Nu știu, n-aș putea să precizez. Știu numai că întîlnirile sînt întîmplătoa- re, o emisiune la radio, un recital de poezie, obligația de a verifica cunoștințele copilului pe un text.— Șl totuși, dv...— Poezia este pentru mine o pasiune, ca și matematica. Și pe una și pe cealaltă le-am cunoscut în perioada liceului.Matematica presupune o inițiere, o disciplină a însușirii unui specific de gîndire care se dobîn- dește cu o deosebită trudă, după un număr de ani. Poezia răspunde, credem noi, unui orizont de aspirații și sentimente cu mult mai larg, unor însușiri general-umane, iar absența acestor însușiri.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Greciei 

la București»La 31 ianuarie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Greciei, Ioanis Christos Cambiotis, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntările rostite — 
în pag. a V-a).

LAPTELE, 
un univers 
alimentar

Sîntem tentați să acordăm preferință unor alimente sau altora, dar de prea puține ori ne gîndim la însușirile lor de a contribui la satisfacerea nevoilor metabolice ale organismului.Ca specialist în probleme de nutriție, cărora le-am închinat mulți ani din viață, pot afirma că dintre toate alimentele, laptele înmănunchează cel mai complet buchet de însușiri nutritive, pe care nu le însumează nici un alt produs alimentar. Considerăm pe bună dreptate că acesta este alimentul cel mai complet, el conținînd atît ma
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terial plastic (proteine, calciu, fosfor etc) și energetic (lactoză, grăsimi), cît și trofinele necesare folosirii lui (vitamine, oligoelemente minerale). Ie- rarhizînd efectele nutriționale în ordinea importanței, laptele se impune în alimentația omului în primul rînd prin acțiunea lui mineralizantă pentru tineret și antidecalcifiantă pentru adult. In lipsa acestui produs din alimentație, numai cu greu se poate acoperi nevoia minimă de calciu a adultului, iar absența la copii sau la femei în perioada maternității aduce riscul unei tulburări inevitabile în structura minerală a țesutului osos. In timpul eforturilor fizice se accentuează mobilizarea calciului din schelet și pierderea lui prin transpirație, se dublează nevoia organismului pentru acest element. Pentru prevenirea crampelor (mai ales la sportivi) este necesar ca dieta să conțină cantități suficiente de lapte și brînzeturi. A bea un pahar cu iaurt sau lapte bătut este incomparabil mai avantajos decît de a ingera unul cu vin sau bere.Acțiunea antidemineralizantă a laptelui se datorește pe de o parte bogăției sale de calciu și fosfor, iar pe de alta faptului că el realizează toate condițiile pentru ca absorbția și fixarea acestor elemente minerale în schelet și în dinți să fie optime. Raportul dintre calciu și fosfor este suprauni

lipsa de vibrație la ele, este, poate, o infirmitate.Poate că e vorba despre altceva. Poate că însăși poezia sau inițierea în tainele ei sînt de vină.
Ce pierdem 
prin lipsa 
culturii poetice?Ne răspunde Silvia Ia- șinschi, profesoară la Școala generală nr. 33 București :— Hotărîtoare este epoca formației școlare, cînd contactul metodic cu literatura devine obiect al programei analitice. A- cum se formează gustul, acum se cristalizează, ori- ' cît de incipient, primele criterii de valoare. Este momentul cînd, practic, se poate deștepta pasiunea față de poezie, iar momentul coincide cu aspirațiile adolescenței, cu acea răspîntie psihologică în care adolescentul are nevoie de un sfetnic intim cu ajutorul căruia să se descifreze și înțeleagă. Dacă momentul este bine folosit, poezia se va încorpora pe deplin universului tînărului, devenind o coordonată de neprețuit a sufletului omului de mai tîrziu.— Ce pierdem prin lipsa de receptivitate față de poezie ?— Receptivitatea față de poezie este general-uma- nă. Este un fond inițial, distribuit cu generozitate sau parcimonie oamenilor, la toate vîrstele, dar mai ales la vîrstele tinere. Ce însușiri se pierd prin nefrecventarea poeziei ? O diminuare a sensibilității la frumos, a receptivității din care decurg simțul armoniei, gingășia, finețea sufletească, dar și spiritul asociativ, fantezia, plasticitatea și noblețea exprimării sentimentelor și ideilor, fiindcă poezia nu este numai o școală a sentimentelor, ci și a limbii.

Cu cîteva luni în urmă, la o oră tîrzie din seară, 1-anr întîlnit în- tr-una din secțiile uzinei pe directorul general al „Independenței" din Sibiu, ing. Gh. Negrilă. „Nu are liniște dacă amînă o problemă de azi pe mîine" — ne-a explicat pe un ton confidențial secretarul comitetului de partid. Mai rețin și a- ceastă replică a directorului general. „Timp liber?... De doi ani n-am fost la un spectacol, la cinema".Se ghicea un regret în răspunsul directorului general. Dar el nu se referea la timpul petrecut de dimineață pînă seara în uzină, ci ia faptul că, în ciuda acestui efort, cu toată îndîrjirea lui, lucrurile nu e- rau încă puse pe făgașul dorit, iar activitatea uzinei nu-i aducea încă o satisfacție deplină.De curînd l-am reîntîlnit. De astă dată într-un alt oraș al țării, la Sighetul Marmației și în persoana altui om. Corespondentul nostru din Maramureș îl cunoștea bine, de mai multă vreme: „Combinatul a pus probleme grele. E un inginer destoinic. La combinat este de aproape un an".11 cheamă Ionel Pop și de cînd e director a îndreptat multe lucruri, dar C.I.L.-ul ridică încă, după cît se știe, destule probleme. Am discutat despre timpul de muncă al conducătorului de întreprindere și cu directorul acestei noi unități a economiei forestiere. S-a desprins o concluzie comună. Dincolo de cele mai bune intenții, de bunăvoință și pasiune, de răspunderea cu care cei doi di
rectori se dăruiesc activității, ei 
se găsesc nu de puține ori in de
calaj față de cursul timpului, gră- 
bindu-se nu atît să țină pasul cu 
el, cît să-l ajungă din urmă. De ce? Ce înseamnă în fond timpul de muncă al directorului, cum, 
pentru ce și cu cît folos este el cheltuit? Tovarășul ing. Ionel Pop ne-a înfățișat cu dovezi „filmul" activității sale zilnice.

...De regulă semnează pe zi 500—600 de acte, corespondențe, situații... Cea pe care tocmai o avea în față cuprindea cîteva file (era un raport al contabilității care se cerea trimis forului de resort). Desigur, fiecare semnătură — dacă i se dă respectul cuvenit — presupune o examinare atentă, ceea ce necesită timp. Să admitem că raportul amintit, pentru a fi semnat, cere, potrivit aprecierii tovarășului Pop, o examinare de o jumătate de oră. Pentru fiecare din celelalte 599 de semnături să-i acordăm numai cîte un minut. Și iată că doar pentru rezolvarea corespondenței ar trebui să se consume zece ore! Dar în cursul zilei sînt și alte lucruri de făcut și nu reușește să vadă toată corespondența. Iși umple servieta, socotind că noaptea, acasă, în liniște...Am stat în biroul tovarășului Pop aproximativ o oră. Telefonul, secretara, l-au solicitat de cîteva ori. Nu am cronometrat durata convorbirilor, dar am reținut în schimb două dintre ele. Cineva a cerut) aprobare pentru una din mașinile combinatului. Avea de adus din oraș niște cuie. Un alt apel telefonic, de astă dată de la minister: un inginer din minister se interesa dacă s-au scos din magazie anumite materiale. Fără îndoială, ar fi putut vorbi cu mecanicul șef, cu șeful serviciului de aprovizionare, dar s-a adresat mai bine „celui mai mare". (De altfel, a- veam să aflăm că în virtutea obișnuinței și a unor reglementări a- nacronice, fie că e cazul fie că nu, corespondența tuturor serviciilor din minister este adresată a- proape în exclusivitate directorului și foarte rar serviciilor de resort din combinat).
Constantin MORARU

(Continuare în pag. a III-a)

Solemnitatea înmînării unor ordine 
ale Hepublicii Socialiste România

La Consiliul de Stat a avut loc, marți 
la amiază, solemnitatea înmînării unor 
ordine ale Republicii Socialiste Româ
nia.

La solemnitate au participat tova
rășii Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Sfat, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Najionale, Mihai 
Gere, vicepreședinte al Consiliului de 
Sfat, Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Sfat, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Sfat și ai gu
vernului, vechi activiști în mișcarea 
muncitorească.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Chivu Sfoica.

Pentru activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și merite deose
bite în construirea socialismului, cu 
prilejul împlinirii vîrsfei de 80 de ani, 
a fost conferit ordinul „23 August’ 
clasa I tovarășului' Ion Niculi.

Tovarășului Petre Drăgoescu i-a fost 
acordat ordinul „Meritul Cultural’ cla
sa I, pentru merite deosebite în acti
vitatea cultural-didactică și în opera de 
construire a socialismului, cu prilejul 
împlinirii vîrsfei de 80 de ani.

Pentru activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și merite deose
bite în construirea socialismului au 
fost conferite ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România’ clasa a ll-a to
varășului Virgiliu lonescu — cu prile
jul împlinirii vîrsfei de 75 de ani, și 
„Ordinul Muncii' clasa I, tovarășului 
Emilian Anton — cu prilejul împlinirii 
vîrsfei de 60 de ani.

Prof. dr. Ana Aslan a fost decorată 
cu ordinul „Meritul Științific' clasa I, 
pentru rezultate deosebite în activita
tea medico-sanitară și de cercetare 
științifică.

Prin decret al Consiliului de Stat a

fost acordat ordinul „Meritul Cultural* 
clasa a l!l-a, pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în organiza
rea și conducerea muzeului din Piatra 
Neamț și pentru contribufia adusă la 
cercetarea geologică, tovarășului Con
stantin Mătase.

Cu prilejul aniversării a 15 ani de 
la înfiinjarea Institutului de cercetări 
miniere, pentru realizări deosebite în 
domeniul cercetării științifice și pentru 
merite deosebite în muncă au fost dis
tinși cu ordinul „Meritul Științific" cla
sele a ll-a și a III-a, și cu medalia 
„Meritul Științific* 25 de tovarăși.

De asemenea, cu prilejul împlinirii 
a 10 ani de activitate în domeniul te
leviziunii, pentru merite deosebite în 
muncă au fost conferite Ordinul „Me
ritul Cultural” clasa a ll-a, „Ordinul 
Muncii’ clasa a III-a, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România’ clasa a 
V-a unui număr de 29 de tovarăși de 
la Comitetul de radiodifuziune și tele
viziune și Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor. Alfi 65 de tovarăși au 
fost distinși cu „Medalia Muncii".

După înmînarea ordinelor, tovarășul 
Chivu Stoica a felicitat călduros pe cei 
decorați, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernului, 
le-a urat sănătate, fericire și noi suc
cese în activitatea lor viitoare.

Din partea celor distinși au luat cu- 
vîntul tovarășii Ion Niculi, Petru Vlad 
și Nicolae Popescu, care, mulțumind 
pentru cinstea acordată, au încredințat 
conducerea partidului și statului că își 
vor consacra și în viitor toată puterea 
de muncă construirii socialismului în 
patria noastră.

După solemnitate, președintele Con
siliului de Stat s-a întrejinut călduros 
cu cei decorafi. (Agerpres)

(Continuare 
în pag. a IV-a)

tar, apropiindu-se mult de cel existent în țesutul osos. Aceste elemente se găsesc alături de vitamina D naturală (D 3), de lactoză și de proteine, care măresc atît proporția de calciu absorbant din intestin, cît și depunerea fosfatului de calciu în schelet. Acidul lactic, rezultat din fermentația lactozei, în afara organismului (preparate lactacide), sau în tubul digestiv, solubilizînd calciul favorizează pătrunderea acestui element în sînge. Apoi laptele, fiind singurul aliment de origine animală, în constituția căruia predomină — ca la legume și fructe — bazele, față de acizi, are efect alcali- nizant, care concură la pătrunderea calciului în organism.Datorită calității lor, proteinele din lapte pot corecta și mări valoarea nutritivă a celor existente în produsele de origine vegetală.Pentru alimentația rațională a omului are o mare însemnătate faptul că laptele conține toate vitaminele necesare. El este bogat în vitamina A gata formată și în vitamina B 2 și relativ bogat în vitaminele D, Bi, Bo, B12 etc. Intrucît rhicroorganismele, care provoacă înăcrirea laptelui, sînt capabile să sintetizeze unele vitamine din grupul B, produsele lactate acide sînt mai bogate în acestea decît laptele
(Continuare în pag. a II-a)

j METAMORFOZE
! TUNISIENE

Cei aproape două mii de kilometri de itinerar tunisian — tn- Icepînd de la promontoriul Cartaginei, de la plaja cu nisipuri de pudră a insulei Djerba de lingă frontiera cu Libia, pînă la depo- Izitele frigorifice ale oficiului piscicol din orașul Sfax — ne-au dezvăluit felurite imagini ale vieții unui popor de nici 5 milioane de oameni. Priceput și mîndru, acest popor își potențează ener- Igiile în construirea tiparelor unei societăți moderne. Dacă ar fi să exprimăm într-un cuvînt impresia stăruitoare pe care ne-au lăsat-o interesantele întîlniri cu oamenii Tunisiei, de la persona- Ilități de prim rang pînă la beduinul cooperator, care ne-a ospătat în plin deșert — acesta ar fi: energie.Complexe și nu lipsite de contradicții, realitățile tunisiene ne-au I apărut a fi dominate de dorința vizibilă a oamenilor de a împinge înainte timpul, de a depăși inerțiile trecutului, de a pune în valoare resursele naționale. Contactul cu viața de toate zilele Ine-a ilustrat eforturile pe care Tunisia s-a angajat să le facă în numele dezvoltării și modernizării. Amploarea acestor eforturi se află concretizată în planul decenal, a cărui acțiune se extinde Ipînă în 1971. Principalul insă, după cum ni s-a subliniat aici, constă în abordarea realistă a problemelor numeroase și dificile cărora trebuie să le facă față o țară ce și-a cucerit independența I politică de numai 11 ani. Guvernul tunisian pune în prezent accentul pe cîteva probleme fundamentale și anume : decolonizarea, dezvoltarea economică, pe măsura posibilităților, îndeosebi I proprii, reforme de structură, educarea și formarea omului.Cum sînt traduse în iapt aceste deziderate? In primul rînd, decolonizarea reprezintă un proces de înlăturare a resturilor econo- Imice ale dominației coloniale. Această etapă a fost îndeplinită îndeosebi în agricultură, unde preluarea pămînturilor deținute de
Nicolae PUICEA 

___________________________ Cristian POPIȘTEANU 

(Continuare în pag. a Vl-a)
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de Tănase AVRAMESCU și Nicolae MORARU
. 
sȘîțS

A trecut multă vreme de atunci — sînt 34 de ani încheiați. Atît de multe s-au schimbat în acest răstimp, incit vremurile de atunci ne apar chiar și mai îndepărtate. Dar și astăzi continuă să trăiască
Cu prilejul grevei declanșate în ziua de 1 februarie de muncitorii de Ia „Româno-Americana", luptele au îmbrăcat forme deosebit de ascuțite. Pentru a-i elibera pe repre- _ zentanții lor,-arestați în mod abu-în inimile noastre, la fel de vie, ziv, în timpuriratativelor cu direc- amintirea acelor zile /furtunoase ale - țiîtrafinăriei, Hflilfc de greviști, că- rofă li s-au alăturat alte mii de muncitori din împrejurimi, precum și mase largi ale populației, au asediat timp de mai multe ore localul chesturii poliției din centrul orașului Ploiești.. 1 ,,în cele din urmă, reprezentanții autorităților au fost nevoiți să-i elibereze pe cei arestați. Ei au fost purtați pe sus pînă în centrul orașului unde, în jurul statuii Libertăți), a avut loc un măreț miting. . Pînă noaptea tîrziu mulțimea a de- . „moristrat pe străzile Ploieștiului,; țeare^ pentru o zi, a fost al nostru, •al muncitorilor! •• '■ •Puternicele acțiuni muncitorești i-au alarmat într-atîta pe guvernanți încît, chiar de a doua zi, ad
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luptelor petrolfș'filbr, la ca?e arii participat, în floarea tinereții noastre, alături de mii și mii de alți muncitori prahoveni.Stăpîne erau pe‘ atunci în Valea Prahovei societățile străine petroliere. Unul din semnatarii acestor rîn- duri (n.n. — Nicolae Moraru) lucra la Atelierele mecanice de întreținere ale societății „Româno-A- mericana" din Ploiești. într-o zi ne pomenim că vine la noi maistrul și ne spună : Thcăpîad dg.'ixiîi-, ne, veți lucrâ rtumai ; 15' zile ’din 'J-i se~strmgeau, «inie,’- oameni fără lucru, scumpetea de pe creștere, făcea via-
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Noul spital din Hunedoara (Foto : Agerpres)

lună... La pohțîle-.marttor întreprinderi ploieștare ' sute și sute de în acest timp, piață, mereu în ța de netrăit. Creșteau chiriile. Cuțitul ne ajunsese la os.Partidul munist a acela care arătat că gura cale care ne team îmbunătăți soarta era lupta hotărâtă, organizată. Dacă înainte e- xista în genere doar cîtp O. pe întreprindere, acum în marile întreprinderi au început să fie create celule și pe secții. La societatea „Concordia" din Moreni, de pildă, au luat ființă celule la secțiile strungărie, foraj-extracție, electrică. Noi celule începeau să-și trăiască viața la schelele Florești, Cimpina, Ochiuri, Gura Ocniței, Tîrgoviște, Runcu, Ceptura, etc.în serile acelei ierni geroase ne întîlneam adeseori în casa vre- ■ unuia dintre noi. La slabă a unei lămpi discutam despre starea de rit a petroliștilor, apreciam tul manifestelor pe care le pîndisem cu cîteva zile înainte, fixam obiectivele activității. Viața însăși, starea generală de revoltă a petroliștilor ne arătau cum trebuie să lucrăm. Pînă atunci, noi acționasem într-un cadru mai îngust. Acum erau create condiții pentru atragerea Ia luptă a masei largi a muncitorilor. Seară de seară, la „Casa poporului" din Ploiești, la sediile sindicatelor din alte centre petroliere ne adunam muncitori, indiferent de apartenența politică, spre a dezbate problemele ce ne frămîntau. Ne dădeam bine seama că noi toți, fie că eram comuniști, social-democrați sau fără partid, a- veam aceleași interese și că numai acționînd laolaltă, ne puteam impune voința în fața capitaliștilor.Noi am pus atunci un puternic accent pe crearea comitetelor de acțiune, ca organe ale frontului unic de jos, alcătuite din.comuniști, socialiști independenți, social-democrați și muncitori fără partid. AJese în a- dunări deschise la locul de muncă— pe secții sau întreprinderi — șireprezentând- . Jnțerșșele..... întregiimase de muncitor), aceste comitete erau în măsură să-i atragă pe.toți în luptă, să asigure organizarea u- nor puternice acțiuni. La „Astra Română", de pildă, au fost aleși în comitetul de acțiune 57 de muncitori. Asemenea comitete au fost alese rând pe rând și la „Orion", „Concordia", „Unirea", „Feroemail" „Dorobanțul", „Steaua Cimpina, Moreni, Băicoi, etc.în aceeași perioadă, delegați) muncitorilor prahoveni dunat în sala „Elisee" din centrul Ploieștiului. Deși destul de mare, sala devenise neîncăpătoare pentru sutele de oameni veniți din schele, rafinării și alte .întreprinderi. Sub ochii agenți.lor de poliție, neputincioși în fața.gceștei puternice concentrări de forțe muncitorești, delegații au ales, intr-o atmosferă de înaltă combativitate, comitetul de .. acțiune din Valea Prahovei, . între, ai cărui membri ne număram și, noi. Comitetul trebuia să cpordoneze activitatea tuturor Qțupitp.țșjftr de acțiune ce se constituiau în întreprinderi.Era atunci o perioadă de avînt al mișcării muncitorești în întreaga țară. Mereu aflam despre noi greve și acțiuni de luptă ale diferitelor detașamente ale clasei muncitoare— metalurgiști. ceferiști, mineri, tex- tiliști etc. — organizate de partid, în diferită orașe 4Xeau. ,lț>c puternice manifestări ale ințel.ectualită- ții, funcționărimfi, micilor meseriași ; se întețeau frămîntările sociale la sate. Atmosfera de fierbere revoluționară care domnea în întreaga țară ne îmbărbăta și pe noi, petroliștii Văii Prahovei.Hotărârea de luptă a muncitorilor petroliști s-a manifestat cu putere în timpul grevei izbucnite la „Astra-Română" în ziua de 30 ianuarie 1933, cînd în sprijinul greviștilor de aici, care ocupaseră întreprinderea, au venit și muncitori din celelalte întreprinderi. în fața curajului direcția Ea s-a tilor să dierilor, contractului colectiv, să recunoască dreptul delegațiilor de lucrători de a trata în numele acestora. Era o victorie însemnată a muncitorilor, care arăta cît de mare este forța luptei unite și curajoase, forța solidarității proletare. Ea le-a dat curaj și muncitorilor din celelalte întreprinderi să pășească la noi acțiuni, și mai viguroase.

LISTA (Urmare din pag. I)

DE CÎȘTIGURI

co- fost ne-a sin- prin pu-
celulă de partid

înțesat Ploieștii cu armată. La 4 februarie a fost declarată starea de asediu în principalele centre muncitorești, iar în zilele următoare a început să plouă cu arestări. Ne-am aflat și noi printre zecile de muncitori ridicați februarie de a- de arest, 6 cava-

la depunerile 

pe obligațiunile C.E.C. 

cu ciștiguri

TRAGEREA LA SORTI 
DIN 31 IANUARIE 1967

lumina cu gaz, spi- efec- răs-

Română".
s-au a-

și dîrzeniei muncitorilor, a trebuit să angajat în fața greviș- revină asupra să respecte
cedeze.conce-prevederile

noastră
în noaptea de 14 cașă și închiși, sub stare în clădirea regimentului lerie.Peste cîteva zile, pazaa fost mult întărită. Se transmiteau și se executau precipitat ordine. Am aflat și cauza : la București, la „Gri- vița“, izbucnise greva din 15—16 februarie. Tovarășii noștri de la A- telierele căilor ferate duceau mai departe, ca o ștafetă de foc, torța eroicelor lupte muncitorești.

★Luptele desfășurate în ianuarie- februarie 1933 în bazinul Văii Prahovei au înscris o pagină luminoasă în istoria luptelor revoluționare ale proletariatului din țara noastră.In acele zile, muncitorimea pe- trolistă și-a dovedit, alături de ceferiști și de alte detașamente ale clasei muncitoare, înalta combativitate și conștiință politică, devotamentul față de cauza poporului muncitor, înaltul ei patriotism.In cursul acestor lupte, dintre muncitorii greviști s-au ridicat zeci și zeci de activiști, strâns legați de mase și cu autoritate în rândurile lor, care s-au situat cu curaj în fruntea acțiunilor. XAu fost, fără îndoială, și unele slăbiciuni în activitatea noastră, a organizațiilor des, partid care au condus desfășurarea luptelor, a comitetului de acțiune din Valea Prahovei. Anumitg deficiențe organizatorice au împiedicat generalizarea acțiunilor în întregul bazin petrolier, au făcut ca amploarea lor să nu fie pe măsura avîntului revoluționar din acea perioadă.Cu toate acestea, în inima fiecărui muncitor petrolist a rămas mîndria de a fi participat la una din cele mai importante ridicări la luptă ale proletariatului român. Experiența dobîndită atunci, învățămintele ce s-au desprins au devenit un bun prețios ai partidului nostru în conducerea luptelor viitoare, ce aveau să ne ducă la strălucitele victorii de mai tîrziu.
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cîștigurilor
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1 15773 34 100 000 100 000
1 47897 31 75 000 75 000
1 46503 38 50 000 50 000
1 32342 43 25 000 25 000
1 10577 47 10 000 10 000
1 00188 08 5 000
1 01853 04 5 000
1 17982 38 5 000
1 38968 46 5 000
1 50997 45 5 000
1 57114 21 5 000
1 59648

I.® 
is
u.

15 5 000 35 000

60 474 09 2 000
60 735 47 2 000
60 849 16 2 000 360 000
60 619 28 1 000
60 958 19 1 000 120 000

600 30 40 800
600 I 40 39 800
600 ! 60 23 800 1 440 000

2112 TOTAL 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligați
unilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. In valoarea cîștigurilor este cu
prinsă șl valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de persoane, 
din 31 ianuarie 1967, au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere:

L. O. O.; E. X. N.; Z. M. W.; E. C. T.j 
Y. C. P. ; X. T. P.) J. J. X. E. J. K.

. . . ? Idulce. Vara, cînd animalele sînt expuse la soare și consumă furaje verzi, conținutul laptelui în vitaminele D și A este mult mai ridicat.în activitatea pe care o desfășoară, omul cheltuiește o cantitate apreciabilă de energie. Pentru copil, proporția mare de calorii provenite din grăsimi constituie un avantaj, însă pentru adult este un inconvenient. In toate țările laptele se distribuie de aceea cu un conținut mai redus și constant de unt (3 sau 2,5 sau chiar numai 2 la sută). Prin smîntînire parțială se pierd o parte din vitaminele solubile în grăsimi, iar valoarea calorică a laptelui se micșorează, însă se păstrează integral celelalte vitamine și trofinele datorită cărora laptele se impune în alimentația omului. în acest fel el poate fi consumat în cantitate mai mare de orice persoană, fără a depăși necesarul de grăsimi.Pe lîngă marea lui valoare nutritivă laptele mai prezintă avantajul că se digeră foarte ușor. Atît volumul de suc gastric, cît și aciditatea lui, după consumul de lapte sînt mai reduse decît după alte produse alimentare, iar timpul cît rămîne în stomac este scurt. Din această cauză laptele este consi
derat ca aliment de repaus gastric. Pentru o bună digestie este necesar ca laptele dulce să fie consumat în mod fracționat, ca o mîncare și nu ca o băutură.Există numeroase studii care atestă că laptele este indispensabil pentru creșterea unei generații de oameni sănătoși, robuști și cu o mare capacitate de muncă. Observațiile și cercetările sistematice făcute pe copii au arătat că laptele accelerează creșterea cu 30—40 la sută și mărește vigoarea fizică a tineretului. Prin includerea a 500—750 ml lapte în dieta copiilor s-au obținut avantaje de creștere ponderală și mai ales staturală, care nu au putut fi realizate prin nici un alt aliment. în timp de un an, copii în

LAPTELE,
un univers
alimentar

vîrstă de 5—11 ani, care au consumat zilnic acest volum de lapte au crescut cu 1—3 kg și cu 2—4 cm mai mult decît cei hrăniți cu o dietă suficientă, dar fără lapte. Așa se explică de ce înălțimea, greutatea corporală și vigoarea fizică a popoarelor consumatoare de lapte (arabi, beduini, nordici) sînt mai mari decît a celor ce consumă în cantități mai mici acest aliment.Dintre multiplele argumente care pledează în favoarea creșterii consumului de lapte nu se poate să nu amintim că, datorită marii lui valori nutritive, acest aliment mărește puterea de apărare și rezistența organismului față de agenții patogeni. Pe baza acestei însușiri el este considerat ca aliment de protecție. Bolile infec- țioase în general și tuberculoza în special apar mai frecvent la persoanele care nu consumă acest aliment. Prin consumarea a 0,5—1 litru de lapte pe zi se atenuează fenomenele de intoxicație cu substanțe chimice.Prin însușirile lui nutriționale laptele este deosebit de indicat în alimentația majorității bolnavilor. In unele boli el are efecte terapeutice deosebit de importante. Datorită faptului că este un
NOI EMISIUNI

FILATELICE
Prima emisiune filatelică a anului : „Cosmonautica 1967", este 

consacrată împlinirii a 10 ani de la lansarea primului sa
telit artificial al Pămîntului și realizărilor din acest domeniu. 
Mărcile reprezinți lansarea acestui satelit, portretul primului 
cosmonaut din lume, luri Gagarin, al primei femei cosmonaut, Va
lentina Tereșkova, primul zbor în grup a două nave cosmice „Vos- 
tok-3” și „Vosfok-4", ieșirea liberă în Cosmos, asigurarea de legături 
radio și telegrafice internaționale cu ajutorul satelitului staționar Early 
Bird, primele fotografii ale planetei Marfe, executate de la mică 
depărtare de către sonda spațială Mariner IV, tntîlnirea spațială a 
navelor cosmice Gemini 6 și Gemini 7, precum și joncțiunea spa
țială a navei cosmice Gemini 8 cu racheta Agena pe o orbită cir- 
cumterestră.

(Agerpres)

De ce nu eu cumpărat
■ r

Luna decembrie este 
cea mai a dracului (doam
ne iartă-mă) lună din an. 
Atunci, cei care se ocupă 
cu bugetul întreprinderii 
sînt cuprinși de friguri, li 
auzi :

— Ce ne facem, ne ră
mîn fonduri.

— Pavați imediat stra
da Mihail Eminescu.

— Am mai pavat-o.
— Mai pavați-o odată. 

Luați-o de la capăt pen
tru că și așa locuitorii de 
pe această stradă sînt o- 
bișnuiți

Sau :
— Ce 

director,
— Cumpărați ceva.
— Ce ?
— Cumpărați un sub

marin.
— Dar 

noastră e 
are ieșire
- Nu-i 

anul ne 
mai mari 
șire la mare.

Contabilul-șef și ceilalți 
se interesează de subma
rine și se pling directoru
lui :

-Nu se găsesc subma
rine.

— Luați sugativă, sîr- 
mă ghimpată, tampoane, 
pelicanol fier-beton, greb
le, cerneală de toate culo
rile. Luați capre de tăiat 
lemne, luați orice numai

cu reclamațiile.

facem, tovarășe 
mai avem bani.

întreprinderea 
în Buzău, nu 

la mare, 
nimic. Poate la 
rămîn fonduri 
și facem și ie-

antinevralgice
și 

din 
Or-

fondu-

facem
bine să

să nu rămînem cu 
rile necheltuite.

Dar ca să nu ne 
dușmani, e mai 
discutăm la concret, tn
ziua de 9 decembrie a. t. 
(anul trecut 1966) la Con
siliul agricol regional Ba
nat s-a purtat o discuție 
asemănătoare.

— Ce facem cu banii ? 
Cei adunați în ședința 

în care s-a discutat pro
blema banilor necheltuiți 
și-au dus arătătorul la 
timplă și unul a strigat:

— Am găsit i Eu pot să 
cheltuiesc ' din fondurile 
necheltuite circa 200 000 
lei.

Toată asistența s-a ridi
cat in picioare, a aplau
dat, s-a scandat numele 
celui care găsise o porti
ță de scăpare și, după ce 
spiritele s-au liniștit, cine
va, mai pesimist probabil, 
a întrebat:

— Cum cheltuim 200 000 
de lei ?

Cel cu soluția și-a dres 
glasul și a început:

— Cumpărăm vieri... 
C.A.P. Biled din regiunea 
noastră are o crescătorie 
de vieri.

— Și ce facem cu ei ? 
a întrebat tot pesimistul.

— li repartizăm la 
C.A.P.-urile ori la stațiu
nile de montă din regiu
ne Și așa avem planificată 
pentru lunile viitoare 
cumpărarea lor. li cum
părăm acum. Salvăm 
200 000 de lei.

Propunerea a fost pusă

poți să-l faci pînă la 1 ia
nuarie renunți.

Salvatorului celor 200 000 
de lei, pentru că n-avea 
cum să facă aeroport, 
i s-a dat mașina cea mai 
nervoasă a Consiliului a- 
gricol regional Banat și a 
ajuns cu bine la Biled.

— Cîți vieri aveți ?
— Avem destui. Da’ nu

foileton de Nicută tănase

la vot. S-a votat tn una
nimitate și salvatorul ce
lor 200 000 lei a fost din 
nou felicitat. I s-a spus 
însă :

— Te interesezi perso
nal... Iei avionul și pleci 
la Biled să aduci vierii.

— Dar la Biled nu exis
tă aeroport.

— Faci și un aeroport, 
că nu se știe, poate avem 
nevoie de el. Ai fonduri 
la dispoziție.

— Aeroportul se face 
mai greu.

— încerci. Dacă nu

• (

vi-i putem furniza pentru 
că nu sînt buni pentru 
reproducție. Trebuie să-i 
mai lăsați.

— Nu-i nimic. H luăm 
așa.

— Dar nu se poate...
— Cum să nu se poa

tă ? Eu sînt trimisul Con
siliului agricol regional; 
iți dau dispoziție.

In fața unei dispoziții, 
ce putea face C.A.P.-ul 
Biled ?

Specialistul în cheltui
rea fondurilor necheltui
te a ales 90 de capete de 
vieri, a amestecat, —

pentru a ieși la număr,— 
și vreo doi berbeci și o 
scroafă gestantă, a plătit 
153 000 de lei și a trimis 
marfa la C.A.P.-urile 
stațiunile de montă 
raioanele Timișoara, 
șova, Caransebeș etc.

Deci au fost salvați 
153 000 de lei din fondu
rile necheltuite. Ajuns la 
consiliu, specialistul in 
cheltuirea fondurilor ne
cheltuite a fost însă ad
monestat. Pe bună drep
tate. A promis că va chel
tui 200 000 de lei și el a 
cheltuit doar 153 000 de 
lei. S-a scuzat:

— Am vrut să cumpăr 
și niște cocoși de rasă, 
dar n-am găsit.

Cu toate scuzele i s-a 
tăiat prima la jumătate.

Frigurile cheltuirii ba
nilor necheltuiți pe anul 
1966 au trecut. Au în
ceput însă alte friguri. 
Frigurile cheltuielilor din 
fondurile acestui an. Toa
te C.A.P.-urile care au 
primit vierii se pling. 
Ele, C.A.P.-urile, cheltu
iesc acum bani cu crește
rea „mărfii" primite prea 
timpuriu. Vierii le mă
turică fondurile de poma
nă. Cum să le justifice ?

Ce-am putea să le 
pundem ? Dar de ce 
răspundem noi și nu 
cialiștii în cheltuirea 
durilor necheltuite ?

Totuși, e bine că
numitul Consiliu agricol 
din Banat n-a cumpărat 
de cei 153 000 de lei anti
nevralgice. Acum nu mai 
aveau dureri de cap. Și 
era păcat.

aliment de repaus gastric, că are un conținut optim de proteine și de săruri minerale alcaline (mai ales calciu), precum și capacitatea de a tampona (neutraliza) aciditatea sucului gastric 
(efect antiacid), laptele reprezintă un veritabil medicament în tratamentul unor dispepsii. în boala ulceroasă acută, consumarea a 100 ml lapte dulce din oră în oră, între orele 7—19, iar la nevoie chiar și o dată sau de două ori în cursul nopții, timp de 10—20 zile, face să dispară durerile și să înceteze pierderea de sînge. Menținerea acestui aliment în dieta bolnavilor de ulcer și administrarea lui ca atare sau asociat cu derivate de cereale contribuie la vindecarea clinică a bolii în mai mare măsură decît orice medicament. Trebuie însă avut în vedere că numai dieta cu lapte urmată timp îndelungat (peste 3 săptămîni) expune la hipovi- taminoză C și la anemie prin lipsă de fier.Mărind vigoarea fizică și rezistența organismului și contribuind la prevenirea distrofiilor alimentare și la vindecarea bolilor, laptele ridică sănătatea 
la un nivel mai înalt decît aceea carac
terizată prin lipsa de hoală și prelun
gește viața. Durata medie a vieții este mai lungă, iar procentul persoanelor trecute de 100 ani este de 2 ori mai mare la popoarele și în colectivitățile care consumă din belșug lapte, mai ales bătut sau iaurt. Aceasta se explică prin faptul că acidul lactic acționează ca un antiseptic intestinal.Repulsia unor persoane față de lapte, determinată de proprietățile lui organoleptice, poate fi înlăturată prin modificarea formei de consum (asocierea cu cacao, cafea, ceai sau încorporare la diferite preparate). In caz de alergie, după ce se va preciza autenticitatea ei, trebuie procedat la desensibilizare spre a nu lipsi pe nimeni de avantajele consumării acestui produs.Ca nutritionist care activez în domeniul medicinii preventive, îmi exprim 
satisfacția prilejuită de succesul econo
miei noastre socialiste în îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu acest mi
nunat aliment în urma măsurilor luate de a stimula creșterea animalelor, cooperativele agricole livrează cantități mari de lapte. Desigur că eforturile depuse pentru mărirea producției de lapte trebuie continuate și completate mai mult decît pînă acum cu măsuri pentru respectarea condițiilor de igienă începînd de la mulgere, pînă la centrele de prelucrare, și de desfacere astfel ca să fie împlinite exigențele consumatorilor Este știut că laptele, fiind ușor alterabil, are nevoie să fie păstrat la o temperatură mai scăzută și în timpul verii. De aceea aș sugera forurilor de resort să se ocupe de pe acum de amenajarea unor ghețării simple sau alte încăperi izolante; în unitățile agricole să se organizeze r necesare de

răs- 
să le 
spe- 
fon-

sus-

transportul cantităților gheață în perioada de iarnă. Aceste măsuri care nu necesită investiții bănești sînt de maximă importanță pentru menținerea însușirilor nutritive ale laptelui ca și ale altor produse.Industria noastră alimentară asigură consumatorilor un larg sortiment de produse lactate, salubre, nutritive și plăcute. Din păcate nu se face încă mare lucru pentru ca însușirile acestora să fie mai larg cunoscute Este mult loc pentru inițiative în această privință. Se produce o cantitate mare de unt. Dar cei care răspund de comerțul alimentar adesea nici nu se gîndesc să-l ofere consumatorilor măcar la gustarea de dimineață în restaurante sau alte localuri de alimentație publică. Creșterea consumului de lapte și produse lactate ar fi favorizată de introducerea acestora pe scară mai largă în meniurile cantinelor îndeosebi ale acelora pentru elevi și studenți. Pe de altă parte, se cere să fie lărgită gama sortimentelor de brânzeturi și cașcavaluri, îndeosebi a acelora din lapte de vacă. Specialiștii din cadrul industriei noastre alimentare au toate condițiile să îmbunătățească continuu calitatea și modul de prezentare a produselor lactate.Multiplele posibilități existente se cer puse în valoare pentru ca laptele și derivatele sale să devină și mai mult o sursă de vigoare fizică și de sănătate.

Pe post 
de barzăDoi copii. Băieți. Unul de 5 luni, altul de 8 luni. Au fost internați în spital, la Brăila. Cînd s-au făcut bine, au fost transportați acasă, în comunele lor, însoțiți de o soră medicală. „Văleu, păcatele mele! — s-a mirat mama din Petroiu — cum de-a crescut copilul atîta? Și cînd a plecat avea ochii albaștri!". „Ce-ați făcut, oameni buni, cu copilul! — a sărit arsă și mama din Latinu — era oacheș și mai lunguieț. A- cum e bălai și mai micuț!". După un timp lucrurile s-au lămurit. Copiii au redevenit fiii propriilor lor mame (fericite !). Distrată, sora de spital Ion Aurelia inversase copiii....Cînd te gîndești, barza cîți aduce! Și nu-i încurcă niciodată. Are... spirit de răspundere.
Rație 
întreagă

La C.A.P. din comuna Coj- 
deni, raionul Beiuș, au murit 
34 bovine și 70 ovine. Moarte 
grea, chinuită. Prin foamete. 
Nu aveau furaje ? Ba da — 
adică ba nu. Căci Aurel 
Popa (președintele cooperati
vei) Dumitru Ciur ea, Nicolae 
Jurcă și Avram Crișan au sus
tras și vindut furaje din rația 
zilnică a animalelor.

Acum cei patru vinovați 
și-au primit... „rația", tn între
gime.

Autorul 
necunoscutLa muzeul din Miercurea Ciuc se ailă o picturâ a unui autor necunoscut. Lucrată pe scîndură de brad lipită, pictura, executată în ulei pe un fond bogat aurit și de o mărime neobișnuită (166 cm/110 cm) datează din a doua jumătate a secolului XV, reflec- tînd caracteristici ale influenței husite. Autorul — de 500 de ani anonimi E veche de secole modestia.
Ultima 
pacientăDoctorița Paraschiva Folvari, salariată la Sanepidul regional- Tg. Mureș și-a creat o sursă aparte de venituri. O sursă scandaloasă și odioasă: efectua ilegal întreruperi de sarcina, în schimbul unor onorarii substanțiale. Ultima pacientă, Iu- lia Matehefi (str. Șincai 4) i-a plătit 2 000 lei. Această faptă a fost mijlocită de Elisabeta Otves, str. Avram Iancu nr. 5. Doctorița și complicea ei au fost arestate. Pentru a se păzi sănătatea femeilor mame. Si igiena morală a profesiei de medic.
Dilemă

Tînăr căsătorit, Ion Borti? 
din Vașcău, a vrut să aibă a- 
mintire un tablou : el și soția, 
miri. A depus fotografiile ia 
secția foto a cooperativei 
„Prestarea" — Oradea. Inten 
ția a fost frumoasă — dar re
zultatul dezastruos. Cînd a pri
mit tabloul, soția a rămas în
mărmurită : lingă soțul său 
era... o altă mireasă. O fi avut 
o altă căsătorie, tăinuită ? Nu 
— căci și ea a apărut, in altă 
fotografie, la brațul altui mire. 
Soții sînt în dilemă : să rămî- 
nă împreună, așa s-au legat, 
și îi îndeamnă inima — ori sa 
ia în serios „a doua cununie" 
oficiată de cooperativa „Pre
starea" din Oradea ? Nu cu
noaștem încă deznodămintul. 
Nici dacă respectiva coopera
tivă are mandat de oficiu al 
stării civile. Poate i-l dă ci
neva.

Hazuri 
de poznași

Doi săteni mucaliți stau de 
vorbă. Au făcut și prinsoare : 
cîștigă cine va ,scorni „una" 
mai gogonată. Unul zice : „La 
noi la C.A.P. Vețca, din raio
nul Tg. Mureș, era o șiră de 
paie. Pentru furaje, tn loc să 
taie din ea, îngrijitorul Băla 
Lokodi, zmulgea paiele de la 
mijloc, săpind un tunel. Pînă 
la urmă, s-a prăbușit peste el, 
îngropîndu-l. Acum e la spital, 
că l-au salvat oamenii". „La 
noi in Toporu, din Drăgănești 
Vlașca — spune celălalt, — s-a 
întâmplat una și mai șiI Cînd 
a fost gata căminul nostru cul
tural s-a băgat de seamă că 
n-avea coșuri pentru sobe".Prinsoarea n-a cîștigat-o nimeni. Cei doi, în loc să inventeze cîte ceva, spuseseră, fiecare. adevărul.Rubrică redactată de

Ștefan ZIDĂRITA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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CIT PLĂTIȚI DIN TOTALUL
VSA PRODUCEM ZILELOR-MUNCA PENTRU

SI
9

MAI BINE FUNCȚIILE ADMINISTRA TIVE2
Pentru oțelării hunedoreni, anul trecut a fost bogat în realizări. Depășirea sarcinilor de plan cu peste 26 000 tone de oțel s-a obținut, în exclusivitate, cu capacități de ție, pe seama indicilor de

aceleași 
produc- 
creșterii 

utilizare a 
cuptoarelor. Concomitent, un accent deosebit s-a pus 
pe diversificarea produc
ției de oțel, ridicarea substanțială a ponderii oțelurilor înalt și slab aliate, a oțelurilor carbon de calitate, îmbunătățirea caracteristicilor fizico-mecani- ce ale acestora. Toate a- ceste rezultate au fost obținute în condițiile reducerii consumurilor specifice de fontă, fier vechi, materiale refractare și feroaliaje.Dintre principalele pîr- ghii pe care s-a acționat în vederea perfecționării metodelor de muncă în oțelării menționăm folosi
rea oxigenului la procesul 
de elaborare a oțelului, începută cu doi ani în urmă, introducerea oxigenului ca intensificator al elaborării oțelului s-a extins la toate cuptoarele, permițînd obținerea unui spor de producție de 10-12 la sută. Totodată, s-a co
ordonat mai bine activi
tatea oțelăriilor, pe baza programului sortimental solicitat de beneficiari. Ca urmare, a crescut ponderea timpului efectiv de lucru, redueîndu-se numărul șarjelor elaborate în afara programului. Durata reparațiilor la cald și la rece a fost și ea diminuată. în prezent, 
oțelăriile combinatului se 
situează Ia limita minimă 
de opriri, consemnată în 
țările cu o industrie si
derurgică dezvoltată. Trebuie subliniat că la noi, datorită întreținerii judicioase a cuptoarelor în timpul campaniilor de lucru, au fost evitate complet surpările de bolți sau perforările de vetre — accidente tehnologice grave — prevenindu-se mari pierderi de oțel.Așa cum am amintit, rezultate bune s-au obținut și în domeniul diversificării producției și îmbunătățirii calității oțelurilor. Eforturile au fost canalizate spre elaborarea oțelurilor speciale pentru rulmenți, utilaj lier, chimic și tehnic, petro- electro- pentru material rulant și construcții speciale, oțeluri refractare și inoxidabile. Demn de remarcat este faptul că ponderea oțelurilor aliate, elaborate în cuptoare Martin, s-a ridicat la a- proape 9 la sută, dobîn-

dindu-se o valoroasă experiență în abordarea sarcinilor complexe ce ne revin în acest an. Aceste sarcini — e suficient să arăt că va trebui să pro
ducem cu 200 000 tone de 
oțel mai mult ca anul 
trecut, plus încă 10 000 
tone, cît este angajamen
tul nostru — presupun fructificarea intensă a rezervelor interne, a inițiativei și înțelepciunii oțe- larilor. aplicarea pe scară largă a metodelor tehnologice moderne.în acest sens, prima rezervă o constituie ridicarea capacității cuptorului Martin nr. 3 de la oțelăria nr. 2, de la 200 la 400 tone pe șarjă — lucrare care a început spre finele anului trecut și a fost terminată recent timp minim, adoptării unor constructive „Startul1 înseamnă o producție su
plimentară de peste 50 000 
tone de oțel anual. Dar marele secret al producției din anul care a început rămîne, în continuare, oxigenul. Experimentele ne-au dovedit că pe ca
lea introducerii oxigenului 
prin lance direct în baia 
de metal, se va obține un 
spor de peste 10 procente 
la producția de metal. Iată de ce spre a- tingerea grabnică a acestui obiectiv se concentrează toate eforturile noastre, întregul potențial tehnic al combinatului. Inginerii din sectorul de concepție și cei de la exploatare fac ultimele experimentări ale celor mai bune tipuri de lance și conlucrează la definitivarea tehnologiei în varianta optimă. Este însă nevoie de spri
jinul mai activ al Minis
terului Industriei Meta
lurgice. Nu-i cerem mare lucru, timp a stocului de lănci, pentru a putea menține constant la un nivel ridicat sului lului.Nu dacă în acest an să înlăturăm toate cazurile de încălcare a tehnologiei, în fazele ei, pentru a scurta la minim ciclul de elaborare a fiecărei șarje. în acest fel, vom putea aduce o mai mare contribuție- la satisfacerea în bune condiții a cererilor beneficiarilor, la îmbunătățirea eficienței activității combinatului. Potrivit sarcinilor trasate de Plenara C.C al P.C.R. din decembrie 1966, efor
turi concentrate vom de
pune și în domeniul eco-

într-un datorită soluții originale, noului cuptor

ci asigurarea la
randamentul precede elaborare a oțe-e deloc exagerat afirm că va trebui

nomisirii metalului. Cit de curînd va trebui să lichidăm vechiul paradox care dăinuie la Hunedoara: cel mai mare producător de oțel al industriei siderurgice este, în același timp, și cel mai mare risipitor de metal. Este adevărat, anul trecut noi am dat peste plan 26 000 tone de oțel. Dacă privim însă rebuturile și pierderile de oțel, situația se schimbă. Șarjele rebutate totalizează peste 30 000 tone, iar pierderile de oțel însumează mai bine de 20 000 tone. Cantitățile ar fi putut satisface cerințele u- nei mari uzine constructoare de mașini. Aceste pierderi, datorate în cea mai mare parte nerespec- tării ' cerințelor tehnologice, au, în fond, la bază concepția deformată că ele sînt „absolut normale". Realitatea este că a- ceastă concepție constituie un paravan pentru unele deficiențe, care trebuie înlăturate. Noi nu ne putem permite să mai risipim oțelul, atît de necesar economiei naționale. De aceea, conducerea combinatului nu va în
ceta nici o clipă controlul 
asupra îndeplinirii măsu
rilor de înlăturare a șar
jelor rebutate, de închi
dere a tuturor canalelor 
de irosire a unor mari 
cantități de oțel.Aceeași optică înaintată trebuie abordată și în cazul problemei diversificării producției și îmbunătățirii calității ei. Ridicarea performanțelor construcției de mașini depinde în mare măsură de oțelul nostru. Chiar și anul trecut, cu toate succesele obținute, Hunedoara n-a satisfăcut nici sub aspect cantitativ și nici calitativ toate solicitările beneficiarilor. Unele oțeluri speciale au prezentat incluziuni nemetalice, diminu- îndu-le caracteristicile fi- zico-mecanice. Totodată, din cauza abaterilor de la disciplina tehnologică, Ia oțelăria Martin nr. 1 ca și la cea electrică, un însemnat număr de șarje au fost elaborate la alte compoziții și caracteristici decît cele stabilite. Pentru a înlătura neajunsurile, conducerea combinatului, specialiștii hunedoreni au de soluționat numeroase chestiuni stringente. Printre altele, se va trece la interpretareamatematică a proprietăților oțelurilor elaborate și la stabilirea cu maximă 
precizie a tehnologiei opti
me pentru fiecare „mar
că" de oțel. Avem, de a- semenea, în vedere perfecționarea muncii în la-

statistico-

înboratoare, îndeosebi scopul determinării operative a elementelor ce condiționează hotărîtor calitatea oțelului, întărirea co
laborării cu institutele 
specializate de cercetări în 
problemele siderurgice.Am abordat aceste probleme ale activității noastre, întrucît acum oțela- rii de la Hunedoara se află în plină activitate, con- centrîndu-și atenția spre ridicarea la un nivel superior a activității combinatului. Numai lichidînd energic deficiențele vom putea răspunde exemplar sarcinilor trasate de partid, dînd economiei naționale cantități sporite de metal, de calitate superioară, cu cheltuieli cit mai reduse.
Nicolae
S1NTIMBREANU
inginer șef
în problemele oțeîâriilor 
la Combinatul siderurgic 
Hunedoara

O cerință importantă a progresului continuu al cooperativelor a- gricole este realizarea și menținerea în permanență a unei proporții juste, raționale între numărul celor care fac o muncă direct productivă și personalul administrativ și de conducere, între nivelul retribuției uneia și celeilalte din aceste categorii. Recent, Consiliul U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a aprobat criteriile de retribuire a muncii personalului de conducere și administrativ, care asigură consumul mai chibzuit al fondului de zile- muncă, creează condiții mai bune de cointeresare a președinților, brigadierilor, contabililor, tuturor cooperatorilor la sporirea producției și ridicarea valorii zilei-muncă. Tn legătură cu această măsură, tov. 
Maria Zidaru, președinta cooperativei agricole din Păulești, a declarat :— Pînă în anul trecut și la noi aparatul administrativ a fost umflat cu o serie de funcții neproductive, care nu făceau altceva decît să scadă valoarea zilei-muncă a cooperatorilor. în urma recomandărilor am și luat măsuri de reducere a acestor funcții. în primul

Lucrări
în Editura

apărute
Agrosilvică

a
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In ultimul timp s-au con
struit numeroase sere care 
ocupă suprafețe întinse de 
teren. Apariția cărții : „Cul
tura jorțată a legumelor" de 
ing. I. Ceaușescu este de 
mare folos pentru specialiștii 
care lucrează în acest dome
niu, întrucît se referă la ex
ploatarea celor mai moderne 
tipuri de seră și de răsadnițe 
construite în ultimii ani în 
țara noastră. In primele capi
tole ale lucrării se dau o serie 
de noțiuni deosebit de utile 
cu privire la alegerea sere
lor și răsadnițelor, clasificarea 
serelor și răsadnițelor, ma
terialele șl instalațiile folo
site. In partea specială este 
descrisă cultura forțată a di
feritelor legume atît în sere 
și răsadnițe, cit și sub adă
posturi de material plastic. 
Numeroasele schițe și foto
grafii ilustrează noțiunile cu
prinse în text.

„Analiza prețului de cost și 
rentabilității in gospodăriile 
agricole de stat" de D. Măr- 
gulescu, D. Moianu și A. Ișfă- 
nescu cuprinde, așa cum se 
arată și în titlul lucrării, nu
meroase elemente privind a- 
ceastă latură a activității în 
G.A.S. în prima parte sînt 
prezentate principiile metodo
logice de bază ale analizei ac
tivității economice în gospo
dăriile de stat, apoi se ana
lizează prețul de cost al pro
duselor agricole în producția 
vegetală și animală. Ultimul 
capitol, destinat analizei ren
tabilității gospodăriilor de 
stat, cuprinde o serie de 
elemente valoroase pentru 
punerea în valoare a rezer
velor de creștere a benefi
ciilor.

rînd au fost desființate toate cele 8 posturi de paznici de cîmp. La ora actuală, în unitatea noastră, această funcție a devenit inutilă. Cooperatorii îngrijesc ei înșiși de terenurile pe care le lucrează, veghează ca recolta să nu fie diminuată ori înstrăinată. Am cei 7 socotitori rile lor vor fi dieri.— Și la noi, 
Paul Roca de la cooperativa agricolă din Botiz, criteriile de retribuire a personalului de conducere și administrativ au fost bine primite de către toți cooperatorii din comună. S-au întreprins unele măsuri în vederea reducerii personalului neproductiv, dar rezerve mai sint încă.O analiză făcută în 20 de cooperative agricole din 5 raioane ale regiunii Maramureș a scos în evidență cît de oportună a fost aprobarea de către Consiliul Uniunii Naționale a criteriilor amintite. Este adevărat, și pînă acum au existat cooperative agricole în care numărul funcțiilor administrative a fost stabilit cu discernă- mînt. Din păcate, alte unități s-au abătut de la aceste norme, au „creat" o serie de posturi, care, deși nu erau necesare, erau retribuite cu foarte multe zile-muncă.Din totalul zilelor-muneă realizate în primele 10 luni ale a- nului 1966 — personalului administrativ i-au revenit : 35,1 la sută la Săbișa, 17,4 la sută la Botiz, 17,1 la sută la Livada, 15.8 la sută la Moftinu Mic, 15 la sută la Tăuții Măgherăuș etc. Aceasta, în timp ce în unități al căror număr de familii și suprafețe sînt aproximativ egale cu cele de mai sus, procentul amintit era incomparabil mai mic : doar 3—5 la sută. Este cazul cooperativelor agricole „Someșul" și „Sătmăreana“-Satu Mare, Seini, Pir, Săpînța. Tășnad și altele.Aceste diferențe sensibile se explică în principal prin numărul, uneori exagerat de mare, al oamenilor încadrați în diferite munci administrative. Cooperativa agricolă din Cărei avea un contabil șef, 4 contabili ajutori, un casier, un merceolog, 6 socotitori și doi magazioneri. Lor li se adăuga trei șefi de fermă, numeroși brigadieri, 22 de paznici ș.a.m.d. Socotind la un loc întregul personal administrativ din această unitate, rezulta o cifră apreciabilă: peste 50 de oameni. Raportați la cei aproximativ 800 cooperatori care lucrează efectiv în unitate, înseamnă că revenea un om neproductiv la circa 15 productivi, ceea ce era exagerat de mult.Cu totul anormală era și situ- ția întîlnită în sectorul zootehnic al cooperativei din Șomcuta Mare. Aici erau scoși din producție și retribuiți cu nu număr de zile- muncă fix, indiferent de rezultatele obținute în producția animală, un vicepreședinte, doi tehnicieni, doi brigadieri zootehniști, un șef de fermă, trei responsabili cu furajele și un altul cu evidența laptelui, trei paznici de zi și trei de noapte. Așadar, 14 oameni scoși din producție, la circa 50 care lucrau efectiv. O asemenea stare de lucruri slăbește cointeresarea celor care muncesc direct în producție, frînează, prin urmare, obținerea unor producții ridicate.

redus de asemenea de brigăzi. Trebu- preluate de briga-spunea brigadierul

umflată și la noi. Este bine că a- cest. lucru a fost reglementat de către Uniunea Națională".Exagerat de mare a fost tn unele cazuri și numărul socotitorilor : 5—7 la Livada, Cărei, Păulești etc., în timp ce în alte 10 unități vizitate nu erau decît trei. Cooperatorii de la Seini și Săbișa au rezolvat problema foarte simplu și destul de bine : au renunțat la socotitori.„Practica a dovedit că ne-am orientat bine — ne-a declarat tov. loan Țînțaș, președintele cooperativei din Seini. în prezent evidenta primară o întocmesc brigadierii, care o dau apoi contabilului ajutor. Nimeni pînă acum nu s-a plîns că este greu sau că a fost păcălit la plată".Este în interesul tuturor cooperatorilor să ia atitudine hotărîtă împotriva spiritului filantrop al unor cadre din conducerea cooperativelor agricole care susțin „crearea" unor asemenea posturi administrative neproductive.Desigur, existența în unele cooperative agricole a unui număr mare de funcții administrative și de conducere a umflat în mod nejustificat fondul total de zile-mun-

că. In unele unități însă acest fond era exagerat de mare și ca urmare a faptului că nivelul retribuției personalului administrativ și de conducere a fost prea ridicat în comparație cu cel al membrilor cooperatori . care lucrează direct în producție. Cîteva exemple. Contabilii ajutori de la Iojib și Livada primeau 44 și respectiv 38 zile- muncă pe lună ; la Cărei și Botiz se acordau cîte 35, în timp ce la Seini și Săbișa 30. Paznicii primeau 22 zile la Cărei, 24 la Moftinu Mic, cîte 30 la Iojib, Livada, Săbișa etc.Această situație a fost reglementată. Stabilirea unui echilibru mai rațional între retribuția personalului administrativ și de conducere pe de o parte și a membrilor cooperatori care . lucrează in producție, pe de altă parte, potrivit activității fiecăruia și aportului adus la rezolvarea treburilor obștești, va stimula munca tuturor cooperatorilor, va determina creșterea producției și a veniturilor bănești, ceea ce se va răsfrînge asupra câștigului personal al tuturor celor care lucrează în cooperativă.
loan VLANGA
corespondentul „Scînteii'

Practici neeconomice
in aprovizionarea industrială

(Urmare din pag. I)îndeplinirii condițiilor de calitate. Ce se desprinde ? Uneori, aceste chestiuni sînt privite cu indiferență. La I.C.I.L.-Oradea, de exemplu, s-a acceptat primirea unei cantități mult prea mari de foiță de aluminiu, imobilizîndu-se astfel importante fonduri circulante. Unaparte îl prezintă unitățile ce aprovizionează fără a contracte
caz

a- 
în-

se
vea repartiții și 
cheiate sau care Jjjalcă pre
vederile legale, lansînd In fa
bricație sortimente ce nu au des
facerea asigurată. Așa au procedat

și procedează fabricile „Miorița". „Textila" și „Metal-lemn", unde s-au imobilizat în acest fel fonduri de aproape 1 milion lei. Trebuie reținut faptul că pentru ase- țnenea imobilizări de fonduri, unitățile industriale din regiune au 
plătit milioane de lei ca dobînzi 
penalizatoare, dar nu din cîștigul 
conducerilor tehnico-administrati- 
ve, al celor ce au provocat astfel 
de pierderi, ei din acumulările cuvenite bugetului statului.Pentru 1967, acțiunea de încheiere a contractelor economice este pe terminate. Dar mai sînt încă ministere care nu au trimis nici pînă acum întreprinderilor în su-

pri- Desi con- pro-
bordine repartiții de materii me și materiale, de produse, fabrica „Solidaritatea" și-a tractat în totalitate desfacerea ducției pe trimestrul I 1967, ea nua încheiat în schimb toate contractele în calitate de cumpărător pentru aprovizionarea cu materii prime și materiale, tocmai cauza primirii cu întîrziere a partițiilor. în aceeași situație se află și IPROFIL „Bihorul", întreprinderea de echipament metalia și binale — Oradea și Uzina de utilaj minier din orașul Dr. Petru Groza, cărora acum le lipseso importante cantități de materii prime și materiale.

ritmică absolut și nea- acum.dinre

Concomitent cu urgentarea elaborării contractelor economice, prevenindu-se pe această cale rinele greutăți în realizarea a planului de producție, e necesar să se soluționeze junsurile semnalate pînăCred că ar fi util ca și în domeniul 
aprovizionării tehnico-materlale pe 
anul 1967 să se adopte măsuri de 
creștere a răspunderii personale a 
beneficiarilor și furnizorilor. E nerațional ca sub paravanul cauzelor „obiective" să se mai tolereze risipa, imobilizarea fondurilor materiale șl bănești, nerespectarea contractelor economice.
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de necesități reale. Cooperativele a- gricole „Sătmăreana" s Satu Mare, Iojib, Săpînța, și altele au un sector zootehnic la fel de dezvoltat ca și cea din Șom- cuta Mare. în aceste unități însă cooperatorii repartizați la fermele de animale lucrează efectiv la îngrijirea și hrănirea vitelor și doar 3—4 oameni au funcții administrative. Așa se explică de ce în cooperativele agricole amintite rezultatele obținute în zootehnie sînt tot mai bune.Un număr mare de funcții administrative exista și în alte unități. Iată ce ne spunea tov. Ioan Tout, contabil principal la Livada :„Sînt multe cooperative agricole care au „creat" peste noapte funcții noi: un ajutor de magazioner la Turț; un i cu laptele și o cooperatoare care... separă laptele la Moftinu Mic ; un grădinar șef (de fapt un ajutor al brigadierului legumicol) la Păulești ; un fel de curier Ia Botiz; trei responsabili de furaje și un altul cu evidența laptelui la Șom- cuta Mare. Sînt numai cîteva din cele pe care le cunosc. Schema personalului administrativ era

Timpul
directorului

4...

(Urmare din pag. I)Denaturînd sensul „răspunderii 
unice", directorul nostru semnează toate delegațiile pentru deplasări, deconturile, el aprobă învoirile, concediile (combinatul are peste 2 300 de salariați), se ocupă cu dirijarea turismelor, aprobă, în ultimă instanță, mutarea fiecărui pai dintr-un loc - —acestea îi macină torul nu poate fi calcul, nici creier mîne ceea ce este tovarășul Pop. Am făcut cîte ceva să mă eliberez de unele treburi mărunte, cu intenția de a cîștiga 
timp în folosul soluționării proble
melor importante. Prea puțin însă".Să sperăm că în cel mai scurt timp directorul va reuși să realizeze 
ceea ce și-a propus. (Se mai în- tîlnesc cazuri, nu la combinatul amintit, cînd cumularea tuturor atribuțiilor și sarcinilor intr-o singură mînă — desigilr contraindicată — este pe placul unor cadre cu munci de răspundere, al orgoliului și vanității lor. Asemenea oameni spun : „fără mine nu se poate face nimic". Pe acest teren germinează spiritul de autorriulțumire, lăudăroșenia, în timp ce inițiativa, cunoștințele, capacitatea de muncă ale colaboratorilor sînt nesocotite).Amintisem mai înainte de un calcul sumar al timpului de muncă al directorului. Ne-am oprit. Altfel, ar fi rezultat că nu ajung nici cele 24 de ore ale zilei. Rostul calculului făcut este de în cazul nostru timpul 
al directorului nu este 
modul cel mai rațional.Timpul este un argument invocat adesea cu disperare de directorul unei întreprinderi. Dar nu cumva timpul și energia se pierd uneori prin canale nevăzute ? Dintr-un exces de supraapreciere a puterii sale de muncă și pentru un coeficient de siguranță că treburile se vor rezolva astfel mai bine, directorul își asumă uneori monopolul tuturor grijilor. Așezarea colaboratorilor la periferia problemelor esențiale ale conducerii întreprinderii este echivalentă cu gestul celui ce-și taie singur mina dreaptă.Sarcinile deosebit de complexe din anii actualului cincinal impun ca o necesitate obiectivă perfecționarea continuă a mecanismului, formelor organizatorice și metodelor de conducere din întreprinderi. Căile sigure de realizare a acestui deziderat sînt precizate clar în do cumentele Congresului al IX-lea, al P.C.R. în raportul prezentat la Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „o persoană oricîte cunoștințe ar avea și oricît de capabilă ar fi, nu poate rezolva de una singură problemele, sau, în cel mai

in altul. Toate timpul. „Direc- nici mașină de electronic. Ră- ne-a spus

a arăta că 
de muncă 
folosit in

bun caz, le rezolvă cu multe neajunsuri", precizîndu-se apoi că „tre
buie să fie studiate și găsite for
mele organizatorice cele mai po
trivite și metodele de muncă co
respunzătoare pentru îmbinarea 
răspunderii personale cu conduce
rea colectivă, atît Ia organele cen
trale economice, cit și la între
prinderi".Revenind la Cheltuirea timpului de activitate a directorului de la combinatul maramureșean, l-am întrebat pe acesta de ce nu și-1 gospodărește cu tot atîta chibzuință cum face atunci cînd este vorba de folosirea fondurilor financiare și materiale ale întreprinderii ? Răspunsul a fost: „Sursa greutăților pe care le întîmpinăm trebuie căutată firește în propria noastră activitate. Combinatul produce din plin, dar se pare că din punctul de vedere discutat n-am depășit perioada de... rodaj".

Aplicarea pricepută a conducerii 
colective presupune, printre altele, 
să te înconjuri cu specialiști ca
pabili, să le deschizi cîmp larg pen
tru afirmarea inițiativei, inteligen
ței, aptitudinilor și, conlucrînd în
deaproape cu ci, să-i investești cu 
încredere, avind în schimb tot 
timpul în vedere controlul exigent, 
ajutorul nemijlocit. Experiența atî- tor conducători de întreprinderi dovedește că doar în felul acesta se instaurează un climat de muncă sănătos, principial, prielnic adoptării celor mai raționale soluții economice.Și acum una din ideile pe care, cu scopul de a o sublinia, am lăsat-o înadins Ia urmă. Directorul 
trebuie să dea pildă de împletire 
armonioasă a spiritului practic, de 
rezolvare a celor mai esențiale 
probleme curente, cu viziunea clară 
a perspectivei și a sarcinilor ce de
curg din ea. Dar spre a chibzui la perspectiva întreprinderii, la pașii ei de progres — pentru conducător timpul este tot atît de necesar ca aerul. Și multe din mijloacele prin care se poate elibera de treburile neînsemnate, mărunte — treburi care pot fi îndeplinite de alții — stau în puterea lui de rezolvare.Sînt numeroase formele de exercitare a dreptului de control al organizațiilor de partid asupra activității conducerii tehnico-admi- nistrative. Și nu sînt puține cazurile cînd „scuza" unor rămîneri în urmă, unor neajunsuri este pusă pe seama... lipsei de timp a directorului. Ar fi foarte interesant de aflat ce rezultate s-ar obține în urma unei analize în care organizația de partid din întreprindere, pe baza unui studiu propriu, ar aborda, ca subiect de dezbatere, 
împletirea răspunderii unice cu 
principiul muncii colective în con
ducerea activității economice.



PAGINA 4 SCINTEIA

IMAGINI DIN FILMUL „DACII"

De vorbă cu Titus Popovici despre „DACII"

Meditația artistică
pe marginea
trecutului național

Peste cîteva zile va avea loc premiera filmului 
„Dacii", evocare cinematografică de largi proporții a 
unui moment important din istoria milenară a poporu
lui român. Este o premieră așteptată de marele public 
eu un interes deosebit, interes determinat de tema fil
mului, ca și de genul foarte popular în care se înscrie. 
L-am rugat pe scriitorul Titus Popovici — autorul sce
nariului pe baza căruia regizorul Sergiu Nicolaescu a _ , ____  ____ t
turnat „Dacii" — să ne facă unele mărturisiri referi- Decebal sau să facă parte din legiunile romane. 
ioare la realizarea acestei opere.— Există, ared, în fiecare dintre noi, o pasiune latentă pentru faptul istoria — ne-a spus Titus Popovici. Nu e vorba de paseism, adică de absolutizarea sentimentală a trecutului, ci de o curiozitate de tip superior, de o nevoie de permanență, atît de plastia formulată de Miron Costin în cunoscutele-i cuvinte: „Cu cele trecute să precepem cele viitoare". Emoția încercată în fața unor vestigii ale trecutului: o bucată de zid, minerul lustruit al unei spade, armura care îmbrăca un trup de mult intrat în circuitul veșnic al materiei, vine și din efortul de imaginație — deci creator — de a retrăi existențele celor dinainte, universul lor zilnic, patimile, victoriile și înfrîngerile lor, lupta lor su destinul.

I

elum pe dinăuntru. Fiecare din realizatorii filmului nu și-a precupețit eforturile, pentru confruntarea cu publicul, acest judecător imparțial și exigent. Și peste cîteva zile, cuvîntul va fi al publicului... Aș vrea doar să subliniez aici solicitudinea cu care a fost înconjurat filmul peste tot, acolo unde pentru cîteva zile prezentul trebuia să facă loc reconstituirii, iar fiecare participant în masiva figurație să devină ostaș al lui

— Fără a fi unica modalitate posibilă, filmul 
istoric de mare montare este — datorită multi
plelor posibilități ale genului — cel mai indicat 
să facă această operație de arheologie în miș
care...— ...de reconstituire dinamică a treeutulul. Este și credința mea. Ecranul operează exploziv, complex și Simultan. In plus, în ceea ce mă privește, mai există un argument: a fost o perioadă în care un sociologism vulgar vidase în bună parte istoria noastră de carne, sînge și nerv. Figurile vii ale istoriei dispăreau nu o Bată înecate într-un noian de date statistice, într-un verbiaj pauper și care nu putea să solicite în nici un te) afectul; eroii istoriei semănau unul cu altul pînă 

la identificare, erau prezentați ca un produs mecanic al unor circumstanțe și interese. Am Grezut, deci, că filmul poate împlini aici un gol și — în măsura valorii sale artistice — poate avea un rol educativ, în sensul bun al cuvîntului. Iată cîteva din convingerile cu care am pornit la drum, împreună cu regizorul Sergiu Ni- «olaescu, pentru realizarea filmului „Dacii".
— Filmul evocă înfruntarea dintre împăratul 

roman Domițian și Decebal, marele rege dac. Ce 
v-a determinat să alegeți tocmai acest episod din 
istoria dacilor liberi?— Această perioadă a începutului nostru național, Ciocnirea poporului așezat aici, pe pămîntul României de astăzi, cu cea mai mare forță a lumii antice ■— izbire care a precedat una dintre cele mai fascinante sinteze demografice din istorie — constituie, după părerea mea, un inepuizabil material științific, artistic, prilej de meditație și inspirație. întreaga lume antică a răsunat multă vreme de ecoul acestei înfruntări, încît la Roma secolului I, una din întrebările obișnuite pe care și le adresau cetățenii preocupați de lucrurile publice era „Numquid de Dacis au- disti ?“ — „Ați auzit ceva despre Daci ?“ într-o primă formă, scenariul încerca să îmbrățișeze o arie mai largă : eforturile lui Decebal pentru constituirea — într-un timp istoria limitat de primejdia care se apropia — a unui stat centralizat, dominat de o autoritate unică : singura posibilitate de a face față teribilei și implacabilei diplomații romane bazate pe „divide et impera". Dar pe lîngă marile lui avantaje, cinematograful are și rigoarea timpului, o durată limită. De aceea ne-am oprit asupra unui episod dens ca semnificații și cu implicații revelatoare — războiul cu Domițian, care i-a permis lui Decebal să desfășoare întreaga gamă a personalității sale politice : diplomat suplu și inteligent, strateg de prim rang, care nu odată a reușit să impună romanilor să se lupte așa cum voia el, și nu cum știau ei, conducător conștient de necesitatea unității, intransigent, reformator, adică, într-un fel, ceea ce astăzi numim „un spirit modern".

— Care au fost sursele de documentare folo
site, dat fiind că opera fundamentală, care ar fi 
constituit desigur nu numai un jurnal de cam
panie, ci și un amplu izvor de informații despre 
daci — comentariile lui Traian „De bello Dacico" 
— s-a pierdut?— Din comentariile lui Traian ne-au rămas doar cîteva fraze, de interes secundar. Există însă și alte surse. Herodot, de pildă, și în special Dio Cassius, care se referă chiar la epoca respectivă și care a fost valorificat în „Dacii". Ca și basoreliefurile Columnei lui Traian, acest film în marmură care, chiar dacă nu se referă la momentul pe care-1 tratăm noi, rămîne un izvor de prim ordin pentru detalii — de la costume pînă ne-a și cu

— „Dacii" reprezintă o concludentă „încercare 
a puterii" cinematografiei noastre intr-un gen 
pe cit de popular, pe-atît de pretențios. Cum ve
deți dezvoltarea acestei experiențe?— Filmul istoric poate să fie și mascaradă de carton presat, de săbii de lemn, povești dulcege în care istoria să nu fie decît un palid și inconsistent pretext... Așa ceva nu e însă film în sensul major al noțiunii. Filmul istoric poate fi — și în ceea ce privește cinematografia noastră el trebuie să fie — o operă de înaltă ținută artistică, retrăire a momentelor grele și glorioase care ne jalonează trecutul și în care, nu odată, poporul nostru a găsit prilej de îmbărbătare, de înălțare a conștiinței, de meditație activă asupra destinului său în lume. Cred că avem datoria să scoatem la iveală — dîndu-le acea viață autentică și viguroasă pe care o permite ecranul — marile figuri ale istoriei naționale, momentele cruciale, săpate nu numai în piatra cetăților ci, mult mai durabil, în conștiința noastră. Să privim eroii în contextul epocii lor și. mai ales, să deslușim acel fir roșu care străbate întreaga noastră istorie : lupta nedomolită pentru dăinuirea pe acest pă- mînt, pentru libertate și demnitate, pentru neatîrnare.

— Cum se va înfățișa, în această perspectivă, 
filmul „Columna lui Traian", al cărui scenariu 
l-ați predat, nu de mult, Studioului „București"?— Am văzut „Columna lui Traian" ca pe un film psihologic, începutul sintezei naționale, după ce armele și-au spus cuvîntul; în străvechea Dacie ocupată de romani, resentimentele sînt încă vii, puternice, contradicțiile îmbracă forme complicate ; momentul în care începe să se nască un sentiment nou, ciudat poate pentru cei în cauză : respectul reciproc. Un proces dramatic al înțelegerii a ceea ce anticii numeau fatum și care uneori înseamnă perceperea legilor aspre și necesare ale istoriei. Regia va fi semnată de Mircea Drăgan, cu care am colaborat fructuos în realizarea filmului „Setea".

Titus Popovici a fost laconic în ce privește proiectele 
sale de viitor. Pentru moment, evenimentul cel mai 
important îl constituie — ca și pentru ceilalți partici
pant la efortul colectiv pe care l-a reprezentat tur
narea filmului „Dacii" — apropiata confruntare cu 
spectatorii. Și sîntem îndreptățiți să presupunem că 
filmul va avea un profund ecou în rîndul iubitorilor 
cinematografiei.
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(Vrnrn din pag. I)— Cum să folosim a- aest fond prim de receptivitate, determinînd încă din școală o fuziune de durată cu poezia ?— La această întreba
re cred că vor răspunde zeci de profesori, în primul rînd profesorii de limbă și literatură. Aici nu e vorba de a discuta despre numărul orelor de predare, deși aceasta e o problemă, cit despre calitatea predării, despre pasiunea pe care profesorul poate și trebuie s-o insufle elevilor. Important este să avem în vedere cultivarea acestor însușiri prin frecventarea poeziei.
Poezia — 
geografie 
spirituală a omului— O dată ieșit din epoca -școlară, din perioada unui contact cvaslobliga- toriu cu poezia, ce elemente mai pot determina o apropiere între poezie și cititor ?Ne răspunde geologul 
Victor Merlșan.— Poezia este pentru mine o obligație de cultură ce nu mă poate părăsi, fiindcă ea definește într-un anume fel geografia spirituală a fiecărui om. Eminescu ne-a învățat „dorul mult și jalea multă’, dar și acea „muzică de sfere", simfonia „viaturilor, valurilor", Arghezi ne-a învățat bucuriile, dar și tristețea și singurătatea sufletului „din țancuri mari de piatră", Coșbuc și Goga ne-au condus la izvoarele termale ale spiritului de dreptate al maselor, Blaga ne-a făcut să ascultăm melodiile gîndi- rii ivite din „corola de minuni a lumii".— Considerați versul, poezia de calitate, echivalente unor descoperiri spirituale pe care trebuie să ni le însușim ?— Da, unor descoperiri care trebuie să îmbogățească universul sufletesc al omului contemporan ce va căpăta, prin ele, noi dimensiuni, noi calități de receptivitate și de rezonanță la însăși bogăția lumii. Poezia, ca șl muzica, activizează un fond de sensibilitate latent în cititor, o bogăție de sentimente și gînduri proprii fiecărui om. Prin poezie, am putea spune că acest fond capătă „conștiința de sine". Ea te educă în spiritul unei receptivități sporite față de lumea din jur, ea decantează sentimentele, le cristalizează pe cele nobile care țin de

cinema

18,00 — Pentru cei mici: A.B.C.
18,20 — Pentru tineretul școlar: 

Neobișnuită călătorie în 
lumea cărților.

18,50 — Publicitate.

concerte

la armamentul vremii. De un neprețuit ajutor fost colaborarea cu acad. Constantin Daicoviciu tînărul, talentatul istorio Hadrian Daicoviciu.
— Anticipînd cronica, aș releva dinamismul 

și echilibrul de ansamblu al filmului, dramatis
mul cadrului natural, omogenitatea distribuției; 
iar sub raportul spectacolului „Dacii" are cali
tăți cu atît mai remarcabile cu cit este vorba de 
un debut regizoral. Ce vi se pare, în mod deo
sebit, demn de relevat din punctul de vedere al 
realizării cinematografice?— Fiecare film își are, desigur, istoria lui... Satisfacții dispute, momente de entuziasm și de îndoială, feste pe care natura le joacă planificării riguroase... (Și acum mai regretăm că iarna trecută a fost atît de blîndă, văduvindu-ne de o trecere pe gheață a Dunării în Moesia în care ne puneam mari speranțe). Un film ca acesta necesită o uriașă cantitate de muncă, de răbdare, de precizie, de calm exterior și de zbu-

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru 
ecran panoramic (seria I) : PATRIA
— 9; 12; 15; 18; 21.
• UN MARTOR IN ORAȘ : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 1866 — 
ora 19,30), REPUBLICA — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : FES
TIVAL — 9; 12; 15; 18; 21, FERO
VIAR — 8,15; 11; 13,45; 16,45; 19,45, 
EXtELSIOR — 9,30; 12,15; 15; 18; 
21.
• MONDO CANE (ambele serii) : 
LUCEAFĂRUL — 10; 13,30; 17,30; 
21, GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 19, 
ARTA — 9; 12,15; 16; 19,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• OAMENI PE RUG :
CA — 10; 12; 14.
• PRIMUL AN DE
CAPITOL — 9; 11,15; 
18,15; 20,30, GRIVIȚA 
16; 18,15; 20,30 (la ambele comple
tarea Două orașe), FLAMURA 
(completare Pe urmele unui re
portaj) — 9; 12; 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL: LUMINA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — 
cinemascop : BUZEȘTI (completare 
Din pămînt și foc) — 15,30; 18; 20,30, 
VOLGA (completare Orașul inter
zis) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORI
LOR — cinemascop : VICTORIA 
(completare Orizont științific nr. 8) 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, TO
MIS (completare Salut, Festival !)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : UNION — 15,30; 18; 
20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : 
DOINA - 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15,' RAHOVA - 15,30; 18; 20,30.
• PARISUL VESEL — TROFEUL

CINEMATE-

CĂSNICIE : 
13,30; 15,45; 
— 9,30; 12;

INDIAN : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• SANJURO — cinemascop : DA
CIA (completare Drumul spre 
succes) — 9—13,30 în continuare ; 16; 
18,30; 20,45.
• CUMBITE : CRÎNGAȘI (comple
tare George Coșbuc, cintărețul pă- 
mintului românesc) — 15,30; 18;
20.30.
• EL GRECO — cinemascop: 
BUCEGI (completare Clcloni, antl- 
cicloni, fronturi) — 9; 11,15;
15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA 
pletare Drumul spre succes) 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
REASCA (completare Orizont știin
țific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE: GLORIA (completare 
A 6-a sesiune a Marii Adunări Na
ționale) — 9,15; 11,30; 14; 16; 18,15;
20.30. MELODIA - 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21, MODERN — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ultimele 
două completarea Ultima treaptă).
• GOLGOTA — cinemascop: 
UNIREA (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Hunedoara) — 15,30; 18;
20.30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE: 
FLACĂRA 15,30; 18; 20,30.
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN : 
VITAN (completare Căsuțe zbură
toare) — 11; 15,30; 18; 20,15, COTRO» 
CENI (completare Călărețul pe po- 
ney) — 15,15; 18; 20,45.
• DIPLOMATUL GOL: MUNCA 
(completare Apa în pericol) — 
15,30; 18; 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : POPU
LAR - 15,30; 18; 20,30.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : MO
ȘILOR (completare Pilula) — 15,30; 
18; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : VIITORUL
(completare Fredi cel încăpățînat) 
— 15,30; 18; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : CO- 
LENTINA (completare Apa în pe
ricol) — 15,30; 17,45; 20.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA:

13,30; 
(com- 
- 9; 
FLO-

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Cronica discului. Prezintă : Petre Codreanu.
19,55 — Arta plastică. Bienala de pictură și sculptură (II). Prezintă : 

Dan Hăulică.
20,15 — Campionatul european de patinaj artistic. Exerciții libere, 

perechi. Transmisiune de la Liubliana.
23,30 — Telejurnalul de noapte.
23,40 — închiderea emisiunii.

frumos, armonios etc., ea scuiundă și anulează pornirile contrarii — brutalitatea, egoismul, opacitatea spirituală.
Cu ce inlocuiți 
poezia ?întrebarea am adresat-o unui număr mare de cititori oare ne-au declarat deschis că nu gustă sau nu se întîlnesc decît întîmplător cu poezia. Dlntr-o sută de răspunsuri, procentual, împărți
rea e următoarea :— 65 la sută amatori de spectacole de televiziune și sport ,*— 15 la sută amatori de natură, excursii;— 8 la sută lecturi romane de aventuri sau științifico-fantastice ;— 10 la sută informare profesională de bibliotecă ;— 2 la sută lecturi diverse, agrement familial.Dintre răspunsuri ni se pare semnificativ cel al tov. I. Nestoreanu, tehnician constructor :— Solicitările profesionale sînt intense. In orele libere prefer să șofez, să ies la aer, decît să mă închid în bibliotecă. Poezia ?... Sînt un spirit practic, interesat mai curînd de noutatea tehnică. Prefer să aflu ce e nou în profesia mea.Mărturisirile sus ne-au confruntăm această opinie, destul cu punctul unor oameni de știință.— Dat fiind punctul inițial de incidență între știință și poezie, între cele două moduri de cunoaștere, care socotiți a fi în epoca modernă raporturile dintre omul de știință și poezie ?L-am abordat cu această întrebare pe prof. univ. 
Călin Popovici, chiar în incinta zilnică a muncii sale de cercetător al lumii siderale, la Observatorul Astronomic al Academiei.— Renașterea a cunoscut omul de știință universal, care putea fi In același timp și artist, ca Leonardo da Vinci. Dar pe măsură ce știința s-a dezvoltat, s-a ramificat, omul de știință a devenit un specialist într-un domeniu de cercetare tot mai res- trîns. Nu mai există om de știință în general și nici matematician, fizician, astronom în general, ci un specialist într-un anume domeniu restrîns, al matematicii, fizicii, astronomiei.Specializarea extremă merge mînă în mînă cu o abstractizare tot mai mare, cu o matematizare

de mai îndemnat săde răspîndită, de vedere al

COSMOS (completare Lacul lebede
lor) — 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL 
(completare înflorim șl noi cu țara)
— 15,30; 18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : 
LIRA (completare Cantonamentul)
— 16; 18,15; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : FERENTARI (completare 
Jocul) — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : PACEA (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 
15,30; 18; 20,30.

teatre
• Teatrul de Operă și Balet: 
GISELLE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă: 
ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : MARIA STUART
— 19, (sala Studio) : CASTILIANA
— 20.
• Teatrul de Comedie : TROILUS 
ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : DRAGĂ MINCI
NOSULE — 19,30, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : NU -------
TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : PATIMI — 19,30, 
Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea’ : 
VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : LUCEA
FĂRUL DINSPRE ZIUA — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 17
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Victoria) : COLIBRI 
MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : AȘA SE 
JOACĂ PE LA NOI — 20
• Circul de stat : SPECTACOL 
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R. S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

SÎNT

(sala 
(sala

Violoncelistul Radu Aldu- 
lescu și pianistul Albert Gutt
man prezintă astă seară (orele 
20), in sala mică a Palatului, 
un program de sonate de Fre- 
derik Delius, George Enescu, 
Paul Hindemith și Dmitri 
Șostakovici.

tot mai deplină. Sunetele și culorile de mult nu mai sînt pentru omul de știință decît frecvențe și vibrații. Corpurile își pierd însușirile concrete pentru a se transforma în ecuații. Numărul tronează ca un semn cabalistic, în care s-a concentrat semnificația lumii.
— Ați și făurit citeva 

metafore. Ceea ce în
seamnă că gindirea sen
sibilă, măcar pe unul din 
planuri, rămîne un instru
ment necesar omului de 
știință. Dat fiind tocmai 
această abstractizare in
finită a limbajului științi
fic, nu resimțițl, pentru 
echilibru, nevoia poeziei?— Este tocmai locul pe care îl confer poeziei. Geometriile neeuclidiene, relativitatea generalizată, mecanica cuantică, principiul complementarității, multitudinea particulelor elementare... toate vin Împotriva înțelegerii curente a bunului simț. Șl cel care se ocupă de aceste probleme și se fa-

mai de o îndepărtare a cititorilor de fenomenul poeziei, urmînd curba unui dezinteres față de lectură, ci uneori și de un fenomen invers și anume, îndepărtarea poeziei de sufletul cititorilor.— Nu credeți că poezia, orice poezie bună, are un anume coeficient de dificultate, decurgînd tocmai din ineditul gîndu- rilor și al sentimentelor exprimate de poet ?— Nu. Excursia spre a- dîncime nu duce obligatoriu pe drumuri întortocheate și obscure. Mă văd astfel silit să nu-1 urmez pe poet.— Nu e un risc ? S-ar putea ca poetul să-ți rezerve tocmai acolo surpriza unor priveliști u- nice ?— Riscul • reciproc. S-ar putea ca poetul să fie silit să le contemple singur. Nu pledez cauza unei poezii facile, ușoare ca un tango pe care-1 uiți după primele acorduri, ci a unei poezii de

CITIȚI 
POEZIE?
mlliarizează ou ele, riscă să fie pierdut pentru lumea concretă, a sensibilului, cu alte legi decît a- celea ale specialității sale. Printr-o dialectică a contrariilor, pentru echilibrarea sa internă și desăvîr- șirea viziunii sale umane asupra realității, omul de știință trebuie să se îndrepte tocmai spre acea formă de contact cu lumea sensibilă pe care i-o oferă, într-un extras de subtilă distilare, arta. Omul de știință tot mal pierdut în lumea descărnată a simbolurilor matematice, trebuie să fie readus în circuitul larg al unor valori umane mai ample, care dau sens existenței noastre. Poezia face parte tocmai din a- ceste valori ale geniului uman. Einstein nu avea nevoie de vioara sa ?Pe aceeași linie se înscriu răspunsurile acad. 
Grlgore C. Moisil, referitoare la creșterea masivă a contingentelor de cercetători :— Am mai spus-o.,Studii serioase au ajuns la concluzia că peste un număr de ani o cincime din populația globului va fi angajată în cercetarea științifică. O cincime. A- dică, eu, tu, el, ea și altul : unul dintre noi va lucra în cercetare.Mașinile de calcul vor ajuta pe om în cercetare tot astfel cum azi escava- torul sapă în locul lui, automobilele umblă în locul lui. Omul, ființă gîn- ditoare, va avea din ce în ce mai mult treaba de a gîndi. Dar a gîndi e muncă grea. E cu atît mai grea cu cît cunoașterea științifică a lumii nu-țl permite să gîndești aproximativ. Acea cincime de oameni care va lucra în cercetare va vorbi neapărat limba matematică.— Considerați că o a- semenea restructurare a limbajului — vă referiți desigur la limbajul cercetării — va răpi sau va aduce poeziei cititori ?— Omul de știință e un om întreg : componența poetică nu poate să-i lipsească.
Cititorii către 
poezie...Precizînd locul poeziei în conștiința contemporanului nostru, mulți dintre cititori și-au mărturisit în același timp și unele exigențe :

Florea Vasiliu (lng. mecanic — Iași) :— Nu este vorba nu-

adevărată comuniune cu inima cititorului, o poezie de care avem imperios nevoie. Confruntați, spre verificare, aceste exigențe la cititori 1
Ce vers conside
rați memorabil?Am adresat această întrebare la circa cinci sute de cititori, de cele mai diverse profesii și vîrste. Iată-le, sub semnătura cititorilor :
COȘBUCl
„O luptă-i viața, deci te 
luptă" (G. Brăileanu, contabil).
LABIȘ :
„Trăim în miezul unui ev 
aprins
Și dăm a-nsuflețirii noas
tre vamă" (Popa Mircea, student).
BLAGA;
„Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii" (Em. Car- daș — profesor).
EMINESCU :
„Vremea trece, vremea 
vine..." (I. Pătruțea, șofer). 
COȘBUC:
„Sînt suflet în sufletul 
neamului meu" (C. Con- stantinescu — elev). 
RILKE :
„Ce tînăr sînt. M-aș dărui 
cu-nfiorare
Oricărui zvon ce calea 
mi-o aține" (I. Valeriu, sportiv).
GOGA :
„Privighetori din alte țări 
Vin doina să ne-asculte" (V. Oșorean, țăran cooperator).
ARGHEZI :
„E timpul slugă veche și 
rob al celui rău
Tu, omule și frate, să-ți 
fii stăpînul tău" (Anca Săuceanu, bobinatoare). 
MINULESCU:
„In seara cînd ne-om 
întîlni,
Căci va veni și seara- 
aceea" (Dorin Anton, student).
COȘBUC:
„Iar cînd ești tristă, doină, 
Tu inima ne-o frîngi..." (Victoria Lipoș, elevă). 
GOETHE:
„O, dulci figuri pierdute-n 
veșnicie
Din nou vă văd ca-n 
vremea de demult..." (I. Carianu, pensionar). 
LERMONTOV :
„Mă jur pe-ntîia zi a 
lumii
Mă jur pe veșnicu-i 
azur..." (Constantinescu Radu, student).
VICTOR EFTIMIU : 
„Vreți bogății, bani, femei 
și fericire ?“ (E. Troia-nescu, contabil).
LABIȘ :
„Eu nu mai sînt. E-un

cîntec tot ce sînt..." (T. Mogoșan, activist). 
EMINESCU :
„Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie" (Vasile Abălă- iței, țăran cooperator).înșiruirea ar putea continua. Numele lui Eminescu revine cu regularitate la a treia sau la a patra fișă, iar cu versurile lui transformate în maxime s-ar putea recompune poeme întregi. O răspîndire intensă și o rezonanță profundă în suflete o trezesc și ceilalți mari poeți ai noștri, de Ia Coșbuc la Arghezi, de la Blaga la Labiș, cum și marile genii ale poeziei universale. Sondajul mai relevează, de asemenea, îndreptarea cititorului către versul de largă accesibilitate, în care fulgerul ideii își află o cristalină expresie, memorabilă prin rigoarea și frumusețea ei.
Ce ecou deșteaptă 
in conștiința dv. 
poezia tinără ?Am adresat această întrebare acelorași cititori, după ce am definit într-un anume fel orizontul de răspîndire a poeziei clasice. Dintre multele răspunsuri îl transcriem pe cel al ing. Mircea Vied — Bacău :— Poezia tînără, poezia anilor construcției socialiste cunoaște mai multe vîrste, de fapt trei generații de poeți care au servit și servesc cu instrumente diferite același patos uman al anilor noștri. Generația veterană, ilustrată prin numele lui Tudor Arghezi, este contemporană cu generația lui Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Cicerone Teo- dorescu, A. E. Bakonsky, Mihu Dragomir, Geo Dumitrescu, Ion Brad, Alexa- dru Andrițoiu, Dan Deș.ru și ceilalți — fără ierarhizări de manual școlar — iar alături, s-a născut cea de-a treia generație, numită generația lui Labiș, în care se cuprind și cele mai proaspete stele.— Cum ați putea defini specificul acestei ultime vîrste a poeziei ?— Vîrsta neliniștii romantice și a răspunsurilor grave. Problema opțiunii la idealul socialismului a rezolvat-o profund și cu adînci rezonanțe generația precedentă. Dar problema locului omului în societatea noastră constituită, întrebările grave care decurg din noile lui răspunderi, noile dileme ale conștiinței, provocate de contradicțiile dialectice ale noului și vechiului în înaintarea noastră socială accelerată sînt teme care s-au impus poeziei cele mai tinere. Numele noi au intrat în constelația valorilor reale, mereu mai multe de Ia an la an : Marin Sorescu, Ion Alexandru, Ion Gheorghe, Nichita Stănescu, Ăna Blandiana și alții, ajunși la conștiința cititorilor prin volume sau prin reviste. Ascultîndu-i atent le deosebești timbrul personal, dar deosebești mai ales trăsătura lor comună, căutarea generoasă. Uneori însă cîștigurile pozitive și înnoitoare ale acestei poezii sînt umbrite de stridențe, de un ermetism voit, de un anume exhibiționism verbal, disonanțe care îi îndepărtează și îi mîhnesc pe cititori. »Gînduri asemănătoare a formulat, printre alții, prof. Petre Predică de la liceul „Frații Buzești"-Craiova :— Poezia este un seismograf al mișcărilor conștiinței sociale Eminescu nu se exprimă numai pe sine ci este o chintesență a vremii sale, în versul lui citim năzuințele, durerile, visurile unui întreg popor. Poeții noștri contemporani trebuie să continue* a- ceastă tradiție. Avem nevoie de o poezie patetică, relevînd patosul romantic al epocii de construcție socialistă. o poezie de o înaltă vibrație patriotică, ce să răspundă din plin nivelului de conștiință al societății noastre care și-a aflat, în condițiile socialismului, deplina ei u- nitate socială și națională.Sînt opinii pe care ni le însușim.
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Lucrările unor plenare Cronica £Îl®j TELEGRAME EXTERNE
de către ambasadorul Greciei la București

Cuvântările rostiteîn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul I. Cambiotis a subliniat că „Grecia și România sînt strîns legate printr-o lungă tradiție de comunitate culturală, de cunoaștere și stimă reciprocă, printr-o prietenie cu adevărat profundă. Primelor contacte pe care ele le-au stabilit ca părți ale lumii antice, secolele care au urmat le-au adăugat un conținut din ce în ce mai bogat, mai ales în sensul că cele două țări n-au încetai niciodată să facă un schimb continuu și prețios de valori. Noi ne datorăm mult unii altora"Vorbind despre relațiile actuale dintre România și Grecia, bazate pe respectul reciproc și atașamentul față de pace, ambasadorul a a- rătat că vizita delegației guvernamentale române în Grecia, condusă de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, „a lăsat amintirea cea mai plăcută și, prin încheierea unei serii de acorduri importante care a avut loc cu acest prilej, ea a deschis o cale plină de promisiuni pentru viitor. în ceea ce-1 privește, guvernul grec este hotărît să acționeze pentru ca acest nou avînt al relațiilor greco- române să aducă rezultate cît mai bogate în avantajul ambelor țări și al cauzei păcii, care ne este nouă, ca și dumneavoastră, atît de scumpă și de necesară".în încheiere, ambasadorul grec a arătat că-și va consacra eforturile pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și Grecia.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a exprimat mulțumiri pentru cuvintele prietenești rostite la adresa poporului român și a transmis

urări de bunăstare șl progres poporului grec prieten.împărtășind aprecierile ambasadorului grec cu privire la relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Grecia, președintele Consiliului de Stat a arătat că o contribuție de seamă la dezvoltarea acestor relații a adus recenta guvernamentale „Convorbirile ocazie și acor- spus președin- Stat, constituie
vizită a delegației române în Grecia, purtate cu această durile încheiate, a tele Consiliului de o expresie a dorinței noastre comune de a dezvolta și diversifica relațiile româno-grecești pe baza principiilor respectării suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ceea ce corespunde intereselor fundamentale ale celor două popoare ale noastre, cauzei păcii și securității în regiunea noastră și în întreaga lume".Președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a urat ambasadorului I. Cambiotis succes în misiunea sa consacrată lărgirii și adîncirii continue a relațiilor prietenești dintre România și Grecia, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și apropiere între popoarele român și grec și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.între președintele Consiliului de Stat și ambasadorul Greciei 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 George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul Greciei a fost însoțit de membri ai ambasadei.(Agerpres)

ale Uniunilor Sindicatelor

Plenara Comitetului Uniunii Sindicatelor din construcții și industria materialelor de construcții a dezbătut activitatea desfășurată de sindicatele din această ramură în mobilizarea lucrătorilor la îndeplinirea planului pe 1966 și sarcinile ce le revin, în lumina documentelor recentei plenare a C.C. al P.C.R. pentru îndeplinirea planului de stat pe anul în curs.Cu acest prilej au fost subliniate sarcinile importante ce revin sindicatelor pentru sporirea contribuției lor la îndeplinirea ritmică a planului de construcții-montaj, darea în folosință în termenele prevăzute și în cele mai bune condiții a obiectivelor industriale și so- cial-culturale prevăzute a fi realizate în acest an.Atenția principală în dezbateri a fost acordată problemelor creșterii eficienței economice a investițiilor, în lumina tei consfătuiri a niul proiectării. Au fost larg dezbătute sarcinile și organizațiilor sindicale în sprijinirea lucrătorilor din proiectare pentru asigurarea la timp a documentațiilor tehnice, ridicarea nive-
concluziilor recen- cadrelor din dome-ce revin organelor

lului de concepție și proiectare, a nivelului tehnologiilor și soluțiilor constructive care să ducă la reducerea consumului de metal și material lemnos în construcții.S-au discutat totodată și s-au propus măsuri pentru mobilizarea colectivelor de muncă din industria materialelor de construcții în scopul asigurării ritmice a șantierelor cu materialele și instalațiile necesare. Un accent deosebit s-a pus pe îndrumarea colectivelor în vederea reducerii cheltuielilor neproductive și a consumurilor specifice, pentru eliminarea rebuturilor, precum și pe necesitatea diversificării producției de materiale de construcții cu caracteristici tehni- co-economice superioare.La plenară a fost adoptat un plan de măsuri în care sînt incluse acțiuni pentru mai buna organizare a întrecerii socialiste, a consfătuirilor de producție și a adunărilor lunare ale grupelor sindicale, în vederea asigurării unei mai largi participări a oamenilor muncii la organizarea și conducerea producției în această importantă ramură a economiei.

La invitația Ministerului învățămîntului, a sosit în țara noastră prof. ing. T. S. Najar, de la Institutul de petrol din New Delhi, specialist în domeniul procedeelor tehnologice de rafinare a țițeiului. Timp de trei săptămîni, oaspetele va vizita institute tehnice de învățămînt superior din București și din țară, rafinării de pe Valea Prahovei, Combinatul chimic din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și alte întreprinderi ale industriei chimice. Totodată profesorul indian va ține conferințe de specialitate în fața cadrelor didactice și studenților de la Institutul de petrol, gaze și geologie din Capitală și de la Institutul de proiectări pentru industria petrolieră din Ploiești.
(Agerpres)

vremea

Delegafia P. C. R
a sosit laBELGRAD 31. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : Delegația de partid condusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, face o vizită de prietenie în această țară, a sosit la 31 ianuarie la Belgrad. La gara Dunav din capitala R. S. P. Iugoslavia, delegația a fost întîmpinată de Niaz Diz-

A

Belgraddarevici, membru al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., de Danilo Purici, șeful comisiei pentru relații externe a C.C. al U.C.I., și de alte persoane. Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Măl- nășan, și membri ai ambasadei.în cursul după-amiezii, delegația a vizitat orașul Belgrad.

li. P. BULGARIA

SPORT
PATINAJ ARTISTIC: Au 

început„europenele"La Liubliana au început ieri campionatele europene de patinaj artistic. Actuala ediție reunește peste 100 de concurenți din 17 țări, printre care și România, trecerile au fost deschise cu exercițiile obligatorii la masculin individual. După primele trei figuri, conduce austriacul Emmerich Danzer, urmat de compatriotul său W. Schwartz, cehoslovacul Ondrej Nepela și francezul Patrick Pera.în cadrul programului de astăzi, care începe la ora 19 (ora locală), se va atribui titlul european în proba de perechi.
TELEVIZIUNEA 

TRANSMITE ASPECTE DE LA ÎN
TRECERILE DE AZI, ÎNCEPÎND 
DIN JURUL OREI 20,15.

ȘAH : Gheorghiu-Kcsîîo 
remizăIn runda a 14-a a turneului zonal de șah de la Vmjacka Banja, marele maestru internațional român, Florin Gheorghiu, a remizat cu Kostro la mutarea 25. Pachman a cîștigat la Vi- zantiadis și Ivkov la Gunarson. Partidele Boboțov — Morlock, Haman- Zuidema, Jansa — Matanovici și Lengyel — Fuchs s-au încheiat remiză. S-au întrerupt partidele: Biliap— Hindle și Vacka — Barczay.în clasament conduc Ivkov și Matanovici cu cîte 10 puncte, urmați de Gheorghiu cu 9 puncte, Fuchs cu 8,5 puncte, Barczay cu 8 (1) puncte, Kostro, Haman, Lengyel cu cîte 8 puncte etc.

TENIS DE MASA : Doar 
Cobîrzan s-a calificat...în Palatul sporturilor din Praga au început campionatele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei. Gh. Cobîrzan l-a învins în primul tur cu 3—2 pe cehoslovacul Nycz, apoi i-a întrecut cu 3—1 pe cunoscutul internațional Miko (Cehoslovacia) și cu 3—2 pe Sarkorian (U.R.S.S.), califieîndu-se în sferturile de finală ale probei de simplu alături de campionul european K. Johansson, Kunc, Stepanek, Kudrna, Stanek, Belesznai și Korpa. Ceilalți doi jucători români au fost eliminați. în turul trei, Stepancici (Iugoslavia) l-a învins cu 3—2 pe Dorin Giurgiucă, iar cehoslovacul Kudrna l-a întrecut în același tur cu 3—0 pe Radu Negulescu.în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, Geișsler și Hovestadt (R.D.G.) au întrecut? cu 3—2 (16—21, 22—20, 21—18, 14—21, 21—18) peMaria Alexandru și Eleonora Mihalca.
ATLETISM: Zamfirescu 
și Ciochină au concurat 

slabLa Moscova s-a încheiat concursul internațional de atletism pe teren acoperit, la startul căruia s-au prezentat peste 200 de sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, Franța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Olanda, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.Cursa de 60 m plat a fost cîștigată de sovieticul Alexandr Lebedev cu 6”5/10. Sprinterul român Gheorghe Zamfirescu s-a clasat pe locul 3 în seriile eliminatorii, cu timpul de 7”8/10. Un rezultat valoros a fost înregistrat în proba de triplu salt, cîștigată de atletul sovietic Alexandr Zolotarev cu 1?,"’ recordmanul român Șerban — ocupat locul șase cu 15,64 m.Alte rezultate : masculin : lungime — Klimov (U.R.S.S.) 7,35 m; greutate — Skobla (Cehoslovacia) 17,09 m; 800 m — Schultze Hillen (R.F. Germană) 1'55” ; feminin : 60 ni garduri — Talîșeva (U.R.S.S.) 8”4/10; 600 m — Siropeghina (U.R.S.S.) 131 7/10;
înălțime — Kozîr (U.R.S.S.) 1,74 m.

3-10 februarie,

în sala „Steaua"în-

ROMANĂ

16,31 m. în această probă, iul român Serban Ciochină a

„Săpfămîna
tenisului"

Intre 3 și 10 februarie, sala 
de sport a clubului „Steaua" 
(Calea Plevnei 114) va găzdui 
întrecerile unui interesant con
curs de tenis. La acest concurs, 
dotat cu „Cupa Steaua", parti
cipă Ion Tiriac, Ilie Năstase, Pe
tre Mărmureanu, Gunther Bosch, 
Judith Dibar, Eleonora Dumi
trescu, Ecaterina Horșia etc. 
Jocurile se dispută in fiecare 
zi — dimineața, de la ora 9, și 
după-amiază cu începere de la 
ora 15.
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în cadrul plenarei Comitetului Uniunii Sindicatelor din instituțiile de învățămînt, știință și cultură, care a avut loc în Capitală, a foșt dezbătut raportul activității desfășurate de sindicatele din a- cest sector pe anul 1966 și sarcinile ce le revin pentru realizarea planului de stat pe anul 1967.în urma discuțiilor, plenara a a- doptat un plan de măsuri. în domeniul învățămîntului a fost subliniată necesitatea ca ministerul de resort și organizațiile sindicale să ia măsuri pentru a asigura o mai mare stabilitate a cadrelor didactice, pentru perfecționarea a- cestora, pentru generalizarea experienței pozitive în activitatea didactică și pedagogică, în educarea tineretului studios și instruirea lui științifică și practică. Organizațiile sindicale din acest sector de activitate să manifeste mai multă grijă și fermitate în aplicarea măsurilor luate de conducerea de partid și de stat pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cadrelor didactice în general și ale cadrelor didactice din ral în special.Comitetele sindicale tele de cercetare sînt mobilizeze toți factorii pentru generalizarea experienței bune privind eficiența cercetărilor științifice în producție, în realizarea de economii la materii prime și materiale.în domeniul artistic, planul de măsuri recomandă o mai judicioasă folosire a cadrelor, elaborarea unui plan da perspectivă privind necesarul de cadre artistice și a unor măsuri pentru perfecționarea profesională a acestora, mobilizarea regizorilor și artiștilor la sprijinirea și pregătirea formațiilor artistice de amatori. Comitetele sindicale din

cinematografie vor trebui să mobilizeze colectivele din acest sector pentru obținerea unor producții de calitate. O mai mare atenție va trebui acordată organizării unor acțiuni în domeniul artistic care să ducă la o mai bună satisfacere a exigențelor culturale mereu cres- cînde ale oamenilor muncii.în industria poligrafică principala atenție va trebui îndreptată spre folosirea rațională a capacităților de producție și a materialelor, scăderea cheltuielilor de producție, realizarea tipăriturilor la un înalt nivel calitativ.

Ieri în țară : în toate regiunile țării, exceptînd Crișana și Banatul, vremea a fost friguroasă. Cerul a fost variabil, cu înno- râri mai persistente în sud-vestul țării. S-au semnalat ninsori locale în Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei. Vîntul a slăbit din intensitate în Moldova, dar s-a menținut în Dobrogea, cîmpia Dunării, suflînd din sectorul nord-estic. Pe alocuri zăpada a fost spulberată. Temperatura aerului, la ora 14, era cuprinsă între 19 grade la Avră- meni și 5 grade la Oravița.
Timpul probabil pentru zilele 

de 2, 3 și 4 februarie. Ințară : Vremea se menține rece la începutul intervalului, cu nopți geroase, apoi se va încălzi ușor, începînd din vestul țării. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vor cădea ninsori izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade, iar maximele între minus 8 și plus 2 grade. Ceață locală. în București : Vremea se menține rece, cu nopți geroase, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Ninsoare slabă. Vînt potrivit. Temperatura în scădere.(Agerpres)
Astăzi se deschide

LUNA CÂRTII LA SATE
J

SOFIA 31 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul Direcției Centrale de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria cu privire la îndeplinirea planului de stat al dezvoltării economiei naționale pe anul 1966.Venitul național, se arată în comunicat, a crescut, în comparație cu anul 1965, cu 11 la sută, iar productivitatea muncii cu peste 8 la sută. Aproximativ trei pătrimi din creșterea venitului național s-au obținut din sporirea productivității muncii. Partea principală a venitului național a fost alocată și în anul 1966 pentru o mai bună satisfacere a cerințelor oamenilor muncii. în comparație cu anul precedent, fondul alocat în acest scop a crescut cu aproximativ 8 la sută.Volumul investițiilor capitale, se menționează în continuare în comunicat, a crescut cu 24 la sută, predominînd partea alocată pentru industrializarea continuă a țării.Față de anul 1965, producția industrială a sporit cu 12,2 la sută, planul producției industriale globale a fost depășit cu 4,6 la sută. Comparativ cu anul precedent, producția industriei constructoare de mașini și a industriei de prelucrare a metalelor a crescut cu 19,6 la sută, a industriei chimiei și cauciucului — cu 20,7 la sută, a siderurgiei — cu 17,2 la sută, iar producția de energie electrică — cu

14,6 la sută. S-au obținut succese deosebite în ceea ce privește îmbunătățirea calității produselor. Numărul salariaților cuprinși în întreprinderile industriale a crescut cu 70 022, adică cu 6,4 la sută.® Producția agricolă globală a sporit cu 15 la sută, înregistrîndu-se creșteri la aproape toate culturile, în 1966, planul producției agricole a fost îndeplinit cu 108,6 la sută la grîu, 172,5 la sută la porumb, 121,5 la sută la orz etc. Producția de cereale boabe planificată la 6,4 milioane tone a fost depășită cu 500 000 tone. S-a obținut cea mai mare recoltă de pînă acum la porumb, grîu, floarea-soarelui, orz, sfeclă de zahăr și alte culturi.Volumul lucrărilor de construcții și montaj a sporit cu 20,4 la sută față de anul precedent. Au fost terminate și date în producție curentă sau de probă termocentrale cu o capacitate totală de 445 000 kW. Au intrat în funcțiune o serie de noi uzine, fabrici și culturale.Volumul mărfurilor prin rețeaua comercială cu 8,4 la sută în comparație anul 1965.Instituțiile de învățămînt din țară au asigurat pentru economia națională un număr de 8 483 specialiști cu o pregătire superioară și 304 000 specialiști cu o pregătire medie.

obiectivedesfăcute a crescut cu

mediul ru-din institu- chemate să interesați
Astăzi, 1 februarie, 

se deschide tradițio
nala manifestare cul
turală de masă „Luna 
cărții la sate", orga
nizată de Comitetul 
de Stat pentru Cul
tură și Artă și 
CENTROCOOP. Inte
resul pentru carte al 
locuitorilor satului se 
reflectă, de pildă, în 
faptul că anul trecut 
au fost trimise libră
riilor din mediul ru
ral 13 milioane de 
volume — cu aproape 
un milion mai mult 
decît in anul prece
dent.

Ediția din acest an 
a „Lunii cărții la sa
te" va oferi un prilej 
de intensificare a 
popularizării și difu
zării cărții politice, 
științifice, beletristi
ce, prin unitățile de 
desfacere ale coope
rației de consum, și 
de atragere a unor 
colective tot mai mari 
in acțiunea de răs- 
pindire a cărții in me
diul rural. La cămi
nele culturale, casele 
de cultură, 
sătești vor 
manifestări 
educative de

librăriile 
avea loc 
cultural- 
masă.

comunele mai 
din diverse re
ale țării vor a- 
loc manifestări 

vor

In 
mari 
giuni 
vea
model la care 
participa scriitori din 
Capitală și din alte o- 
rașe ale țării. Cititorii 
de la sate vor putea 
lua astfel cunoștință 
de planurile editoria
le din acest an, iar au
torii și redactorii din 
edituri vor avea posi
bilitatea să afle pă
rerile cititorilor, su
gestiile lor pentru ela
borarea viitoarelor lu
crări.

(Agerpres)

PREMIERUL WILSON LA BRUXELLES

Start în a treia etapăPremierul britanic, și ministrul său de Brown, și-au început a turneului Roma și 1 tă însă mai mult decît o etapă obișnuită. Aici, oaspeții englezi se vor întîlni nu numai cu omologii lor belgieni, dar și cu înalți funcționari ai Comisiei executive a C.E.E.înainte de a părăsi Londra, pre-

Harold Wilson, externe, George azi a treia etapă i lor comunitar. După Paris, Bruxelles reprezin-

Publicăm in continuare *), după revistele „Paris Match" și „Der Stern", 
fragmente din cartea publicistului american William Manchester, „Moar
tea unui președinte" Autorul pune in lumină atmosfera care a domnit 
la spitalul Parkland, din Dallas, din momentul aducerii aici a președin
telui Kennedy, precum și starea de 
prezidențială.

spirit in rindul celor aflați in suita

Serviciul secret ar fi trebuit să ridice o barieră de securitate. Dar catastrofa a scos la iveală ascuns al sistemului — fiecărui agent față de un om și nu față de o funcție. Atît Kennedy deținuse comenzile, ierarhia autorității fusese Simplă. Acum, vechea ordine se transforma într-o dezordine înspăimîntătoare. în mod teoretic, Roy Kellerman continua să poarte încă răspunderea. Dar Emory Roberts îl și înlocuise...Deoarece președinții își aleg ei înșiși pe primul lor agent însoțitor și cum Kellerman era un necunoscut pentru Lyndon Johnson, el era deja depășit. Aștfel, serviciul secret, care ar fi trebuit să reprezinte un simbol al continuității, se afla în plină destrămare. Inspectorii erau la fel de derutați ca și restul suitei prezidențiale. în cursul acestei prime ore, isteria colectivă era cu mult mai mare decît vor să admită interesații înșiși.Să luăm, de exemplu, pe generalul Ted Clifton. Ofițer, fost combatant, atașat militar al președintelui, Clifton ar fi trebuit, dintre toți cei de față, să înțeleagă cel mai bine utilitatea serviciului de comunicații. Ei bine, el l-a uitat cu desăvîrșire. în loc să recurgă la acest serviciu, el și-a prezentat legitimația unei telefoniste de la Parkland, căreia i-a spus că dorește să obțină legătura cu Casa Albă. Printr-o minune, a obținut-o. Cînd a căpătat pe cineva la capătul firului, i-a cerut să vorbească cu doamnele Clifton și O’Donell pentru a le spune că soții lor sînt sănătoși și teferi. O dată rezolvată această problemă urgentă, el a cerut să vorbească cu Bromley Smith, secretarul Consiliului național al securității, căruia i-a pus următoarea întrebare : „E- xistă informații în această privință ?“ Ordinea de prioritate a generalului este uluitoare : numai după ce a liniștit pe cele două soții, el s-a interesat de existența unui complot împotriva guvernului Statelor Unite.

un defect lealitateatimp cît

•) Vezi „Scînteia" din 13, 18 și 20 ianuarie.

Comportarea individuală s-a deosebit în mod enorm, în situații identice. Jacqueline Kennedy și Nellie Connally așteptau, la un metru una de alta, știri despre soții lor grav răniți. Ambele știau că rănile președintelui erau mortale și, dacă poate exista o oarecare urmă de protocol în asemenea împrejurări, soția guvernatorului ar fi trebuit să fie prima care să vorbească.

care preocupa pe toată lumea din sala nr. 1. O dată trecut pragul, nu mai era necesar să se caute false activități. Bărbații și femeile reuniți în acel loc nu se puteau îndoi nici un moment de urgența muncii lor și disciplina le conferea un fel de pace. Scalpelele și agrafele erau prinse în mod automat, manetele erau întoarse în mod mașinal. Mîi- nile înmănușate în cauciuc se întindeau, se închideau, se mișcau în tăcere. Rana de la gît — considerată în acel moment ca fiind o rană de intrare a glontelui pentru că nu avuseseră încă timpul să întoarcă corpul — era mică și sîngele continua să gîlgîie din ea, încet. Din

— Soțul dv. a fost rănit mortal, spuse el.Ea mișcă buzele în tăcere : „Știu".După ce arată că Robert Kennedy, pe atunci ministru al justiției, care se afla la reședința lui de la Hickory Hill (Virginia), a fost înștiințat telefonic de moartea fratelui său, de către directorul F.B.I., E. Hoover, autorul devine la scenele care se petreceau la spitalul din Parkland.Pentru agenții serviciului secret, Rufus Youngblood și Emory Roberts, preocupați de teama unui complot, toate încăperile spitalului Parkland erau curse posibile. Youngblood ceru un loc liniștit
„MOARTEA UNUI

presa străină PREȘEDINTE
Dar nu așa s-a întîmplat. Jackie a întrebat-o cu blîndețe cum se simțea Connally. Nellie nu răspunse imediat. Ea își spunea că, de fapt, de abia o cunoștea pe această -fe- meie. în sfîrșit, ea murmură :— Va scăpa cu viață.Aceasta a fost totul.Epidemia de lipsă de rațiune nu se limita la suita prezidențială. Personalul spitalului Parkland își pierduse capul în aceeași măsură.„Kennedy, John F.“ — fu înscris în mod adecvat sub numărul 24 740, „categoria alb, sexul masculin, admis în sala de urgență nr. 1". „Maladia" sa fu notată GSW (gunshot wound : rană provocată prin armă de foc). „Connally John", nr. 24 743, fu înscris trei rînduri mai jos, după o femeie albă căreia îi curgea sînge din gură și după o negresă care avea dureri abdominale. (Desigur, guvernatorul fusese admis înaintea acestora).Dezordinea dură întreaga după amiazăîn mijlocul acestei furtuni, corpul lui John Kennedy zăcea izolat, protejat de însăși enormitatea sarcinii

rana provocată în partea posterioa- ră a craniului venea tot sîngele, căci hemoragia intensă care începuse pe Elm Street, care continuase pe tot parcursul și pe coridoare, nu încetase încă. Se putea crede că, de la atentat, Kennedy se golise de tot sîngele, dar inima sa continua să bată ; vreo 1 500 cmc de. sînge, un litru și jumătate, pătase targa rulantă din aluminiu, lenjeria, pardoseala, pereții.Primul medic care sosi, internul Charles J. Carrico, de aproximativ 25 de ani, în al doilea an de chirurgie, îl examina grabnic. Nu mai avea puls și nici cea mai mică tensiune. Și totuși, nu era mort de-a binelea. Corpul său făcea eforturi lente și dureroase pentru a respira și, din timp în timp, se putea auzi o bătaie a inimii. Carrico începu să aplice măsurile de urgență și introduse un tub prin gură în speranța de a degaja laringele....Era ora 13 cînd chirurgul Kemp Clark declară cu o voce scursă :— Este prea tîrziu.Clark se întoarse spre Jacqueline Kennedy :

unde Lyndon și lady Bird Johnson să poată fi puși la adăpost de mulțime. O infirmieră îi conduse la serviciul de medicină infantilă.D-na Johnson îi urma cu îngrijorare crescîndă. Pînă în ziua a- ceea, serviciul secret nu le acordase decît o protecție de formă și schimbarea bruscă îi părea amenințătoare. Labirintul pe care-1 urmau îi sporea temerile. își spunea că i-ar fi imposibil să se reîntoarcă fără a fi condusă de cineva. în plus, Youngblood, verificînd securitatea locurilor, elimina cele cîteva puncte de reper care ar fi putut fi utile. într-un pat, pe stînga se a- fla un negru.— Mutați-1, spuse Youngblood infirmierei, și celorlalți inspectori le ordonă : lăsați toate storurile.Johnson trimise un inspector să-1 caute pe Roy Kellerman.— Roy, poți să-mi spui care este starea președintelui ? întrebă Johnson.— Președintele Kennedy a fost atins, răspunse Roy. Este încă în Viață. Starea sa este critică.— Vrei să mă ții la curent 7

— Da, domnule.Kellerman intenționa să-și țină promisiunea, dar el nu mai apucă să vadă această parte a spitalului; cînd se înapoie prea multe deKen O’Donell își băgă capul în camera 13.— Lucrurile spuse el. Cred mort. JohnsonUn agent căută un automat și aduse < Johnson. Lady Bird, care avea întotdeauna asupra sa carnete pentru a-și nota ceea ce ea denumea „momentele sale de neuitat", scoase un carnet din poșetă și începu să-și scrie cu rapiditate impresiile.Un alt agent îi ceru lui Youngblood să se ducă să telefoneze.— Nu-1 părăsesc nici un moment pe acest om, răspunse agentul.Dar el dorea să părăsească Parkland. Din momentul în care sosiseră la intrarea ambulanțelor, el meditase o evadare. Nu numai din spital, ci chiar din oraș, care-i devenise de nesuferit. Era un bărbat cu o forță de voință excepțională și își dădea seama că nu-și va putea îndeplini datoria față de soții Johnson atît timp cît aceștia mîneau acolo.Pentru Youngblood, Dallas un loc al violenței și morții. A mîne acolo, însemna a asuma risc nebunesc. Love Field era poarta de evaziune naturală. Trebuiau să ajungă imediat acolo. Emory Roberts era de aceeași părere și cei doi agenți încercară să-1 convingă pe Johnson.Pentru ei, problema era simplă. Totuși, ea conținea germeneie a ceea ce avea să devină o serie întreagă de neînțelegeri. Cei care fuseseră apropiații președintelui a- sasinat nu puteau înțelege șocul îngrozitor, încordarea neașteptată a noului președinte. în momentul în care el succeda deja lui Kennedy, Johnson nu-și dădea încă seama de acest lucru.în camera nr. 13, Roberts îi spuse lui Johnson că văzuse rana de la capul lui Kennedy.— Președintele nu va reuși să scape cu viață, spuse el. Ar trebui să luăm avionul și să decolăm, insistă Roberts.Ezitînd încă, Johnson murmură :— Poate că’ președintele Kennedy va mai avea nevoie de a- vion.Nimeni nu îl întrebă la ce a- vion se gîndea.

la urgență, avu făcut.
par să meargă rău, că președintele este nu răspunse.i distribuitor cafea soților

ră-era ră- un

mierul Wilson dădea dovadă de un optimism ce ar vrea să îndepărteze dinainte dificultățile aderării Angliei la comunitatea vest-europeană, dificultăți pe care el însuși le-a calificat drept „formidabile". Dar bilanțul celor două escale precedente nu justifică acest optimism. „Nici la Roma, nici la Paris, — scrie agenția France Presse — miniștrii britanici n-au obținut un angajament formal în favoarea intrării Angliei în Piața comună". Primul ministru al Italiei, Aldo Moro, și-a prevenit interlocutorul că va trebui să accepte ansamblul politicii a- gricole a „celor șase", dacă dorește într-adevăr aderarea la C.E.E. Același avertisment l-a auzit premierul britanic și la Paris, unde, în plus, au fost relevate reticențele provenind din rolul lirei sterline în actualul sistem monetar interoccidental („Etalonul aur și devize") și din slăbiciunile pe care le-a manifestat moneda britanică.Pe de altă parte, oamenii politici și economiștii englezi n-au contenit să calculeze prețul aderării la C.E.E.Ministrul de externe, Brown, este de părere că politica agricolă comună — așa ciim i-a fost prezentată la Roma și Paris — prezintă o serie de dificultăți majore pentru Anglia. S-a calculat că, în eventualitatea intrării în Piața comună, prețul alimentelor ar crește cu aproximativ 15 la sută, iar costul general al vieții — cu 5—6 la sută. Sînt subliniate apoi urmările negative asupra producției agricole britanice. tn același context se înscriu și consecințele asupra relațiilor Angliei cu țările Common- wealth-ului.Problemele monetare par să fie și mai dificile și cer un timp și 'mai îndelungat pentru a fi soluționate decît cele agricole. Referindu-se la aceste probleme, premierul Wilson a reafirmat de curînd intențiile Angliei de a menține rolul lirei sțerline de monedă de rezervă în cadrul „Etalonului aur și devize". în contextul disputei privind eventuala reformă a „Etalonului aur și devize", Marea Britanie susține poziția S.U.A., în timp ce membrii C.E.E. tind să-și unească punctele de vedere într-o direcție opusă. Este, deci, greu de presupus că Anglia va putea ajunge la o înțelegere cu „cei șase" în acest domeniu, înainte ca disputa aur-dolar să fi ajuns la scadență.Comentatorii de presă occidentali relevă că premierul Wilson a luat act de toate aceste dificultăți, dar nu a dat nici cea mai mică indicație în legătură cu mijloacele menite să le rezolve, sau cu concesiile pe care ar fi dispus să le facă.Se așteaptă ca la Bruxelles premierul Wilson să abordeze mai în profunzime decît la Roma și chiar la Paris aspectele politice și juridice ale Tratatului de la Roma. Din punct de vedere politic, atît gazdele sale belgiene, cît și Comisia executivă a C.E.E. s-au arătat favorabile intrării Angliei în Piața comună.
Gh. CERCELESCU



viața internațională
STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE 

ÎNTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 
Șl REPUBLICA FEDERALĂ A GERMANIEI

Comunicat comunta invitația ministrului federal al afacerilor externe, Willy Brandt,, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, face o vizită oficială în Republica Federală a Germaniei de la 30 ianuarie pînă la 3 februarie 1967.In timpul șederii sale la Bonn, între 30 și 31 ianuarie, ministrul afacerilor externe român a fost primit de cancelarul federal ak. Kurt Georg Kiesinger. La 1 februarie ministrul afacerilor externe român va vizita orașele Koln, Dfisseldorf și Miinchen. El se va întîlni cu președinții guvernelor laenderelor Renania de nord — Westfalia și Bavaria.Ministrul afacerilor externe român Corneliu Mănescu și minis

întrevedere C. Mănescu-K.G. Kiesinger
BONN 31, — Trimișii speciali A- gerpres, N. Ionescu și P. Stăricescu, transmit: Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, care întreprinde o vizită oficială în Republica Federală a Germaniei, a fost primit de cancelarul Republicii Federale a Germaniei, dr. Kurt Georg Kiesinger. întrevederea a prilejuit un schimb de păreri privind evoluția relațiilor dintre cele două țări și unele probleme internaționale. La întrevedere au participat Willy Brandt, dr. Ruete, director în Ministerul Afacerilor Externe și E. Strătling, șeful misiunii comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București. Din partea română, la întrevederi au fost prezenți Cornel Bogdan, director în Ministerul Afacerilor Externe și Mircea Năstase, șeful reprezentanței comerciale a României.
Dineu in onoarea oaspetelui românBONN 31 (Agerpres). — în cadrul dineului oferit luni seara în cinstea ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, vicecancelarul și ministru] afacerilor externe al Republicii Federale a Germaniei, Wiljy Brandt, a declarat: „Cu prilejul primelor discuții am făcut un lucru bun. Am constatai;.largi domenii în care .. părerile noastre coincid și arii' convenit modalități pentru d strînsă colaborare. Fără exagerare, schimbul de păreri a fost deschis, colegial și încurajator".Referindu-se la înnoirea relațiilor dintre cele două țări, vorbitorul a spus că aceasta va trebui „să pornească de la o bază sănătoasă, demnă și trainică".„Această bază este constituită din principiile independenței naționale, egalității în drepturi și respectării reciproce a realizărilor și modului de viață".„Guvernele noastre vor deci să reia relații diplomatice și să facă schimb de ambasadori. Prin această hotărîre urmează a se fonda relații de bună vecinătate între Republica Federală a Germaniei și Republica Socialistă România. Prin această hotărîre legăturile practice multilaterale între țările noastre, care în ultimul timp și-au croit drum, vor fi promovate. în sfîrșit, prin această hotărîre dorim să servin destinderii și securității europene, întrucit ea nu este îndreptată împotriva niciunui al treilea stat și este menită să întărească colaborarea internațională și să creeze încrederea între state cu sisteme sociale diferite".în toastul său, ministrul afacerilor externe al Republicii Socia-,.. liste România, Gofcsiîu Măriăscu;; ; a declarat : „Pentru a evita repetarea unor experiențe dureroase ale trecutului noi socotim că în momentul de față este necesar ca,
■ VARȘOVIA. Au început lu

crările ședinței plenare a Co
mitetului Polonez al frontului 

Unității Poporului, la care iau 
parte Wladyslaw Gomulka, și alți 
conducători polonezi.

■ VIENA. In ședința de marți 
a Congresului ordinar al Par

tidului Socialist din Austria, 
Bruno Pittermann, președintele 
partidului, și-a anunțat hotărîrea 
de a renunța la mandatul său.

■ CARACAS. Guvernul vene- 
zuelcan va revizui politica 

sa In domeniul petrolului față 
de S.U.A., a declarat ministrul mi
nelor și hidrocarburilor al Venc- 
zuelei. Jose Antonio Mayobre. El a 
informat că a dat instrucțiuni am
basadei venezuelene la Washing
ton să intre în contact cu oficia

trul federal al afacerilor externe, Willy Brandt, au purtat convorbiri asupra stadiului și dezvoltării relațiilor dintre Republica Federală a Germaniei și Republica Socialistă România, precum și asupra problemelor internaționale de interes comun.Ambele părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu evoluția favorabilă a schimburilor economice și culturale dintre țările lor.Ele au subliniat că vor cultiva și adinei în continuare colaborarea multilaterală dintre țările lor.în acest spirit, guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Federale a Germaniei au căzut de acord să stabilească relații diplomatice și să facă schimb de reprezentanți diplomatici la rangul

în declarația făcută pentru presă la ieșirea din Palatul Schaumburg, reședința Cancelariei Federale, Corneliu Mănescu a spus : „Au fost examinate și cu acest prilej posibilitățile de a dezvolta în continuare relațiile de colaborare dintre țările noastre. A fost exprimată de ambele părți satisfacția în legătură cu hotărîrea guvernelor noastre de a stabili între cele două țări relații diplomatice la nivel de ambasadă. Ne exprimăm convingerea că acest pas însemnat în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări constituie în același timp o contribuție la cauza colaborării internaționale și a securității în Europa".
★în cursul zilei de marți au continuat convorbirile cu vicecancelarul și ministrul de externe, Willy 

pornind de la datele și posibilitățile lumii postbelice, să ne concentrăm eforturile pentru a elimina definitiv cauzele tensiunii în relațiile interstatale, a îmbunătăți substanțial climatul pe continentul european atît de greu încercat în trecut, a crea condiții care să facă cu neputință un război mondial și a asigura o pace și o securitate trainică în Europa și în lumea întreagă".Vorbitorul a evocat posibilitățile existente pentru extinderea și diversificarea reciproc avantajoasă a relațiilor dintre România și R. F. a Germaniei, declarînd în continuare : „Convorbirile pe care le-am început azi ne întăresc această încredere și ne determină să ne exprimăm convingerea că întîlmrea noastră va fi fructuoasă și va marca o contribuție prețioasă la progresul relațiilor bilaterale dintre cele două țări.Preocuparea pentru statornicirea unor relații normale bune între țările noastre este menită în concepția guvernului Republicii Socialiste România să răspundă atît intereselor celor două părți, cît și grijii pentru destinele păcii și colaborării internaționale.Este evident că drumul spre o pace trainică trece în mod necesar prin statornicirea între țări, indiferent de orînduirea lor social- politică, a unor relații normale de cooperare întemeiate pe dreptul suveran al fiecărui stat de a decide liber de soarta sa. Iată de ce noi considerăm că dezvoltarea schimburilor economice științifice și culturale, inclusiv normalizarea relațiilor diplomatice dintre România -și ^Republica Federală a Germaniei; adu'cîhd foloase celor două state, slujește totodată cauzei destinderii și securității în Europa și în lume".
litățile americane pentru „a pune 
pe o bază avantajoasă" exporturile 
de petrol în S.U.A.

■ BRAZZAVILLE. Reprezen
tanta din Brazzaville a parti

dului Mișcarea populară pentru 
eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a 
dat publicității un comunicat In 
care arată că, în ultimul timp, a- 
viația trupelor colonialiste portu
gheze a răspindit substanțe toxice 
cu scopul de a distruge recolta din 
provinciile din nordul tării, con
trolate de patriot!.

■ TOKIO. Primul ministru al 
Japoniei, Eisaku Sato, a de

clarat reprezentanților presei că 
nu are intenția deocamdată să 
efectueze o remaniere a cabine
tului său. 
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de ambasadori extraordinari și plenipotențiari.Ambele părți sînt convinse că aceasta va contribui la dezvoltarea înțelegerii reciproce dintre Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei în interesul ambelor părți și prin a- ceasta, vor servi păcii și securității, înțelegerii durabile și conviețuirii pașnice a popoarelor Europei, destinderii internaționale.Discuțiile, care au avut un caracter de lucru, s-au purtat într-un spirit de sinceritate.Ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu, a invitat pe ministrul federal al afacerilor externe, Willy Brandt, să facă o vizită oficială în Republica Socialistă România.Ministrul federal al afacerilor externe a acceptat cu mulțumiri invitația.Data vizitei se va stabili pe cale diplomatică.
Brandt. Cu prilejul acestor convorbiri, la care au participat membrii delegației române și înalți funcționari ai Ministerului Afacerilor Externe al R.F.G. s-a convenit să se dea publicității un comunicat comun.La amiază, oaspetele român a participat la un dejun oferit în onoarea sa de președintele Comisiei de politică externă a Bundes- tagului, Hermann Kopf. La dejun au luat parte, de asemenea, mem-/ brii delegației române și membri ai Societății de politică externă.în aceeași zi, Corneliu Mănescu și persoanele care îl însoțesc au făcut o vizită la primăria orașului Bonn. El a fost salutat cordial de numeroși locuitori ai capitalei. Wielhelm Daniels, primarul Bonnului, a adresat cuvinte de bun sosit oaspetelui român, exprimîndu-și satisfacția în legătură cu această vizită. Corneliu Mănescu a mulțumit pentru amabilitatea cu care a fost întîmpinat și a semnat în Cartea de aur a orașului.Seara, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a oferit, la reședința sa de la Hotelul Kdnigshof, un dineu în onoarea vicecancelarului și ministrului de externe al R.F.G., Willy Brandt. La dineu au participat: Kurt Schmiicker, ministru pentru bunurile statului, Carlo Schmid, ministru federal pentru problemele laenderelor, Karl von Hase, secretar de stat, purtător de cuvînt al guvernului federal, Erich Men- de, președintele Partidului liber- democrat, Hermann Kopf, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Bundestagului, Rolf Lahr, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Erich Strătling, șeful misiunii comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, Bertold Beitz, director general al firmei Krupp, numeroși deputați, înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de afaceri, ziariști germani și români.în cursul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost rostite toasturi.
(Urmare din pag. I)coloni a permis trecerea la formarea de cooperative agricole, la înfăptuirea reconversiunii (scoaterea măslinilor și palmierilor neproductivi, înlocuirea lor cu noi plantații, precum și „aerisirea", adică rărirea plantațiilor vechi dar productive). Vizitînd cooperativa agricolă „El Adha- la" (Justiția) din guvernoratul Gabes, am putut consemna rezultatele unei munci ordonate și eficace. Pe 2 900 hectare, dintre care 200 irigate, lucrează 110 familii de țărani, a căror viață era pînă nu de mult chinuită și lipsită de perspective. „Preocuparea noastră de bază — ne spune Aii Bou Ain, președintele cooperativei — este de a spori randamentul la hectar prin utilizarea metodelor moderne de lucru. Vrem să dezvoltăm și creșterea vitelor pentru care avem condiții relativ favorabile". Bucurîndu-se de roadele muncii lor, cooperatorii pot realiza venituri convenabile ; și-au construit case noi, curate șl plăcute ca aspect.Cooperativele n-au rezolvat, desigur, toate problemele, ne informează într-o discuție prietenească viceguvernatorul provinciei Gabes — Mohamed Driss. Apa și irigațiile continuă să fie o problemă centrală. Dar nu numai acestea. Nisipul adus de vînturi din deșert trebuie oprit. Combaterea parazi- ților culturilor de pomi fructiferi, de asemenea. Iată cîteva probleme de rezolvat, care cer investiții mari. în perioada imediat următoare le vom rezolva, încheie pe un ton optimist interlocutorul nostru.I Agricultura, principala ramură a economiei Tunisiei, ocupă azi doar puțin peste jumătate din su-I prafața agricolă a țării. Re-
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Convorbiri între Gh. Cioară și M. DebrePARIS 31 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Marți seara, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, a avut o întrevedere, desfășurată într-o atmosferă deosebit de cordială, cu ministrul economiei și finanțelor al Franței, Michel Debre. La întrevedere au asistat Charles de Chambrun, secretar de stat la comerțul exterior, și Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris.în cursul convorbirii, au fost e- vocate probleme legate de dezvoltarea relațiilor politico-economice dintre Franța și România. Gheorghe Cioară și-a exprimat satisfacția pentru prilejul de a face o vizită oficială în Franța, cît și pentru posibilitatea de a cunoaște mai pe larg realizările tehnico-industriale franceze. Totodată el a relevat că dezvoltarea economică a României constituie de asemenea o premiză importantă a dezvoltării schimburilor și consolidării relațiilor economice cu Franța.La rîndul său, Michel Debrâ s-a
La uzineleMinistrul comerțului exterior al României, Gheorghe Cioară, și persoanele care îl însoțesc, au vizitat marți dimineața Uzinele din Flins ale Regiei Naționale a automobilelor Renault. La sosire, oaspeții români au fost primiți de Pierre Dreyfus, președinte — director general al Regiei Naționale a automobilelor Renault, și de alte persoane din conducerea Regiei.Pierre Dreyfus a făcut o scurtă expunere privind organizarea și producția uzinelor de la Flins — una din cele zece uzine ale Regiei Renault. Uzina de la Flins se ocupă de asamblarea caroseriilor și de montajul și finisarea automobilelor din modelul R—8, R—10 și R—16. în fiecare zi pe porțile uzinelor din Flins ies 1 200 auto mobile finisate.în cursul vizitei prin diferitele sectoare ale uzinelor oaspeții români s-au oprit în fața bandei de montaj a unui lot de 4 000 de automobile Renault, în curs de finisare, mașini destinate României, între care modelul R—8, R—16 și Dauphine-Gordini.La sfîrșitul vizitei, conducerea u- zinelor a oferit un cocteil în cinstea oaspeților români.

★Ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, Victor Dimitriu, și șeful Agenției economice române, Tudor Matea, au oferit marți un dejun cu prilejul vizitei ministrului comerțului exterior al României. La dejun au participat: Charles de Chambrun, secretar de stat pentru comerțul exterior, Jean L. Vigier, membru al Comisiei a- facerilor externe a Senatului, Jean P. Brunet, directorul relațiilor e- conomice din Ministerul Afacerilor Externe, membri ai conducerii Consiliului Național al Patronatului francez, conducători ai u- nor importante întreprinderi franceze și alți oameni de afaceri.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Ambasadorul Republicii Socialis- 
cuperarea terenurilor necultivate se face treptat și cu eforturi însemnate. Peste 40 la sută din producția agricolă a țării este dată în prezent de sectorul cooperatist.In industrie, principala problemă o constituie valorificarea resurselor naturale, asigurarea unui echilibru favorabil între industria grea și cea a bunurilor de consum, corijarea disproporțiilor existente în dezvoltarea unor regiuni față de altele. Cele mai însemnate centre industriale, în a- fară de capitala țării, sînt Bizerta, Soussa, Beja șl Sfax. Vizitînd uzina 

Metamorfoze tunisiene
de montaj de autobuze șl camioane din Soussa, ne-a lăsat o bună impresie satisfacția pe care o încearcă muncitorii de aici pentru faptul că produsele realizate de mina lor poartă firmă tunisiană, cunoscută și apreciată în întreaga țară. Afirmînd fără echivoc politica sa de atragere a unui capital privat — tunisian și străin — la dezvoltarea economică a țării, statul proclamă totodată controlul său asupra principalelor ramuri industriale. Dacă, de pildă, societatea pentru exploatarea fos- faților Gafsa-Sfax — este alcătuită din 50 la sută capital tunisian și tot atîta străin, în industria petrolului procentul este de 51 la sută capital tunisian, iar în industria turismului de 65 la sută. Tradus în fapt, „dirijismul" tunisian se manifestă prin crearea 

declarat de acord cu poziția exprimată de Gheorghe Cioară, că pe baza respectării suveranității, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, țările, indiferent de sistemul lor politic și social, pot dezvolta relații de prietenie și colaborare. Michel Debre a subliniat că nu se poate asigura o politică de independență atîta timp cît nu e- xistă o dezvoltare puternică a economiei și a relevat faptul câ guvernul francez urmărește cu deosebită simpatie modul în care România concretizează cu mult curaj și principialitate această concepție politică.Cei doi miniștri au evocat în a- celași timp prietenia și legăturile tradiționale dintre cele două țări, arătînd că aceasta constituie o premiză în plus pentru dezvoltarea relațiilor politice și economice amicale între Franța și România. în continuare, ei au abordat diferite probleme economice concrete, privind relațiile între Franța și România.
Renaultte România la Paris, Victor Dimitriu, și Charles de Chambrun au rostit toasturi în care au subliniat că contactele avute se vor concretiza în noi căi de cooperare tehni- co-industrială care să ducă la dezvoltarea și mai lar-gă a relațiilor dintre cele două țări.Marți seara televiziunea franceză a transmis un scurt reportaj despre vizita lui Gheorghe Cioară la Uzinele Schneider Creuzot, precum și o scurtă declarație, făcută cu prilejul vizitării uzinelor, despre posibilitățile de cooperare teh- nico-economică între cele două țări.

FUNERALIILE
COSMONAUȚILOR AMERICANIWASHINGTON 31 (Agerpres). — în S.U.A. au avut loc marți funeraliile cosmonauților americani Virgil Grissom, Roger Chaffee și
Încă o victimăNEW YORK 31 (Agerpres). — în cursul experimentării unei noi cabine spațiale, care a avut loc marți la baza aeriană din Brooks, în a- propiere de San Antonio (statul Texas), s-a produs un incendiu, declanșat în condiții identice cu cele care au provocat vinerea trecută moartea celor trei cosmonauți americani pe poligonul de la Cape Kennedy. Unul din aviatorii aflați în cabină a fost ars de viu, iar cel de-al doilea a suferit arsuri grave. Un purtător de cuvînt al bazei a declarat că incendiul s-a produs în momentul cînd se efectua un zbor simulat, și s-a datorat unui scurt circuit.

unei serii de oficii naționale în numeroase sectoare ale economiei.Decolonizarea urmărește, de a- semenea, înlăturarea dependenței economiei tunisiene față de economia altor țări. Acest lucru se realizează în bună măsură prin diversificarea comerțului exterior, care este orientat spre cît mai multe țări, urmărind achiziționări, în primul rînd, de echipament industrial, exportarea mai multor produse finite și mai puțin a materiilor prime. în esență, se depun eforturi pentru ca dezvoltarea eco

nomică să meargă în pas cu acumulările, asigurîndu-se o creștere permanentă a venitului național.Reformele de structură afectează, în primul rînd, deosebirea sensibilă în dezvoltarea unor regiuni ale țării, ca de pildă cea existentă între nordul țării și sudul țării, dezechilibrul între principalele sectoare ale economiei naționale, disproporția între sectoarele aceleiași ramuri de producție etc. Reformele de structură se referă și la domeniul social, în sensul trecerii la o viață modernă. Astfel se scontează pe crearea unei structuri noi, conforme aspirațiilor poporului tunisian de progres și civilizație.Educația ocupă unul din primele locuri în politica guvernului tunisian, ceea ce se reflectă în eforturile făcute atît pe plan material

I. B. TITO 
ȘI-A ÎNCHEIAT 
VIZITA ÎN U.R.S.S.MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 31 ianuarie, Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și persoanele care l-au însoțit, într-o scurtă vizită neoficială în Uniunea Sovietică, au părăsit Moscova, plecînd spre Budapesta.în comunicatul comun sovieto- iugoslav dat publicității la încheierea vizitei se arată că în cadrul convorbirilor purtate într-o atmosferă sinceră, tovărășească cu conducătorii sovietici s-a făcut un schimb de păreri privind problemele relațiilor sovieto-iugoslave, precum și problemele internaționale actuale.„Constatînd cu satisfacție dezvoltarea cu succes a relațiilor sovieto- iugoslave, cele două părți și-au exprimat unanim năzuința de a extinde în continuare și a consolida colaborarea multilaterală dintre U.R.S.S. și R.S.F.I., de a lupta activ pentru cauza păcii și socialismului în lumea întreagă", se subliniază în comunicat.
N. Podgornîi 
a plecat 
spre patrieROMA 31 (Agerpres). — Marți a părăsit Roma, plecînd spre Moscova, Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a făcut o vizită de stat în Italia între 24 și 31 ianuarie.La aeroport, oaspetele a fost condus de premierul Aldo Moro, de ministrul afacerilor externe, Amin- tore Fanfani, și de alte persoane oficiale.

Edward White, care au pierit în urma tragicului accident de vinerea trecută de pe rampa de lansare a navei cosmice „Apollo" de la Cape Kennedy. La funeraliile primilor doi cosmonauți, care au avut loc la cimitirul național Arlington din Washington, a participat președintele Johnson iar la funeraliile celui de-al treilea care au avut loc Ia cimitirul Academiei militare West Point (Statul New York), au fost prezenți soția președintelui și vice-președintele S.U.A., Hubert Humphrey. Posturile de televiziuni au transmis în întreaga țară ceremonia desfășurată.Fiecare din corpurile neînsuflețite ale celor trei cosmonauți a fost transportat pe un afet de tun tras de șase cai. Cosmonauții John Glenn, Sheppard, Donald Slayton, Malcolm Scott Carpenter, Walter Shirra și Gordon Cooper încadrau sicriele. în tot timpul cît au durat funeraliile, avioane cu reacție militare au zburat deasupra cortegiilor.
cît și moral. în întrevederile avute cu personalități tunisiene ni s-a relevat că învățămîntul este o preocupare de căpetenie a statului. în deceniul 1959—1968 Tunisia și-a propus să pună capăt moștenirii grele a analfabetismului în rîndu- rile copiilor de vîrstă școlară, care vor fi cuprinși în totalitate pînă la anul viitor în sistemul învățămîn- tului primar. Cei aproape un milion de elevi și studenți care frecventează azi școlile și institutele superioare sînt un exemplu grăitor al efortului de a crea condiții formării cadrelor atît de ne

cesare în diferite domenii ale vieții economice și culturale a Tunisiei.Femeile cu fața acoperită sub vălul savsariului, atît de obișnuite cu puțini ani în urmă, încep să fie tot mai rare. Am fost asigurați că vizitatorul de peste cîțiva ani riscă să facă un drum lung spre regiunile îndepărtate din interiorul țării pentru a le mai vedea. Chiar în orașele saha- riene fetele și femeile tinere te privesc deschis și doar cele mai în vîrstă își mai ascund fața. Condițiile sociale, politice, economice ale femeii tunisiene — ale cărei drepturi sînt în prezent asigurate printr-o legislatură care definește rolul ei în familie și societate. Consimțămîntul la căsătorie prevăzut prin lege, exercitarea dreptului de vot, prezența în

Interviul 
vicepreședintelui

F. N. £
HANOI 31 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției de presă Eliberarea, Huynh Tan Phat, vicepreședinte al Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a aprobat în numele F.N.E. declarațiile făcute recent de Nguyen Duy Trinh, ministrul de externe al R. D. Vietnam, ziaristului australian W. Burchett. Frontul Național de Eliberare, a spus el, aprobă și susține poziția justă și de bună credință a Republicii Democrate Vietnam deoarece ea răspunde aspirațiilor întregului Vietnam. Poziția în patru puncte a R. D. Vietnam și poziția în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud reprezintă aspirațiile țării și constituie baza unică și corectă de rezolvare a problemei vietnameze în general și a Vietnamului de sud în particular, a declarat el în continuare. Reprezentantul F.N.E. a arătat apoi că' populația din Vietnamul de sud cere energio guvernului S.U.A. să înceteze imediat și necondiționat bombardamentele și toate actele de război împotriva R. D. Vietnam. După ce a reamintit poziția F.N.E. el a spus : Atîta timp cît agresorii nu vor respecta cerințele legitime ale F.N.E. și R. D. Vietnam, poporul din Vietnamul de sud și com- patrioții săi din nord vor continua cu și mai mare dîrzenie lupta lor pentru a elibera Vietnamul de sud, a apăra R. D. Vietnam și a reunifi- ca cele două părți.în încheiere, Tan Phat a menționat că Comitetul Central al F.N.E. a propus suspendarea focului pe perioada 8—15 februarie — sărbătoarea Anului Nou vietnamez — dar nu a primit un răspuns din partea grupului militar de la Saigon, condus de Thieu-Ky și a americanilor. El a reînnoit asigurarea că Frontul Național de Eliberare „va respecta cu strictețe măsura de încetare a focului în timpul celor șapte zile" dar, a adăugat că „se va răspunde tuturor actelor de violare comise de inamio".

Vizita in Bulgaria 
a președintelui 

Finlandei
SOFIA 31 (Agerpres). — La 3d ianuarie, Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda, și persoanele care îl însoțesc au făcut vizite lui Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, și lui Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri. Cu acest prilej au avut loc discuții prietenești. în seara aceleiași zile, Prezidiul Adunării Populare și Consiliul de Miniștri ale R. P. Bulgaria au oferit o recepție în cinstea oaspetelui finlandez. G. Traikov și U. Kekkonen au rostit cuvîntări.

consiliile municipale și în adunări naționale, participarea la activitatea Uniunii femeilor tunisiene, iată doar cîteva aspecte fundamentale ale noilor condiții de emancipare a femeii în această țară, semne ale unor importante prefaceri pe plan social.In domeniul asigurării progresului omului se prevede și asigurarea unui venit național minim pe locuitor, pentru ca astfel fiecare tunisian să aibă condițiile unei vieți materiale decente.In zilele de cînd ne aflăm în Tunisia ni s-a repetat de mai multe ori, în capitală sau în diferite regiuni ale țării, că principala activitate politică a statului, a Partidului Socialist Desturian se concentrează asupra problemelor pe care le impune construcția economică. Ideile politice socotite călăuzitoare în ceea ce privește prioritatea transformărilor economice și politice au fost expuse din nou într-un amplu discurs al președintelui Burghiba, ținut zilele trecute, întreaga politică a statului tunisian tinde să găsească soluții proprii conform profilului situației acestei țări, căutînd să facă față problemelor numeroase și dificile pe care le pun decalajele subdezvoltării. Conștient de complexitatea modificărilor necesare în cultura țării, statul tunisian consacră totodată energii sporite bătăliei împotriva vechilor obiceiuri și prejudecăți.„Poporul tunisian — spunea președintele Burghiba în discursul a- mintit — trebuie să modifice prin propriile sale eforturi condițiile existenței sale". Aceasta este rațiunea eforturilor depuse de poporul tunisian în vederea construirii viitorului țării sale independente de astăzi.Tunis, 30 ianuarie.
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