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TERMENUL ■ Un succes
CRAIOVA cinematografic

DE PREDARE A GRUPURI
„DACII"

Vizita președintelui Consiliului de Stat,
Chivu Stoica, in Somalia

ora 12,30, avionul oficial 
de la frontierele Somaliei 
escortat de avioane cu reac-

DOCUMENTAȚIEI
ENERGETICE

■ Clișee vechi

și noi

DE MARE in poezie

SĂ AIBĂ PUTERE

CARACTER
DE LEGE

Coordonata esențială în domeniul Investițiilor este, acum, după 
ce a trecut o lună din anul 1967, intensificarea ritmului de lucru pe 
șantiere, concomitent cu asigurarea, în continuare, a documentației 
de execuție. Aprecierea aceasta e valabilă și în cazul șantierelor 
regiunii Argeș, ca/e în anul curent au de executat un volum de in
vestiții de peste 4,3 miliarde lei. Cind șl cum ajunge documentația 
tehnică pe șantiere? Asigură predarea el desfășurarea ritmică a lu
crărilor ? Am abordat aceste probleme cu prilejul mesei rotunde orga
nizate la Pitești.

Ordinea predării 
proiectelor 
indică ridicarea 
obiectivelor 
„de sus in jos

trimestrul I, situația a- 
șantierelor argeșene cu

Pentru 
sigurării 
documentație de execuție este, în 
ansamblu, bună. In schimb, față 
de volumul mare de lucrări pre
văzut pe întregul an, de capacită
țile de producție ale unităților de 
construcții, în prezent sînt asigu
rate proiecte doar în proporție de 
65,4 la sută.

— De regulă, arăta ing. Nicolae 
Toma, directorul tehnic al între-

prinderii de construcții-montaje 
Pitești, proiectanții privesc pre
darea proiectelor numai sub 
pect valoric. Ni se spune: „v-am 
dat documentația pentru lucrări 
de atîtea milioane lei, chiar mai 
mult decît era prevăzut". Dar a- 
ceasta nu e suficient pentru con
structor.

— Puteți exemplifica ?
— Da. Deși la combinatul pe

trochimic și la rafinărie proiec
tantul a predat documentația pre
văzută în plan, din aceasta, a- 
proape jumătate este inutilizabilă. 
Pentru instalația de piroliză, de 
pildă, valoric, reiese că a fost pre
dată în plus chiar o parte de do
cumentație dar, în realitate, ea nu 
asigură execuția obiectivelor în 
succesiunea lor firească. Aici, pen
tru rezervoare s-au predat proiec-

Nicolae CUCUI 
Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a IlI-a)

as-

La centrala electrică 
Craiova, unde în prima 
etapă s-au instalat 5 gru
puri electrogene cu o pu
tere totală de 350 MW, se 
desfășoară în prezent lu
crările din etapa a Il-a, 
care măresc capacitatea 
centralei cu două noi gru
puri avînd fiecare o pu
tere instalată de 315 MW. 
Unul dintre ele va înce
pe să producă energie e- 
lectrică în toamna aces
tui an. Cele două grupuri 
vor furniza anual econo
miei naționale peste 4 
miliarde de kilowați/ore 
energie electrică.

— La amplasarea la 
Craiova a acestor grupuri 
energetice, cele mai mari 
din țara noastră, ne-a in
format tov. Marian Ba
dea, inginerul șef al cen
tralei, s-au avut în vede
re mai mulți factori : a- 
propierea de sursa de 
combustibil (cărbunele 
din bazinele Rovinari și 
Motru), existența unor 
șantiere organizate și a 
unor instalații care tre
buiau doar extinse, expe
riența constructorilor. Este 
interesant de menționat 
că, deși în etapa a Il-a 
se execută lucrări de o 
mare amploare și com
plexitate, ele vor fi ter
minate în numai doi ani 
și jumătate, față de 4 ani 
și jumătate, cît au durat 
cele din prima etapă.

în cifre, realizarea ce
lor două importante o- 
biective energetice aflate 
în construcție înseamnă : 
excavarea a două milioa
ne metri cubi de pămînt,

Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii1

(Continuare 
în pag. a V-a)

Se poate cultiva
inteligența ?

„Pulsul" producției urmărit de 
la tabloul de comandă (Com
plexul de panificație și morărit 

Cluj)

MOGADISCIO 8. — Trimișii spe
ciali Nicolae Puicea și Nicolae 
N. Lupu transmit: Miercuri dimi
neața a sosit la Mogadiscio pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, cu soția, care la invitația 
președintelui Somaliei, Aden Ab
dulla Osman, face o vizită oficială 
de prietenie în această țară. Pre
ședintele Consiliului de Stat este 
însoțit de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, și George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

La 
care, 
a fost
ție ale forțelor armate naționale 
somaleze, a aterizat pe aeroportul 
din Mogadiscio, pavoazat cu drape
lele României și Somaliei și cu por
trete ale celor doi conducători, 
în întîmpinare au sosit pre
ședintele Aden Abdulla Osman cu 
soția, Șeicul Muktar Mohamed Hus
sein, președintele Adunării Națio
nale, Abdirizak Hagi Hussein, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ahmed Iusuf Dualeh, ministrul 
afacerilor externe, membri ai gu
vernului, deputați, șefii oficiilor di
plomatice acreditați în capitala 
Somaliei.

în semn de salut, au fost trase 
21 salve de tun. La scara avionu
lui, președintele Somaliei primește 
cu căldură pe oaspetele român. Un 
grup de tinere somaleze oferă bu
chete de flori.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și Somaliei, cei doi 
președinți, însoțiți de comandan
tul armatei trec în revistă garda de 
onoare.

Luînd cuvîntul, conducătorul sta
tului somalez a urat bun venit 
oaspeților români. Am așteptat cu 
interes această vizită și sperăm că 
în timpul șederii dv. la noi veți cu-

Inteligența se cultivă. Șl 
în acest domeniu nu poa
te fi vorba de amato
rism. E un adevăr axio
matic : „Cum e școala, 
așa sînt elevii'.

Cîteva milioane de tine
re vlăstare — însuși vii
torul națiunii noastre so
cialiste — își plămădesc 
personalitatea sub influ
ența nemijlocită a oame
nilor de la catedră. Aces
tora li s-a încredințat in
struirea și educarea tine
rei generații, valorificarea 
multiplelor laturi ale fiin
ței fiecărui copil. Cum se 
achită cadrele didactice 
de aceste sarcini, care 
este situația pe frontul a- 
cestor îndatoriri ?

— în viața școlii, ca 
și în viață de altminteri, 
nu există miracole, cule
gem ce am semănat, ne 
declară profesorul de psi
hologie Sipoș Petre de la 
Liceul „Avram Iancu" din 
Brad. Valoarea previzibi
lă a elevilor — aflați 
8—12 ani în fața și sub 
influența noastră — nu 
este, nu poate fi altceva 
decît reflexul propriei 
noastre valori umane și 
profesionale. Mie îmi este 
foarte limpede faptul că 
cea mai mare calamitate 
ce poate lovi un grup de 
elevi este mediocritatea

dascălului lor. De aici 
obligația morală absolu
tă de continuă calificare 
a noastră. Meseria noas
tră însă, prin esență —• 
ca orice meserie bazată 
pe repetare — este pîndi- 
tă de șablon, de ticuri... 
Este nevoie de o lucidă 
pasionalitate, de o per-

zumată înțelepciune și 
putere și fără să-și dea 
seama 
conștiința datoriei împli
nite — poate estropia fa
țete ale unor personalități 
aflate în plin proces de 
cristalizare.

La secția de Invăță- 
mînt a orașului București,

ba chiar cu

ancheta socială (II)
de Mircea SÎNTIMBREANU

manentă confruntare cu 
misiunea, de refuzarea 
funcționarismului, pentru 
a-ți păstra oră de oră, 
trimestru după trimestru, 
an după an, prospețimea. 
Socotesc de aceea ca 
suprem principiu al pro
fesiei noastre lupta, pe 
toate planurile, împotriva 
suficienței, boală mani
festată prin pierderea re
flexului autocritic : „Sînt 
pus să învăț pe alții, deci 
nu mai am ce învăța. 
(Cel mult, reîmprospăta). 
Pun altora note, deci eu 
sînt deasupra lor". Omul 
se simte investit cu o pre-

inspectorul metodist Gh. 
Smarandache întărește 
ideea :

— Sarcina centrală a e- 
levului este aceea de a 
învăța. Cred că aceeași 
este și sarcina profeso
rului. Dar nu după ace
lași manual 1

CALIFICAREA...

se...cadrelor didactice nu 
poate face la locul de 
muncă, decît pînă la ni
velul, absolut nesatisfăcă
tor, al meșteșugelii, ne 
spune prof. Vasile Iones-

cu, adjunct al secției 
de învățămînt a Statului 
popular regional Bucu
rești. Avem în regiune pe
dagogi excelenți, fruntași 
ai vieții culturale locale, 
bucurîndu-se de un bine
meritat prestigiu. Dar și 
peste 2 000 de cadre ne
calificate, „prinse" de în
vățămînt cu totul provi
zoriu sau pur și simplu 
întîmplător. Se fac efor
turi considerabile pentru 
a umple golurile. S-au în
ființat licee pedagogice, 
există institutele pedago
gice de 3 ani, rețeaua fa
cultăților fără frecvență... 
Ni se trimit în fiecare an 
absolvenți ai facultăților. 
Din păcate, nu o dată 
contactul acestora cu șco
lile unde au fost reparti
zați este meteoric. Vă pot 
numi cazuri în care aceș
tia au rămas la locul de 
muncă între 24 de ore și 
15 zile... pînă la prima 
chenzină. Ii vezi apoi, 
o dată risipiți de primul 
vînt al toamnei, corectori 
prin redacții, șefi de de
pozite, ba chiar mi s-a 
întîmplat personal să-i 
întîlnesc — casieri în a- 
teliere de frizerie.

(Continuare 
in pag. a Il-a)

zuințelor sale de pace și colaborare 
între popoare.

îmi exprim convingerea — a spus 
vorbitorul — că vizita noastră, con
tactul nemijlocit cu poporul soma
lez, convorbirile utile și interesante 
pe care le așteptăm se vor înscrie 
ca o nouă contribuție la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare 
prietenească care s-au stabilit 
între țările noastre, spre binele 
popoarelor somalez și român, al 
păcii și securității internaționale.

După prezentarea personalităților 
oficiale aflate pe aeroport, cei doi 
președinți iau loc într-o mașină 
deschisă, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată oaspeților.

Mii de cetățeni aflați pe aeroport 
și de-a lungul traseului au salutat cu 
multă căldură pe oaspeții români.

După-amiază, președintele Con
siliului de Stat a făcut o vizită de 
curtoazie președintelui Somaliei.

Omar Hassan, primarul ora
șului, a oferit o recepție în cin
stea oaspetelui român și i-a înmî- 
nat cheia de aur a orașului Moga
discio ca semn al stimei și respec
tului față de înaltul oaspete și față 
de poporul român prieten.

Seara a avut loc ceremonia deco
rării președintelui Consiliului de 
Stat al României cu ordinele „Ma
rea Stea a Somaliei" și „Marele Co
lan", și a președintelui Somaliei cu 
ordinul „Steaua Republicii Socialis
te România" clasa I.

Banchetul oferit de președintele 
Aden Abdulla Osman s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, cordială. 
Cei doi președinți au rostit toasturi.

★
deasupra teritoriilor Libiei, Repu-

noaște poporul nostru, aspecte ale 
felului său de viață și modul în 
care noi rezolvăm diferitele noastre 
probleme, a spus vorbitorul.

în ceea ce ne privește, sîntem in
teresați să cunoaștem mijloacele 
prin care țara dv. și-a creat cu suc
ces o industrie proprie, și-a dez
voltat agricultura, astfel încît as
tăzi România are o economie pros
peră și sănătoasă. Vorbitorul a re
levat că această vizită va constitui 
un prilej pentru un schimb de ve
deri asupra unor probleme politice, 
sociale, economice de interes reci
proc. Cred — a spus el — că in a- 
ceastă privință vom găsi multe 
puncte comune în străduințele 
noastre. Fără îndoială că vizita va 
cimenta legăturile strînse de prie
tenie existente între cele două po
poare. Sperăm, de asemenea, să 
deschidem noi căi pentru dezvolta
rea cooperării 
România.

Răspunzînd,
Stoica a spus : Sosind în capitala 
frumoasei dumneavoastră țări, ani
mați de sentimentele de stimă și 
caldă prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de Somalia 
și poporul ei, doresc să folosesc a- 
ceastă plăcută ocazie pentru a adre
sa un cordial salut gazdelor, împre
ună cu cele mai bune urări de 
pace și prosperitate poporului so
malez. Mulțumind pentru primirea 
prietenească, vorbitorul și-a expri
mat satisfacția că vizita în Somalia 
va da posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri a eforturilor și pre
ocupărilor poporului somalez, în
dreptate spre dezvoltarea econo
mică și înflorirea patriei sale, a nă-

★
în drum spre Somalia, zburînd

blicii Arabe Unite, Sudanului și Etiopiei, președintele Consiliului' de 
Stat, Chivu Stoica, a adresat de la bordul avionului oficial telegrame 
de salut împăratului Idris I, președintelui Gamal Abdel Nasser, preșe
dintelui Ismail Al Ashari, împăratului Haile Selassie I.

dintre Somalia și

tovarășul Chivu

Foto : S. Cristian
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Originalitate]
și pseudo

originalitate
in știința

de prof. V. NOVACU
membru corespondent a! Academiei

în 
prin 
științifice și tehnice de o amploa
re fără precedent, știința, datorită 
interconexiunii organice cu impe
tuoasa dezvoltare 
afirmat ca factor 
social de primă 
importanță. Pro
gramul de desă- 
vîrșire a con
strucției socialis
te în țara noastră — așa cum s-a 
subliniat la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — este 
indisolubil legat de intensificarea 
cercetărilor științifice în direcția a- 
plicabilității, a valorificării superi
oare a resurselor naturale de care 
dispunem.

Prin afirmarea științei ca factor 
social, noțiunea de originalitate în 
acest domeniu de creație a căpătat 
un dublu sens. în primul rînd, prin 
gîndire și creație originală înțe
legem creația științifică din țara 
noastră în ansamblul ei. Aceasta 
impune oamenilor de știință depă
șirea punctului de vedere strict in
dividual, pentru a considera și re
considera activitatea lor prin priz- 
ma 
nul

secolul nostru, caracterizat 
desfășurarea unei revoluții

a industriei, s-a

opinii

în cele ce urmează vom urmări 
cîteva aspecte ale întrepătrunderii 
acestor două sensuri, pentru a des
prinde din învățămintele trecutului 
și experiența actuală cîteva con
cluzii privind necesitățile de viitor. 

Cu toate că re
gimul burghez 
nu a favorizat 
dezvoltarea cer
cetării științifice 
la noi în țară, în 
politici care ma-ciuda unor factori

nifestau desconsiderare față de gîn
direa științifică originală, știința ro
mânească s-a afirmat prin contribu
țiile esențiale ale unor personali
tăți ca V. Babeș în bacteriologie, 
G. Marinescu în neurologie, E. Ra- 
coviță în biologie și speologie, S. 
Stoilov în topologie, A. Proca în 
teoria cîmpurilor vectoriale, 
Spacu în chimia coordinativă.

(Continuare in pag. a IV-a)
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obiectivelor consemnate în pla- 
cincinal.

Ca un principal criteriu al 
originalității investigațiilor 
științifice apare deci contri
buția adusă de acestea Ia 
dezvoltarea economiei națio
nale, la bunăstarea poporu
lui, la progresul societății, 
al culturii și științei româ
nești.

In alt sens, noțiunea de o- 
riginalitate exprimă gîndirea 
proprie, creatoare.

AUSPICIILE ALEGERILOR

Articol scris pentru „Scînteia’' de P. VISWANATH,
redactor șef adjunct al ziarului indian „The Patriot"

La primele alegeri generale. 
Partidul Congresul Național Indian 
a venit la putere cu o conforta
bilă majoritate, datorită în special 
meritelor ce și le-a cîștigat în 
timpul luptei pentru eliberarea na
țională. în perioada celei de-a 
doua consultări, în 1957, Partidul 
Congresului și-a îmbunătățit poziția 
ca urmare a progresului de necon
testat făcut de țară în cei cinci ani 
precedenți prin introducerea plani
ficării economice, creșterea venitu
lui național și, în general, în înce
putul unei serioase construcții eco
nomice.

Existau încă de pe atunci semne 
că orientarea spre asigurarea pro
gresului țării ar putea fi frînată de 
noile forțe care își făceau apariția 
în societatea indiană. La sate se 
crease o pătură de țărani bogați, 
iar în industrie, în pofida lărgirii 
sectorului de stat, a luat naștere 
un puternic sector particular.

în perioada în care a avut loc 
cea de-a treia consultare electo
rală, în 1962, forțele retrograde au 
opus o mare rezistență înfăptuirii 
măsurilor progresiste ale Partidului 
Congresului. Inegalitatea crescîn- 
dă a venitului, dezvoltarea marelui 
capital monopolist au avut ca e- 
fect pătrunderea în unele grupuri 
ale Partidului Congresului a parti
zanilor monopolurilor.

Pentru prima dată a fost format 
un partid organizat al reacțiunii. 
Partidul Swatantra, care și-a pre-

In ziarul de azi

H Faptul divers ■ Meseriașii in noul cadru
social al satului ■ foileton: Acru la Izvorul
Dulce ■ Vom participa la expoziții interna
ționale cu mașini de tip superior

zentat propriii săi candidați în a- 
legeri. Semnificația sa constă nu 
atît în faptul că s-a constituit ca o 
nouă grupare de sine stătătoare, cît 
în sprijinul pe care îl acordă aripii 
de dreapta din Partidul Congresu
lui. 6 altă secțiune a dreptei, 
bazată pe ortodoxia hindusă și 
reprezentată de partidul „Jan 
Sangh", a devenit mai puternică 
exploatînd nemulțumirea poporu
lui față de greutățile economice. 
Tendințele retrograde au devenit 
mai pronunțate după moartea lui 
Nehru, în 1964. Asupra situației eco
nomice a avut o influență negativă 
îmbinarea unei serii de împrejurări 
nefavorabile, printre care faptul că 
mari părți ale Indiei au fost afec
tate de secetă timp de doi ani 
consecutiv, ceea ce a lovit pro
ducția de alimente. Dificultățile 
economice ale Indiei au fost ex
ploatate de unele țări occidentale, 
în special de S.U.A., pentru a exer
cita presiuni, iar guvernul a fost 
obligat să facă o serie de con
cesii, dintre care cele mai impor
tante sînt concesiile făcute capi
talului american pentru construi
rea de uzine de îngrășăminte, ho- 
tărîrea de a devaloriza moneda 
sub presiunea Băncii mondiale și 
acceptarea propunerii americane 
de a crea o Fundație indo-ameri- 
cană pentru educație (ultima a f03t 
practic dată uitării din cauza lar
gii opoziții din țară). Cedarea în 
fața presiunilor Statelor Unite este 
puternic resimțită de opinia pu
blică națională, care le privește 
ca un pericol pentru politica noas
tră de nealiniere, ca dăunătoare 
onoarei țării.

Lipsa de hrană șl a altor nece
sități vitale, creșterea costului 
vieții care s-a dublat în ultimii 
10 ani, lipsa de valută străină ne
cesară importurilor au produs o si
tuație îngrijorătoare Al patrulea 
plan cincinal, care ar fi trebuit să 
intre în vigoare la începutul aces
tui an, urmează încă să fie alcă
tuit. Cît despre scopurile sociale 
ale dezvoltării economice, cercu
rile monopoliste încearcă să le in
fluențeze în interes propriu. S-a 
dezvoltat o întreagă piață a „bur
sei negre" — a banilor obținuți 
prin evaziune fiscală — generînd 
corupție, fenomenul mitei.

(Continuare în pag. a Vl-aJ
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FAPTUL 
DIVERS
Piperată...

Soseau mereu cereri din 
Negrești : „Trimiteți-ne orez'. 
Azi așa, mîine la fel, pînâ 
cînd U.R.C.C.-Dobrogea, exas
perată, a trecut la contraofen
sivă. Un convoi de motorizate 
a descărcat în fața magazi
nului din Negrești, nici mai 
mult nici mai puțin, 10 000 kg 
orez. Cînd a văzut muntele de 
orez, gestionarul magazinului 
sătesc și-a pus mîinile în cap ; 
cei de la U.R.C.C. îl făcuseră 
dintr-o dată... pilaf. Ar mai 
trebui de adăugat puțin pi
per. Dar de unde ? U.R.C.C.- 
Dobrogea l-a consumat (tot) 
pe astfel de dispoziții.

Uscăturile
Șeful de brigadă silvică Victor 

Rusu ți pădurarul Vladimir Hrin- 
cescu de la cantonul Stupea, Oco
lul silvic Solea, raionul Gura Hu
morului, lucrau, normal, în pădu
re. Verdeață, aer curat. Ei însă 
se ocupau cu lucruri necurate. 
Furau „ca în codru". Bineînțeles 
lemne. Au fost „scoși" (citiți: 
vîndut) 860 arbori în valoare de 
136 000 lei. Acum au fost scoși 
și ei din pădure. Trebuia cură
țată de... uscături.

Rechizitoriul
R/tonii, pur ți simplu, uimit! 

Un om total necunoscut, un escroc 
cine și se gudură pe lingă C. 
Perseghian, șeful contabil al șan
tierului 13 (combinatul siderurgic 
Galați) și dumnealui, exact in a- 
ceeași zi, cînd îi face cunoștința, 
îl angajează casier plătitor, dîn- 
du-i pe mină 150 495 lei. Este un 
om naiv sau de-a dreptul incon
știent P Mihai Țurlea, „casierul", 
condamnat anterior de trei ori 
pentru furt și speculă, a dispărut 
cu o mare sumă de hani. Firește, 
a fost descoperit. Dar nu știm : la 
proces, șeful contabil a fost in
culpat sau... martor ?

Invitație♦

Posesorul libretului „la purtă
tor* nr. 762—210—226 este invi
tat să se prezinte la C.E.C. La 
tragerea la sorți a libretelor cu 
dobîndă și cîșfiguri în autoturis
me pe trimestrul I 1965 (I) li
bretul său a ciștigaf un Fiat 850. 
Intructt nu s-a prezentat în ter
menul legal de 30 de zile, cîșfi- 
gul s-a transformat în bani : 44 000 
lei. Banii, la care s-au adăugat și 
dobînzile pe doi ani, așteaptă în- 
tîlnirea cu cîștigătorul. O înfîlnire 
la care (chiar dacă ai înfîrziat doi 
ani I) merită să te grăbești.

Omleta
La ieșirea din comuna Blandla- 

na, pe șoseaua națională Sebeș— 
Orăștie, șoferul Loghin Moga de 
pe autoatelierul 31—Hd—2 458 
n-a acordat prioritate autocamio
nului 31—Bv—1 464, răsturnîn- 
du-l. Cele 42 000 ouă aflate In 
autocamion au fost prefăcute In... 
omletă. Nota de plată pentru a- 
ceastă uriașă omletă va fi achita
tă de șoferul Loghin Moga, deoa
rece el este adevăratul vinovat. 
Trebuia să plătească cineva... 
ouăle sparte I

Sportivă
Sala „plină". Adunarea ge

nerală a Asociației sportive 
„Progresul" Ploiești (din care 
fac parte 12 instituții) subordo
nată clubului orășenesc „Pe
trolul". Din 800 membri sînt 
prezenți 36. Cinci instituții 
n-au nici un reprezentant. 
Alte prezențe : trei membri ai 
consiliului asociației, din 11 ; 
în comisia de revizie, 1 din 5. 
La primul punct s-a „analizat" 
activitatea asociației. La punc
tul doi, alegeri : din 16 membri 
aleși în diferite comisii au 
fost prezenți în sală... 4. La 
sfîrșitul ședinței s-au luat an
gajamente privind... ridicarea 
activității sportive. Pentru li
chidarea practicilor de mai sus 
e necesară o încurajare, Hai, 
„Progresul" I

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CULTIVA

Recent, au fost luate noi măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de deservire 
a populației sătești. Este cunoscut că 
activitatea de prestări de servicii la sate 
nu a ținut în ultimii ani pasul cu pro
gresele realizate în îmbunătățirea nive
lului de trai al populației, cu cerințele 
crescînde ale acesteia. Neajunsurile care 
se mai manifestă în această privință,

posibilitățile remedierii lor sfat dezbă
tute, în aceste săptămîni, în adunările 
cetățenești organizate cu prilejul apro
piatelor alegeri de deputați în sfaturile 
populare comunale.

Spre a oglindi aceste preocupări am 
întreprins un raid în trei regiuni ale 
țării.

MESERIAȘII
în noul cadru
social al satului

Galați. Numărul unităților de de
servire ale cooperației de consum din 
această regiune este relativ mare. El 
se ridică la 466. Dacă ținem seama de 
faptul că regiunea este alcătuită din 
229 de comune, se creează impresia că 
la Galați problema extinderii rețelei 
este ca și rezolvată : 466 (unități): 229 
(localități) = în medie, 2 unități pentru 
fiecare localitate. Dar la o privire mai 
atentă observăm că imaginea rezultată 
din calcul este înșelătoare. în primul 
rind, pentru că unitățile sînt concen-

trate doar în 124 de localități (100 de 
comune și alte sute de sate sînt deci 
Complet descoperite) ; în al doilea rind, 
pentru că în regiune, deocamdată, 
secțiile de bază nu sînt croitoriile, 
cizmăriile sau frizeriile, adică unitățile 
cele mai solicitate de țărani. Pe ra
ioane, situația este și mai con
cludentă. In raionul Tecuci, de pil
dă, mai precis în 28 de comune ad
ministrative (plus satele lor), funcțio
nau pînă nu demult doar... 6 ateliere 
de cizmărie I Raionul Brăila are situa-

ția lui „specială" : în unele comune 
funcționează cîte 10—12 ateliere, iar 
în altele nici unul.

(Urmare din pag. I)

INTELIGENTA?
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Insistăm asupra problemei, 
vățămîntul general de 8 ani — 
perspectivele extinderii sale — 
prezintă prima și, poate, prin pro
porțiile sale de masă, cea mai ho- 
tărîtoare desțelenire a valorilor.

— Poate că și în privința recru
tării studenților, viitori profesori, ar 
fi ceva de făcut, opinează lectorul 
univ. Gh Pop de 1a Facultatea de 
filologie a Institutului pedagogic. 
Mulți candidați nimeresc în facul
tăți pedagogice cu totul întîmplă- 
tor. Or, catedra e în primul rînd o 
profesie de vocație, de aptitudini, 
indiscutabil, profesia cea mai apro
piată de artă. Nu ești, ca profesor : 
scenarist, regizor și totodată actor 
în piesa aceasta foarte complexă 
pe care o montezi de atîtea ori pe zi 
— mereu în premieră — șl care se 
numește lecție ? Ar trebui testată 
mult mai riguros personalitatea 
candidatului 1a profesorat. Afonia 
pedagogică, strict imputabilă re
crutării pripite, face ca viitorul ab
solvent să nu devină niciodată un 
adevărat profesor, ci, cel mult, un 
onest „meditator de 1a catedră'.

PERFECȚIONAREA

pedagogică, principalul for de di
fuzare a cărții pedagogice.

— Cîți din cele 11 000 cadre di
dactice din orașul București BÎnt 
cititori ai bibliotecii centrale peda
gogice ?

— Avem în evidențe circa 3 000 
(ne spune prof. Lauterman Alfred, 
directorul bibliotecii), dar „fideli' 
ai bibliotecii sînt cam o cincime 
din ei. Restul solicită cărți de 2—3 
ori pe an.

— E un non sens, ca tocmai în 
învățământ, principala sursă de cul
tură, să găsești oameni aculturali, 
declară prof. Rădulescu Ion, direc
tor la Școala generală 114, Bucu
rești. Și totuși mai există. Ei tră
iesc o îndelungată robinsonadă pe 
mica insulă a agoniselii unui mă
nunchi de cunoștințe și nu se în
dură să părăsească strimta colibă 
a manualului. Acestora poți să le 
dai timp, să le oferi simpozioane 
cu academicieni și consultații cu... 
Jean Jacques Rousseau. Degeaba. 
Le ceri nu o lucrare de cercetare 
ci un articol la gazeta de perete 
și intră în panică. Extrem de sus
ceptibili la orice critică, catihetici 
la clasă, este limpede că nu pot 
stîrni, la copii un curent de emoții 
pozitive, emulație, interes.

cadrelor didactice, atragerea lor 
într-un flux continuu de pregătire, 
reprezintă o preocupare centrală a 
Ministerului Invățămîntului. S-au 
creat Institute de perfecționare, se 
organizează cursuri, consultații, 
corpul de inspectori metodiști a 
fost promovat 1a grade universita
re, dobîndirea gradelor didactice 
este însoțită de avantaje materiale.

Firește însă că progresul de per
fecționare a cadrelor didactice — 
atît de necesar și intim legat de 
problema în discuție — se reali
zează și pe alte căi. 
baza acestui proces 
diul Individual.

— Care este lacul
bugetul de timp al profesorului ? 

Extras dintr-o condică de comu
nicări a unei școli din raionul Le- 
nin — București :

— Joi 19.1.1967, orele 16 1a Pala
tul Pionierilor lecție. Nu au voie să 
lipsească profesorii de română, is
torie, geografie.

— Vineri 20.1.1967, orele 19 la 
Clubul sindicatului învățămînt are 
loc un simpozion. Vor participa 
toate cadrele didactice.

— Sîmbătă 21.1.1967, orele 19 1a 
Muzeul de istorie a orașului Bucu
rești se va ține o ședință. Vor fi 
prezenți profesorii de istorie.

Era în ziua de 25.1. cînd s-au mai 
transcris încă două comunicări de 
acest gen.

Cinci conferințe în 12 zile 1 Este 
de presupus că în acest interval 
au mai avut loc cel puțin o ședin
ță în școală, o acțiune cu pionierii, 
o adunare cu părinții. Și este sigur 
că au avut loc și altele.

— Șl atunci este de mirare că
...La ședințele lunare de comuni

cări ale Societății de științe istori
ce participă foarte puține cadre. 
Din raionul meu iau parte cu re
gularitate 2—3 oameni (Borcea 
Cleopatra, prof, istorie. Liceul „Gh. 
Lazăr").

— Profesori care s-au înscris 1a 
doctorantură în Capitală ? Nu a- 
vem o evidență precisă. Probabil 
4—5. (Smarandacbe Gh., inspector 
metodist).

— Că formule ca „prezența obli
gatorie" sau „de prezență răspund 
directorii* sau „nu se admite lip
să* însoțesc pînă și cea mai be
nignă convocare ?

Etc., etc
Poposim la Biblioteca centrală

0 PROPUNERE

Oricum ar fi, 
rămîne stu-

studiului în

— Este o sarcină fundamentală 
a zilelor noastre ca școala să se 
adapteze continuu nu numai cul
turalizării generale ci și — pe cît 
posibil — promovării valorilor. Pre
ocupați cu precădere de combate
rea rămînerii în urmă, am negli
jat „vîrfurile", ne declară tov. Ior- 
dănescu Aurel, profesor emerit din 
București. în ultima vreme s-au 
luat măsuri de înființare a unor 
clase speciale, experimentale, pen-

tiu elevii dotați 1a matematică, de 
pildă. După părerea mea, acțiunea 
ar putea fi dusă pînă 1a capăt. Ce 
ar fi dacă s-ar înființa, în fiecare 
centru regional, cîte un Colegiu de 
tipul celor existente cîndva în țara 
noastră și existente în atîtea alte 
țări ? Le văd ca pe niște licee spe
ciale, școli-pilot, cu o aureolă pro
prie dată de selecționarea strict 
valorică atît a profesorilor cît și a 
elevilor. Prezența în aceste cole
gii ar putea deveni o glorie atît 
pentru elevii lor cît și pentru pro
fesori. S-au creat școli speciale de 
muzică, coregrafie, arte, sportive. 
De ce n-ar exista aceeași preocu
pare și în domeniul performanțelor 
intelectuale ?

Tratarea nivelatoare, nediferen
țiată a elevilor dotați prezintă ris
cul degradării lor timpurii.

Urcăm o nouă treaptă în investi
gația noastră. Iată-ne 1a nivelul 
Almei Mater cu întrebarea : Cum 
se promovează inteligența în fa
cultăți ?

In această privință — mult mal 
mult decît în școlile de cultură, ge
nerală — personalitatea profesoru
lui este hotăiîtoare. Tnvățămîntul 
nostru superior are vechi și valo
roase tradiții în acest domeniu : 
de 1a Hașdeu, Iorga, Pîrvan, Căli- 
nescu, Guști, Vianu, pînă 1a stră
lucita pleiadă a „magiștrilor' de 
astăzi, mulți ilustrînd însăși cate
dra științei contemporane.

— Problema descoperirii în ger
mene a aptitudinilor de cercetare 
și totodată pedagogice ale aspi
ranților 1a catedră este primor
dială, ne spune prof. univ. dr. do
cent Tudor R. Popescu, șef de ca 
tedră 1a Institutul de științe econo
mice. Și totuși se mai găsesc asis
tenți care obțin cu greu o dele
gație de lectori destinați stagnării, 
conferențiari cu cursuri respinse

aila publicare. Pensionari precoci 
unor titluri, prezența lor creează 
nedumeriri și derută.

Stăm de vorbă cu Trăsnea Ovl- 
dlu, conferențiar 1a catedra de 
Istoria doctrinelor sociologice și 
politice, 1a Facultatea de filozofie :

— Multe seminarii, în forma lot 
actuală de desfășurare, nu valori
fică pe deplin resursele creatoare 
ale studenților, pun accentul pe 
memorare, reproducere, nu pe in
terpretare, pe gîndire. Studenții a- 
runcă în arena unor asemenea se
minarii semi-scolastice, memoria, 
îmi îngădui să le consider în acest 
caz nu numai inutile ci și de-a 
dreptul dăunătoare deoarece pro
movează lenea intelectuală.

Ne interesăm de situația cercu
rilor științifice. Răspunde conf. univ. 
Gilescu Gheorghe de 1a Faculta
tea de drept :

— Nu au, în general, un carac
ter de creație ci de compilare. Este 
regretabil că tocmai în numele 
activității științifice iau uneori for
me anchilozate, arierate. Viciul 
constă în aceea că metodologia 
cercetării științifice le e aproape 
necunoscută. Asistenții care con
duc cele mai multe cercuri află ei 
înșiși aceste aspecte metodologice 
abia pe parcursul propriei docto- 
ranturi. Se simte nevoia unui curs 
special de cercetare științifică, de 
regim și tehnică a muncii intelec
tuale, măcar pe grupe de facultăți.

★
Lupta pentru cultivarea inteli

gentei, pentru creșterea și plasa
rea ei pe cea mai înaltă orbită 
a vieții noastre sociale, pentru de
plina ei fructificare este în esență 
o luptă pentru nou. Tocmai de 
aceea în procesul de afirmare a 
valorilor nu avem moralmente 
dreptul 1a pasivitate, nu avem 
dreptul să rămînem spectatori.
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PREOCUPAREA 
PREȘEDINȚILOR...

Discutăm cu Gheorghe Lungu, țăran 
cooperator din comuna Vădeni, raio
nul Brăila : „Comuna noastră e mare 
și frumoasă. Dar ateliere de deser
vire n-avem. Pentru o mică reparație 
la încălțăminte și chiar pentru un 
tuns, trebuie să luăm drumul Brăilei. 
Tunsul costă 2 lei, dar noi, cu tren 
cu tot, plătim 12".

Ion Niculescu, președintele Sfatului 
popular al comunei Vădeni, spune lu
crurilor pe nume : „La noi în comună 
nevoia înființării unor ateliere mește
șugărești se simte de mult și din plin ; 
condiții pentru crearea lor există. Ate
lierele întîrzie însă să ia ființă din lipsa 
de interes a Uniunii raionale a coo
perației de consum".

Să vedem ce spun îndrumătorii, re
prezentanții U.R.C.C.-Brăila, în raza 
căreia intră comuna Vădeni.

— Cum vă explicați că în unele 
comune sînt masate cîte 7, 8, 10 și 
chiar 12 unități prestatoare de servicii 
(unele nerentabile), iar în alte comune 
aceste unități lipsesc cu desăvîrșire ? 
— L-am întrebat pe îndrumătorul 
Gh. Popa.

— Pentru a extinde rețeaua secțiilor 
prestatoare de servicii la sate avem 
nevoie de meseriași și de spații pentru 
amenajarea atelierelor.

— Și lipsesc ?
— Nu. Dar și meșteșugarii, și spa

țiile trebuie depistate...

CADRELE...
în 1966, cînd școlile profesionale 

pentru sate și-au deschis porțile, s-au 
prezentat la examene mii de tineri.

Argeș (situația din această re
giune este mai generală). Anul tre
cut, U.R.C.C. a recrutat, prin examen 
de admitere, 540 de tineri pentru 
școlarizare și calificare în meseria de 
cizmar, croitor, frizer ș.a.m.d. Scă- 
pați de emoțiile examenelor, tinerii au 
fost repartizați în unitățile de deser
vire, pentru practică. Totul părea în 
ordine. Dar, uimire 1 Uniunea regio
nală a cooperației de consum a început 
pe negîndite să ajusteze efectivul. Ma
siv : zeci de ucenici au fost „sfătuiți" 
să se întoarcă în satele de unde au 
plecat. De ce ? Tov. Vasile Florescu, 
președintele U.R.C.C.-Argeș, încearcă 
să ne explice această ciudată „proce
dură".

— Am redus numărul tinerilor care 
reușiseră la examen și fuseseră admiși 
și repartizați în producție pentru că 
ne-am dat seama că n-au condiții să 
facă practică. Au mai rămas doar

— Și continuați reducerile ?
— Nu, organizăm practica 

schimburi.
După o scurtă deplasare prin 

munele regiunii, am înțeles ce inși

420.

în

Uupă o scurtă deplasare prin co
munele regiunii, am înțeles ce înseam
nă „practica în schimburi". Iată cum 
se procedează : într-o unitate, să zi
cem o frizerie cu doi meșteri, sînt re-

în compartimentul din va
gonul 6, doar doi pasageri. 
Eu însumi și încă un călă
tor. Trenul merge încet, pen
tru că e personal. Plictiseală I 
Tovarășul meu 
îngîndurat și nu 
reț. Eu, cum mă 
fă de vorbă. Să 
pul mai repede 
îngînduratului :

— O să murim de plicii-, 
seală...

— Ce propui ?.,. Dar să 
ne cunoaștem. îmi dai voie ?

— Taci, te rog, nu-mi 
spune numele.

— De ce ?
— Vreau să }i-l ghicese. 

Ne mai distrăm puțin.
— Cum îl ghicești ?
— De jos în sus. Adică, în- 

tîi prenumele și apoi numele. 
Spune-mi, te rog, o literă 
de tipar.

— U.
— U înmulțit cu trei și 

paișpe și cu... Mai răspun- 
de-mi, te rog, la o între
bare. Dar fără să te gîndești. 
Care-i mai mare — paișpe 
sau șaișpe.

— Șaișpe.
— Exact. Te cheamă Mi

hai Spînu.
- Ești 

nule I
— Stai 

Spune-mi 
nouă și-ți 
sia, și comuna unde-ți pro
fesezi profesia.

— Aș vrea s-o văd șl

de drum e 
prea vorbă- 
știți, sămîn- 
treacă tim- 

mă adresez

formidabil, dom-

că n-am terminat, 
patru, cifre pînă la 
ghicesc și profe-

ACRU LA

foileton de Nicută tânase

p-asfa I Patru numere zici î 
Șapte, cinci, trei, unu.

— Șapte și cu cinci fac 
doișpe și cu... Ești secreta
rul Sfatului popular al co
munei Izvorul Dulce, raionul 
Buzău. Este î

— Extraordinar. Lucrezi cu 
dracu ? Ai îr> d-ta î

—. Fii liniștit. Am făcut ra
diografie și nu mi-au găsii 
nimic. Ce vrei să-ți mai ghi
cesc î Așa e că ai motoci
cletă ?

— Am.
— Ai sustras din magazia 

sfatului două genți mari din 
piele și ți-ai făcut șei. Este ?

— îl
— O dată cu gentile ai 

sustras și două albii mari, 
metalice și le ții în magazia 
dumitale, pe stînga, lingă niș
te damigene goale. Este ?

— îl
— Spune-mi, te rog, 

nume de plantă.
— Hrean.
— Și acum, un nume 

floare.
— Mușețel.
— Ai o casă compusă

patru camere, baie, bucătă
rie, cămară...

— Exact.

un

de

din

— Ai început construcția 
ei în 1962.

— Exact.
— Nu mă mei întrerupe. 

Majoritatea materialelor din 
care ți-ai construit casa le-ai 
sustras din materialele achi
ziționate de sfat pentru con
strucții sociale, din contribu
ția bănească a 
Este ?

— îl
— Din cauza 

făcut de roțile 
mă pot concentra prea bine 
asupra cantităților de mate
riale pe care ți le-ai însușit. 
Așa că cifrele ți le voi da 
cu aproximație. Ai furat circa 
560 kg de ciment, în jurul 
a 2 000 kg var...

— Tovarășe, ghicește ce-o 
să facă echipa noastră regio
nală, „Petrolul*, în returul 
campionatului.

— Nu mă scoăfe din... 
transă. In dormitor ai o sobă 
de teracotă ?

— Am.
— Pe holul școlii din co

mună este sobă de teracotă ?
— Nu. Nu este.
— Pe holul școlii nu este 

sobă de teracotă pentru că 
teracota care trebuia să fie 
pe holul școlii e 
neata în dormitor

— îl
— Pronunță, dar 

gura, litera
— Z.
— Ești o 

Plîngi ușor, 
lismul ăsta,

cetățenilor.

zgomotului 
trenului nu

la dum- 
Este ?

Z.
cu toată

fire sentimentală. 
Cu sentimenta- 

al dumitale, i-ai

făcut pe inspectorii care ți-au 
răsfoit în fugă scriptele să 
treacă foarte ușor peste ne
cinstea dumitale. Ești și dar
nic. Dumneata răspunzi în 
comună de cazanele de țui
că ?

—- Răspund.
— Ești milos și darnic. 

Cînd venea în inspecție de
legatul secției Vinalcool-UI- 
meni, pe numele lui Nicolae 
Liloiu, să-fi controleze caza
nele, dumneata 
damigenele cu 
mina 
litera

controlul.
Ș?
Ș.
Și ești 
veneau

îi umpleai 
țuică și el a- 
Vrei să spui

și ciubucar. 
cetățenii săCînd 

ceară un certificat, în loc să 
le iei 3 lei ori 14 lei pen
tru timbre, le cereai 70 ori 
104 lei. Ștefaniei Telesman, 
care s-a căsătorit, i-ai cerut 
72 de lei. Și fi-a dat, pen
tru că avea nevoie de cer
tificat. I-ai cerut 72 și nu 14, 
cît trebuia. Cetățeanului 
Constantin Costin, în loc de 
3 lei, i-ai pretins o sută... 
Vrei să mai zici o dată lite
ra Ș?
“ ?•
— Și ești și plastograf. îfi 

place să plastografiezi sem
nătura președintelui, Oltea- 
nu Zisu, care, între noi fie 
vorba, este gură cască. Știe 
că-l plastografiezi, că sus
tragi din magazia sfatului 
materiale, dar el stă de lemn 
Tănase. Cum zic, îfi place să 
plastografiezi. Ai imitat sem-

partizați 8 tineri. Patru ucenici la un 
meșter I Nici n-au loc să vadă foar
fecă... Și atunci meseria se învață pe 
schimburi: meșterul este asistat doar 
de doi ucenici, iar ceilalți doi stau 
degeaba. Prin rotație... Elevii fac ast
fel jumătate din practică. In timp ca 
la croitoria din comuna Piatra Olt 
sînt repartizați, pe lîngă 11 meseriași, 
4 ucenici, la cea din comuna Potcoa
va învață meserie „prin rotație", ÎS 
ucenici pe lîngă 5 lucrători...

Rezultă clar că organele coopera
ției de consum vor trebui să revizu
iască actuala repartizare pentru prac
tică a ucenicilor, iar la recrutarea de 
noi cadre să țină seama de necesită
țile reale ale regiunilor și raioanelor. 

...Șl CLĂDIRILE
Ploiești. Iată ce ne spune tov. Aron 

Radulian, președintele U.R.C.C.
— In dobîndirea de noi spații, sîn- 

tem în mare măsură îngrădiți de 
unele regulamente emise chiar de fo
rul nostru tutelar — Centrocoop. De 
pildă : avem bani, dar nu avem drep
tul să construim. Ni se recomandă 
(obligatoriu) să investim banii nu în 
clădiri noi, ci în reamenajarea ve
chilor localuri. Socotesc că procedeul 
nu este în toate cazurile rațional. Și 
iată de ce : suma investită într-o clă
dire veche se poate ridica pînă la 
200 000 de lei. Dar clădirea tot veche 
rămîne și foarte curînd ea va cere o 
nouă reparație, deci alți bani inves
tiți în ziduri vechi. Ar fi bine ca cel 
puțin în situații evidente, cînd, vor
ba ceea, reparația costă mai mult de
cît clădirea, să putem construi cu 
banii respectivi localuri noi.

In altă ordine de idei : U.R.C.C.-u- 
rile au „dezlegare" să cumpere imo
bile din sectorul particular. Dar, așa 
cum ne-a spus același tovarăș Radu
lian, completarea 
lor cerute poate

tuturor formalități- 
dura chiar un an.

. . . .CA IA TARĂ?"
„Serviciul în unitățile cooperativei 

de consum ar trebui să fie cel puțin 
la nivelul satului nostru" — ne spu
nea deunăzi un țăran cooperator din 
comuna Pietroasele, regiunea Ploiești.

„Nivelul satului", la Pietroasele, în
seamnă sat electrificat, aprovizionat cu 
apă potabilă „de la rețea", case fru
moase, magazine bine aprovizionate, 
oameni cu pretenții. Cum se prezin
tă, într-un asemenea sat, o unitate a 
cooperației de consum ? Am intrat 
în frizerie. Clienții erau „spălați" pe 
față cu... prosopul. La data cînd am 
vizitat localul, apă nu era nici la 
sticlă, deși conducta se află la doi 
pași de frizerie, în șosea. De ce nu se 
prelungește conducta ? Localul — 
patru pereți nevopsiți, două bănci 
murdare...

— Nu prea arată bine frizeria...
Am făcut remarca privind spre omul 

Care, în această mică unitate, trebuia 
să sfințească locul. L-am auzit spunînd 
cu jumătate de gură: „S’tem la 
țară"...

Nu se poate altfel ? Da, fără îndo
ială. Am văzut în comuna Jariștea, de 
pildă, un micro-complex de desena
re, a cănii înfățișare nu era cu nimic 
mai prejos decît a unităților simi
lare de la orașe. Deservirea ? Am a- 
flat de la localnici că la meseriașii lor 
vin clienți din 7 sate.

Nu e vorba de exemple izolate ci 
■— așa cum a reieșit cu prilejul unora 
din adunările electorale din ultima 
vreme — de carențele care distonează 
cu noua înfățișare a satului, cu pre
tențiile crescute ale populației.

Iată ce ne-a spus și tovarășul Iostf 
Popa, vicepreședinte de resort în Cen
trocoop : „Indiscutabil, activitatea re
țelei prestatoare de servicii la sate a 
rămas în urmă față de 
satului, de cerințele lui.

Rețeaua de desenare 
tinsă, deschizîndu-se noi 
deservire, în primul rînd 
rințelor exprimate de țăranii coope
ratori, a tradițiilor, a perspectivei de 
dezvoltare a satelor. Astfel, pînă în 
1970, în toate comunele vor funcțio
na cel puțin 2—4 unități de deservire. 
O mare atenție va fi acordată recru
tării și calificării cadrelor, iar instrui
rea practică și teoretică se va desfă
șura la un înalt grad de responsabili
tate ; în fine, va fi intensificată mun
ca de educare și îndrumare a vechi
lor lucrători.

Acestea sînt, într-adevăr, perspec
tivele în linii mari. Să nu fie scă
pate însă din vedere amănuntele. A- 
mănunte ce reprezintă, de fapt, pro
bleme curente ale deservirii și care 
trebuie rezolvate pe parcurs cu exigen
tă și spirit de răspundere.

Gheorghe GRAURE

dezvoltarea

va fi ex- 
centre de 

pe baza ce-

nătura președintelui pe o a- 
deverinfă care-fi trebuia du
mitale. O adeverinfă precum 
că ești învățător. Nu ești. Și 
lui Roșioru, cumnatul dumi
tale, i-ai eliberat o adeverin
ță precum că are un venit 
impozabil mai mic. la zi H.

— H.
— în anumite ocazii ești 

brutal Bat» oameni. Așa l-ai 
bătut, în fata sfatului popu
lar, pe Constantin Burlan, zis 
Leuștean. Este ??

— îl
— îți mai place să iei bani 

cu împrumut de la oameni și 
să-t dai la paștele cailor roibi. 
învățătorului Dobrescu Gheor
ghe de doi ani ai să-i dai 
3 200 lei Lui Fînaru Vasile 
1 00C. Zi litera R.

A roit-o. Și-a luat valiza 
și-a plecat din compartiment. 
A coborît chiar din tren. Din 
mers. Și mai aveam să-i ghi
cesc multe

Acum, la sfîrșit, se impun 
niște întrebări. Se pricepe 
autorul, adică eu, la ghicit? 
De unde naiba ? Eu nu ghi
cesc nici timpul probabil de 
mîine. Tovarășul meu de 
drum avea o valiză, și de va
liză agățată o carte de vizi
tă : ,,Mihai Spînu, secretarul 
Sfatului popular Izvorul 
Dulce-Buzău’ Așa i-am ghi
cit numele. Iar amănuntele 
în legătură cu matrapazlîcu- 
rile lui le știam din niște 
scrisori sosite la redact'e

A fost o simplă coinciden
ță
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Străin fiind și totuși, cînd poposești într-un sat 

oarecare, curiozitatea te împinge să te interesezi 
de mersul treburilor, de tot ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește, de modul cum oamenii rezolvă o pro
blemă sau alta din atîtea care-i preocupă astăzi. 
Dar localnicul, țăranul cooperator de acolo ? Acesta 
privește cu alt ochi tot ce se petrece în satul său, 
în cooperativa din care face parte, deoarece sînt 
în joc nu numai interesele obștești, generale dar și

Interesele lui personale : veniturile pe care le reali
zează, asigurarea existenței familiei sale pe care 
o vrea tot mai îndestulată. Pentru că de obținerea 
unor producții agricole din ce în ce mai mari, de 
puterea economică a cooperativelor depinde creș
terea continuă a bunăstării țărănimii, ridicarea sa
tului la un nivel tot mai înalt de civilizație, sporirea 
contribuției agriculturii la dezvoltarea întregii so
cietăți.

în numeroase sate pe care 
le-am vizitat, oamenii ne-au a- 
rătat că în cooperativele agri
cole membrii acestora privesc 
cu interes și răspundere desfășura
rea întregii activități, se străduiesc 
să contribuie pe măsura puterilor 
și priceperii lor, ca membri cu 
drepturi și îndatoriri egale, la gos
podărirea averii comune, la bunul 
mers al treburilor obștești. Așa 
cum am remarcat în numeroase 
cooperative din regiunile Crișana, 
Hunedoara și Bacău, unde s-a între
prins ancheta noastră, în rîndul ță
ranilor cooperatori s-a creat o pu
ternică opinie de masă față de ori
ce abatere, indiferent de funcția pe 
care o are în cooperativă cel ce o 
săvîrșește. Manifestare vie a demo
crației cooperatiste — dezbaterea 
deschisă și operativă pe echipe, bri
găzi sau în adunări generale — 
combaterea vechilor mentalități și 
apucături constituie un puternic 
mijloc de ridicare a conștiinței ma
selor de țărani cooperatori, de edu
care a lor în spiritul respectului 
față de muncă și de proprietatea 
obștească.

Cum reacționează cooperatorii la 
lipsurile care se manifestă în acti
vitatea cooperativei agricole, a con
siliului de conducere ?

Animați de dragoste față de avu
tul obștesc, cooperatorii nu rămîn 
nepăsători atunci cînd unul din se
menii lor risipește avutul obștesc, 
comite unele fapte care, oricît de 
mici ar fi ele, dăunează interesului 
cooperativei și membrilor ei. Și nu 
rare au fost cazurile cînd coopera
torii au luat atitudine hotărîtă față 
de asemenea fapte, mergînd pînă 
la cererea de a discuta abaterile 
în cadrul adunării generale pentru 
a se putea lua măsurile corespunză
toare. Iată ce ne spune în această 
privință tov. V. SEUCHE, de la co
operativa agricolă din Sîrbi, re
giunea Crișana : „îngrijitorul Pavel 
Juc a bătut o vacă cu furca pînă 
cînd a omorît-o. Acest lucru a tre
zit indignarea cooperatorilor de
oarece vaca era proprietate obș
tească. Bineînțeles cooperatorul Pa
vel Juc a fost sancționat". în coope
rativele agricole din regiunea Cri
șana au fost și alte cazuri 
pe care cooperatorii le-au criticat 
și sancționat fie în adunările gene
rale, fie în ședințe ale consiliului 
de conducere. Ioan Kiss, din coo
perativa agricolă Piscolt, și-a însu
șit un sac cu lînă. Cooperatorii au 
discutat această abatere, iar cel care 
a înstrăinat avutul obștesc a fost 
sancționat. La fel s-a întîmplat cu 
Ilie Bădău, din Buteni, care fă- 
cînd o deplasare în regiunea Ba
nat a vîndut căruța și caii, proprie
tatea cooperativei. Făptașul a fost 
obligat să plătească despăgubiri.

ILIE REMETE, membru al coope
rativei din comuna Borjuc, regiu
nea Hunedoara, ne-a . relatat un alt 
fapt.

„De la o vreme, spunea el, pre
ședintele Iosif Munteanu, împreună 
cu Viorel Ardeleana, Iosif Orșa, 
Ion Mareș și Roman Crăciun au 
început să vîre mina in averea coo
perativei. Ei și-au însușit o parte 
din veniturile sectorului zootehnic, 
precum și mari cantități de produ
se. In plus, au neglijat asigurarea 
furajelor pentru perioada de iarnă. 
Această situație m-a nemulțumit 
atît pe mine, cit și pe alți coopera
tori care am prins de veste. Ne-am 
interesat în amănunt de abuzurile 
șăvîrșite și le-am adus la cunoștin
ță cooperatorilor. A fost convocată 
adunarea generală care, în unani
mitate a hotărît schimbarea celor 
vinovați din funcțiile pe care le de
țineau, fiind totodată obligați să

plătească cooperativei daune în va
loare de peste 7 000 lei*.

Despre asemenea fapte ne-a vor
bit și ION SIPOȘ, îngrijitor la sec
torul zootehnic al cooperativei a- 
gricole din Ciumeghiu, regiunea 
Crișana : „In ultimul timp — spu
nea el — fostul nostru președinte iși 
luase lumea în cap. Se purta writ cu 
ceilalți cooperatori. Mai mult, chiar, 
intenționat călca hotărîrile adunării 
generale, și lua măsuri potrivnice 
celor stabilite în consiliul de con
ducere. Dar cei mai mulți dintre 
noi au tăcut văzîndu-și fiecare de 
munca lui. Ce să mă bag — ne spu
neam — treaba lor I Dar alții ca

de asemenea manifestări, este cu 
atît mai dăunătoare, cu cît ele sînt 
tolerate unor cadre din conducerea 
cooperativei și mai ales președin
telui. După cum se știe, aceste ca
dre nu sînt decît împuterniciți < ai 
obștei, cărora oamenii le-au încre
dințat averea și munca lor, pentru 
ca, administrîndu-le cît mai bine, 
împreună cu masa cooperatorilor, 
și după voința lor, să asi
gure fructificarea lor spre bi
nele tuturor. Fiind vorba de averea 
obștească, de munca și veniturile 
fiecăruia, tot ce se petrece în acti
vitatea cooperativei agricole trebuie 
să preocupe în egală măsură pe toți

cooperativei și în permanență. Alt
fel se poate ajunge foarte ușor in 
situația noastră, adică de a fi pă
gubiți cu zeci de mii de lei de niște 
pungași. Infruptindu-se din averea 
obștească, ei au lovit în egală mă
sură în fiecare dintre noi. Și din a- 
ceste motive personale apreciez că 
a face totul pentru apărarea averii 
obștești este o datorie a fiecăruia".

Așa cum ne-au spus mulți coope
ratori cu care am stat de vorbă cu 
prilejul anchetei, atitudinea de in
diferență față de manifestările dău
nătoare ale unor cadre din coope
rative este determinată adesea de 
mentalitatea exprimată cam în fe
lul acesta: „De ce să mă leg la 
cap dacă nu mă doare. N-am ne
voie să mă pun rău cu nimeni și 
mai ales cu cei din conducere". Cei 
ce gîndesc astfel, văd greșelile, 
simt abuzurile, ascultă necazurile 
altora, dar stau nepăsători deoparte 
socotind că „nu au motive de supă
rare" atîta vreme cît nu este vor
ba direct de persoana sau venitu
rile lor.

Pentru schimbarea acestei menta

Care este atitudinea cooperatorilor fața 

de bunul mers al treburilor obștești ?

„ACEASTA 
MĂ PRIVEȘTE 
SI PE MINE“— 

9

iată punctul de vedere firesc, rațional 

ce trebuie aplicat in toate împrejurările

Teodor Sava, Traian Lile și Vasile 
Rocsin, l-au criticat arătîndu-i că 
nu face bine. Și in ședințele de par
tid s-a analizat activitatea preșe
dintelui, dar degeaba. El mergea 
mai departe pe calea pe care o a- 
pucase. Acest fel de conducere a 
avut, bineînțeles, urmări rele în 
munca oamenilor, in rezultatele 
cooperativei noastre. Pină la urmă, 
văzind că treburile merg tot mai 
prost, ne-am adresat organelor su
perioare, care ne-au ajutat. In luna 
iunie 1966, deci anul trecut, aduna
rea generală a hotărît schimbarea 
lui. Faptul că am tărăgănat nejus
tificat luarea acestei măsuri ne-a 
dăunat. Rezultatele obținute de co
operativa noastră sînt mult sub ni
velul posibilităților".

Faptele relatate de cooperato
rii cărora le-am dat cuvîntul 
pînă acum sînt deosebit de ins
tructive. Au procedat bine cei ce 
au luat din capul locului atitudine 
hotărîtă împotriva celor care s-au 
dedat la abuzuri ? Fără îndoială că 
da. Cooperatorii nu pot și nu tre
buie să rămînă nepăsători față de 
orice manifestare care dăunează 
intereselor obștești. Indiferența față

membrii ei. în activitatea unor coo
perative agricole dăinuiesc de mulți 
ani o serie de neajunsuri tocmai 
datorită faptului că membrii lor 
trec nepăsători pe lîngă lipsuri, 
nu-și exercită dreptul statutar pe 
care-1 au de a trage la răspundere 
pe cei care nu-și îndeplinesc înda
toririle sau săvîrșesc abuzuri care 
provoacă pagube avutului obștesc. 
Iată un exemplu relatat de VALEN
TIN OLAH, membru al cooperati
vei agricole din Camăr, regiunea 
Crișana: „De-a lungul a doi ani 
președintele, șeful contabil și alți 
cițiva au reușit să înșele încrederea 
noastră și vigilența organelor de 
control. Au risipit cu amîndouă 
miinile averea obștească. Iar noi, 
cooperatorii, am stat multă vreme 
cu miinile în sin și i-am lăsat să-și 
facă de cap, ca și cînd ar fi fost 
vorba de averea lor personală. De 
abia foarte tîrziu am deschis ochii 
și am luat măsuri pentru a curma 
această situație. Iată de ce sînt de 
părere că orice lucru, cit de mic, tre
buie să ne intereseze pe fiecare, să 
nu trecem nepăsători pe lîngă nici 
un fapt, nu numai acolo unde ești 
pus să muncești, ci in orice colț al

lități este nevoie de o intensă mun
că educativă, desfășurată de orga
nizațiile de partid din toate coope
rativele agricole, astfel încît fieca
re cooperator să se obișnuiască să 
deosebească binele de rău în întrea
ga viață a cooperativei, să ia atitu
dine fermă pentru ca neregulile 
semnalate, abaterile sâvîrșite de 
unul sau cțe altul, indiferent de 
funcția pe care o are, să fie curma
te cu hotărîre. în același timp, este 
necesar și un sprijin activ din par
tea organelor raionale și regionale 
deoarece în felul acesta problemele 
pot fi rezolvate mai repede și mai 
bine. Din păcate însă, în multe 
locuri acest ajutor întîrzie, nu se 
face simțit, iar uneori se tolerează 
cu bună știință unele abateri și abu
zuri. Iată un caz petrecut la coope
rativa agricolă din Bălănești, raio
nul Piatra Neamț, regiunea Bacău.

„De vreo 4 ani de zile cooperativa 
noastră merge tot ca racul — ne 
spunea cu amărăciune ION PAVEL, 
membru al acestei cooperative. 
Deși avem pămînt mai mult și mai 
bun decît cei din Girov, Bîrgăoani 
și din alte comune vecine, cîștigăm

mult mai puțin ca ei, și asta, socot 
că se datoreșțe în primul rînd ce
lor care conduc treburile unității 
noastre. Unii membri ai consiliului 
de conducere pe care l-am avut 
pînă de curînd socoteau averea coo
perativei ca pe un bun al lor. Cele 
mai multe deficiențe s-au datorat 
în primul rînd familiarismului. Fos
tul președinte, Gheorghe Boboc, iși 
încadrase toate rudele în funcții de 
brigadieri, responsabili la circularul 
de cherestea, merceologi. în aseme
nea condiții, desigur că controlul 
asupra activității diferitelor sec
toare nu se putea face în mod o- 
biectiv. S-au creat astfel și condiții 
pentru sustragerea unor produse și 
venituri din averea obștească. Ne 
întrebați dacă am sesizat vreodată 
acest lucru? Desigur. Au fost înști
ințate de nenumărate ori organele 
raionale de partid și de stat, dar 
nu au luat nici o măsură. A fost 
nevoie ca unii dintre cooperatorii 
din Bălănești Să meargă pînă la 
București, la Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, pentru a arăta neregulile din 
cooperativă, ca apoi să se ia mă
suri".

„Este drept că cei care s-au făcut 
vinovați de abateri au fost schim
bați — ne spune NICOLAE FOC- 
ȘENEANU din Bălănești. Dar nu-i 
mai puțin adevărat că unii au fost 
puși imediat în alte funcții, de unde 
pot face aceleași abuzuri. Să dau 
un exemplu. Constantin Borș, fos
tul vicepreședinte, a devenit acum 
contabilul cooperativei. Alții, ca 
Natalia Mihăilă, membru al consi
liului de conducere, brigadierii A- 
lexandru Gheorghe și Constantin 
Sandu, deși au fost criticați în ne
numărate rinduri, continuă să-și 
însușească diferite bunuri din avu
tul obștesc. Contabilul Constantin 
Florea profitînd de funcția pe care 
o are, a ridicat grîu de la magazia 
cooperativei de două ori mai mult 
decît i se cuvenea. Toate acestea 
lovesc în veniturile noastre, ale 
membrilor cooperatori".

Organele raionale de partid șl de 
stat, uniunea raională a cooperati
velor agricole, răspunzînd cu ope
rativitate la sesizările pe care le 
fac cooperatorii, au datoria să în
treprindă măsuri energice menite 
să determine îndreptarea situa
ției. Făcînd aceasta se asigură nu 
numai lichidarea lipsurilor, ci și 
creșterea încrederii țăranilor coo
peratori, care văd cum cuvîntul lor 
este ascultat. Altfel, ei se lasă pă
gubași, nu mai critică, lasă ca lip
surile să se perpetueze.

La rezultate negative duce și ten
dința de a se înăbuși critica, de a 
pune la punct pe cei care îndrăz
nesc să se ridice, cu intenția bună, 
de a îndrepta lucrurile. Așa s-a în
tîmplat și la cooperativa agricolă 
din Rădulești, regiunea Hunedoara. 
Observînd că de multă vreme pre
ședintele Petru Ghiara și magazio
nerul Grațian Florea se dedau la 
lucruri necinstite, țăranul coopera
tor Gheorghe Pascotă le-a atras a- 
tenția, a sesizat uniunea raională. 
Dar, pentru că „nu și-a ținut gura" 
a fost pus la punct: „Astîmpără-te, 
că dacă nu, te cumințim noi I A- 
vertismentul vine din partea lui 
Grațian Florea care este, din păca
te, chiar secretarul organizației de 
partid din cooperativă. Față de 
astfel de manifestări, cooperatorii 
trebuie să ia cea mai hotărîtă po
ziție. Acesta este un fapt înscris 
în statutul cooperativelor agricole, 
o latură a democrației cooperatiste. 
A rămîne indiferent la ce se întîm- 
plă în jur, a lua în brațe principiul 
„Asta nu mă privește", este dăună
tor cooperativei, fiecăruia din 
membrii ei. Pentru ca treburile 
cooperativei să meargă tot mai bine, 
averea obștească să se înmulțească, 
pentru a asigura un cîștig cît mai 
mare membrilor cooperatori, fiecare 
trebuie să se călăuzească după prin
cipiul „Aceasta mă privește și pe 
mine".

Anchetă realizată de Ion HERȚEG, 
Ion PITICU, Laurențiu VISKI

(Urmare din pag. I)

tele, dar nu și cele pentru... fun
dațiile lor. Cum să le executăm, 
de „sus în jos".

Completîndu-1, ing. Ion Grancea, 
de la șantierul combinatului pe
trochimic, a precizat.

— în cazul combinatului pe ca
re-1 construim, nu s-a lichidat 
practica simultaneității proiectării 
și execuției, deși Ministerul In
dustriei Chimice a fost de multe 
ori criticat pentru aceasta! Prin 
„grija" proiectantului — IPKO- 
CHIM — în prezent nu cunoaștem 
decît o mică parte din lucrări. Nu 
s-a definitivat graficul coordona
tor de proiectare, deși acesta tre
buia întocmit mai de mult, iar 
documentațiile sosesc pe șantier 
„pe bucăți" și nu pentru toate 
părțile unui obiectiv. Timpul tre
ce, iar ritmul de execuție nu se 
ridică la nivelul posibilităților 
șantierului.

— Conducerea șantierului ce a 
întreprins ?

— Am căutat să executăm utili
tățile, dar aceasta nu este decît 
un artificiu, întrucît ele nu pot 
înlătura întîrzierile' care se între
văd la lucrările de bază. Nu cred 
că proiectantul nu cunoaște că 
orice întîrziere în execuția inves
tițiilor determină serioase pagube. 
Dacă nu „înțelege" ‘ acest lu
cru, atunci să se ia măsuri 
de sancționare. Totodată, pen
tru întărirea asistenței tehnice, 
cred că ar trebui ca pe șantier să 
fie detașat^ o grupă mai mare și 
competentă de proiectanți (nu 1—2 
cum există acum). Spun aceasta 
deoarece, acum, soluționarea nepo-

Termenul
e predare a

documentației
să aibă caracter

trivirilor durea-ză nepermis de 
mult, deși Bucureștiul e aproape 
de Pitești.

într-adevăr, Institutele de pro
iectare care au sarcini pentru o- 
biectivele de investiții din regiu
nea Argeș — IPROCHIM. I.P.I.U., 
I.S.P.F., I.S.P.A. — nu au înlătu
rat vechile metehne, bine cunos
cute și cu alte ocazii. Docu
mentațiile pentru trimestrul I 
asigură execuția numai a 14,5 
la sută din volumul anual 
de lucrări. La combinatul pe
trochimic, documentația pentru fa
brica de polietilenă, prevăzută a 
se construi în acest an, abia este 
în curs de contractare. La IPRO- 
CHIM — studiul tehnico-economic 
pentru instalația de7 furfurdl de

de lege
la fabrica de tananți, întîrzie ne
justificat de mult. Evident, aceste 
exemple ca și alteie nu pot con
stitui motive de autoliniștire, ci 
semnale de alarmă pentru o in
tervenție rapidă la capitolul răs
pundere materială din partea pro- 
iectanților și beneficiarilor.

în discuție a fost ridicată și 
problema calității documentațiilor 
tehnice predate șantierelor. Ce s-a 
revendicat ?

Ing. Gheorghe Petcu, directorul 
fabricii de motoare electrice:

— Am să încep cu un exemplu. 
Proiectul pentru racordul de ter- 
moficare și gaze avea termen de 
predare 25 august 1966. A sosit cu 
întîrziere. Constructorul a obiectat 
asupra soluției, ca fiind neecono- 
micoasă, și a propus alta care de
termină o economie de 2 milioane 
lei. Dar proiectantul, probabil, le
zat că constructorii le-au respins 
lucrarea, s-a pronunțat asupra so
luției abia la sfîrșitul lui decem
brie. Iată cum, datorită unor stu
dii insuficient adîncite, necolabo- 
rării cu constructorul, ignorării de 
către proiectant a economicității, 
s-a pierdut timp. Oare nu și ne- 
aprofundarea soluțiilor în faza 
inițială a studiilor determină iro
sirea capacităților de proiectare, 
întîrzierea lucrărilor ?

Edificatoare asupra răspunderii 
unor institute de proiectări față 
de obligațiile ce le revin sînt și 
cele arătate de ing. Dumitru Lo
han, șeful șantierului 5 Pitești :

— Complexul agricol pe care-1 
executăm la Ștefănești e aproape 
gata. Dar, I.S.P.A. ne creează greu
tăți. Nici acum nu sîntem în po
sesia soluțiilor necesare finisaje
lor și chiar pentru unele lucrări 
de construcție. în plus, între de
senele de execuție și devize sînt 
nepotriviri. Desenele indică geam 
termoabsorbant, iar devizul — 
geam semi-cristal; la mozaic se 
prevăd carouri, iar în deviz — 
plăcuțe ceramice, fără a se preci
za culorile. Toate acestea, ca și 
inconsecvența și tărăgănarea defi
nitivării valorii investiției, fac ca 
acest obiectiv, început în 1965, să 
nu fie nici acum dat în funcțiune.

O precizare la cele spuse de ing. 
Dumitru Lohan. Cît de puțin s-a 
acordat atenție lucrărilor de in
vestiții din agricultură se desprin
de din faptul, că lipsind proiecte
le, în trimestrul I s-a planificat să 
se realizeze numai 5 la sută din 
planul anual. Procente mici au 
fost stabilite pentru majoritatea 
beneficiarilor.

Avansarea 
proiectării să fie 
subordonată 
unui grafic

Participanții la masa rotundă au 
criticat aspru această stare de lu
cruri, lipsa de răspundere a unor 
titulari de investiții, modul super
ficial în care se ocupă de mersul 
realizării lucrărilor pe șantierele 
din regiune. Le dăm cuvîntul.

Ion Neamțu, directorul sucursalei 
regionale Argeș a Băncii de Inves
tiții : „întîrzierile în predarea docu
mentației tehnice de execuție sau 
trimiterea ei incompletă pe șantiere 
constă în faptul că programele de 
proiectare nu sînt subordonate unui 
grafic, care să coreleze precis asi
gurarea documentațiilor cu execu
ția propriu-zisă. In acest caz, exe
cuția este la cheremul bunăvoinței 
proiectanților. în al doilea rînd. 
cred că trebuie abandonată practica 
folosită de beneficiari, de a urmări 
predarea documentației numai sub 
aspect global, valoric. Pe șantiere

Vom participa
la expoziții 
internaționale

O

cu mașini de 
tip superior

a- 
ma- 
in- 
fa-

cu
do

De cîțiva ani, între
prinderea mecanică din 
Roman produce mașini 
și utilaje pentru prelu
crarea lemnului. Au 
fost asimilate pînă 
cum 42 de tipuri de 
șini, iar alte 11 au 
trat și vor intra în 
bricație în acest an.

— Concomitent 
accelerarea ritmului
asimilare a noilor mij
loace tehnice — ne-a 
spus ing. Virgil Bogza, 
directorul întreprinderii 
— ne străduim să per
fecționăm continuu ma
șinile noastre, modifi- 
cînd construcția unor 
subansamble care nu 
întrunesc cele mai opti
me caracteristici în ex
ploatare. De pildă, ma
șina de rindeluit tip 
MRG-8. Așa cum era 
conceput de către in
stitutul de proiectări al 
Ministerului Economiei 
Forestiere, variatorul de 
viteză al mașinii se uza 
prematur și patina în 
timpul funcționării. De 
asemenea, mașina pro
ducea un zgomot asur
zitor. Prin aplicarea u- 
nor modificări, experi
mentate în atelierul de 
prototipuri, inginerii 
Mihai Oană și Florin 
Răzlescu, împreună cu 
un colectiv de munci
tori, au asigurat mașinii 
o mare precizie de lu
cru, reducîndu-i aproa
pe complet zgomotul. 
Acum, mașina se si
tuează la nivelul cel 
mai înalt al produselor 
similare fabricate în al
te țări. Și asemenea e- 
xemple mai pot fi date.

La serviciul construc- 
tor-șef, inginerii și teh
nicienii au fost organi
zați pe grupe în vede
rea specializării, pen
tru crearea unui pu
ternic nucleu de proiec
tare. Ca prim rezultat, 
trebuie remarcat că 
toate proiectele la seria 
zero a noilor mașini a- 
similate în anul care a 
trecut, ca și ale celor in 
curs de asimilare au fost 
realizate 
dere.

— Două probleme ne 
frămîntă 
de față — ne-a relatat 
ing. Mihai Kujik, șeful 
serviciului — și anume: 
transformarea mașinilor 
simple în mașini capa
bile să execute mai mul
te operații și realizarea 
unor proiecte pentru fa-

in întreprin-

în momentul

milii de utilaje. Un 
grup de ingineri stu
diază adaptarea mașinii 
de îndreptat tip MEI-5 
și transformarea ei în
tr-un utilaj complex, 
care să poată executa și 
operațiile de găurire, 
scobire, spintecare și 
retezare a cherestelei, 
înlocuind astfel trei ma
șini. Cît privește cea 
de-a doua problemă, 
s-au elaborat de pe a- 
cum unele proiecte cu 
elemente comune pen
tru mașinile de prelu-

oară, activitatea de asi
milare. Totodată, s-at 
putea organiza mai bi
ne decît pînă acum pro
cesul de fabricație. Co 
ducerea întreprinderii 
avut în vedere reorg 
nizarea sectoarelor d 
producție. Au fost re- 
amplasate o serie de u- 
tilaje, iar pentru mări
rea spațiului de pro
ducție, corespunzător 
volumului de mașini ce 
urmează a fi construi
te, s-a ridicat o hală 
modernă, bine utilată, 
care va intra în func
țiune în lunile următoa
re. Capacitatea de pro
ducție a întreprinderii 
va crește astfel cu peste 
30 ta sută.

O dată cu îmbunătă
țirea caracteristicilor 
tehnice ale mașinilor se 
urmărește 
reducerea _ 
lor, deci și a consumu
lui de metal. Metalul 
de la roțile manuale, de 
pildă, a fost înlocuit cu 
material plastic. în ur
ma unor modificări e- 
xecutate la mașina de 
șlefuit cu trei cilindri, 
greutatea acesteia a 
fost redusă cu 20 la su
tă. Posibilitățile nu s-au 
epuizat însă. Iată ce 
ne-a spus, în acest sens, 
tov. Vasile Gogu, ingi- 
ner-șef adjunct al între
prinderii :

— Am făcut un cal
cul sumar : prin redu
cerea cu 10 la sută a 
consumului specific Ia

înaintate

crat pe patru fețe, de 
șlefuit și aplicat adezivi, 
care vor fi fabricate a- 
nul acesta.

— Cum apreciază be
neficiarii aceste schim
bări calitative ?

— Evident, în mod 
favorabil. Proiectele de 
execuție sînt întocmite 
de institutul de proiec
tări al Ministerului E- 
conomiei Forestiere. Dar 
nu se ține seama întot
deauna de condițiile 
tehnologice ale între
prinderii. De aceea, a- 
par necesare modificări. 
Pentru mașina 
nată de prelucrare 
complexelor de 
bilă, care se află 
probă tehnologică 
verificare la C.I.L. 
cău, modificările solici
tate de noi nu au fost 
făcute nici pînă acum 
de proiectant, ceea ce a 
dus la dublarea duratei 
de asimilare. întreprin
derea a propus, în mai 
multe rînduri, ca pro
iectarea să fie executată 
de către proiectanții 
noștri. Avem specialiști 
bine pregătiți, capabili 
să asigure o mai bună 
tipizare a subansamble- 
lor comune de la dife
rite mașini. S-ar scurta 
simțitor durata ciclului 
de asimilare și s-ar re
duce prețul de cost.

Propunerea izvorăște 
tocmai din tendința în
treprinderii din Roman 
de a ridica pe o nouă 
treaptă, calitativ superi-

e nevoie să ajungă la timp numai 
documentație utilizabilă și nu pen
tru ca aceasta să stea în sertare. O 
mai mare atenție se impune și în 
ce privește calitatea proiectelor. 
Deschiderea finanțării la o serie de 
obiective a întîrziat mult tocmai 
din cauza calității scăzute a unor 
documentații deoarece proiectanții 
nu dau curs cu operativitate re
zolvării obiecțiilor îndreptățite ale 
constructorilor asupra unor soluții 
necorespunzătoare sau imprecise".

Ing. Grigore Popescu, secretar al 
Comitetului orășenesc Pitești al 
P.C.R. : „Unii beneficiari continuă 
să prezinte documentația fragmen
tată, chipurile, pentru ca construc
torii să aibă ce lucra. Aceasta însă 
creează mari greutăți în execuție. 
Constructorul nu se poate organiza 
din timp și temeinic, lucrările sînt 
executate pe bucăți și nu într-o or
dine normală. Nu mai vorbesc că 
Ia principalele obiective ale indus
triei chimice nici pînă în prezent 
nu au fost definitivate proiectele de 
organizare a șantierelor. Canaliza
rea pentru platforma petrochimică 
a fost executată, dar canalul prin
cipal nu este încă proiectat, deși 
el nu necesită studii complicate. La 
piroliză există o serie de neajunsuri 
în începerea lucrărilor din lipsa... 
drumurilor. în multe locuri, mai 
ales în zona industrială a Piteștiu- 
lui, slaba coordonare de ansamblu 
a lucrărilor, ca și a proiectelor de
termină o serie de provizorate, care 
costă multe milioane de lei".

Proiectanții găsesc justificări 
peste justificări pentru amî- 
nări și, ceea ce e mai prost, 
motivele lor sînt acceptate de be
neficiari și forurile lor tutelare, 
fără o analiză temeinică asupra 
daunelor generate de amînarea ter-

perseverent
gabaritului

combi-
a 

mo- 
în 
de 

Ba-

cele trei tipuri 
șini de frezat, îi 
și rindeluit vom 
misi anual circi 
ne de metal. D 
sumul specific poa,e fi 
micșorat la fiecare ma
șină, la fiecare piesă în 
parte.

Despre posibilitățile 
de reducere a consumu
lui de metal ne-a vor
bit în continuare ing. 
Anton Antoniu, șeful 
turnătoriei :

— în primul rînd, nu 
mai avem rebuturi pla
nificate. S-a reorgani
zat comisia de omolo
gare a pieselor turnate, 
care nu mai funcționa 
de multă vreme. Conti
nuăm acțiunea de redu
cere a greutății rețelelor 
de turnare și a maselo- 
telor, precum și a pier
derilor. S-a întărit, de 
asemenea, controlul in- 
terfazic. Ca urmare, în- 
cepînd cu prima lună 
din acest an, procentul 
de rebuturi s-a redus a- 
proape complet.

Eforturi pentru conti
nua îmbunătățire a cr 
lității prod 
pun în 
și ateii 
ca la 
națior 
zig. I 
la Cf

»lor sr
l

menelor. Nesocotiri, 
punderi, beneficiara, 
tolerat amînarea de iK 
duce critici aspre con^k 
că lucrările sînt rămase % 
Pentru a se înlătura aserrk 
tuații, ar trebui găsită o i 
tate prin care să se întărea: 
racterul de lege al termene 
predare a documentațiilor, 
mitent cu ridicarea nivelul 
calitativ și de economicitate.

★
discuții s-au desprins deci 
concluzii asupra cărora ar 
să reflecte cu toată răspun-

Din 
cîteva 
trebui 
derea titularii de investiții și con
ducerile institutelor de proiectare 
în cauză. Mai întîi este vorba de 
faptul că din lipsa proiectelor, dife
riți beneficiari nu au putut pla
nifica pe trimestrul I decît 5,10 și 
cel mult 16 la sută din volumul de 
lucrări prevăzute pentru 1967, ceea 
ce este sub sarcina stabilită. A- 
ceasta înseamnă că de pe acum se 
admit rămîneri în urmă, că se ac
ceptă în mod voit perpetuarea eșa
lonării neraționale a lucrărilor. De 
fapt, realizările din luna ianuarie 
nu depășesc... 2—4 la sută din sar
cinile planului anual. Sînt necesare 
intervenții hotărîte pentru urgen
tarea predării documentațiilor teh
nice, încît constructorii să poată 
lucra din plin. Speranțele „în 
așteptarea verii" sau în faptul că 
mai e timp pînă la sfîrșitul anului, 
așa cum s-a dovedit, nu pot fi sal
vatoare. Bazele realizării exem
plare a planului de investiții tre
buie puse încă de pe acum, din 
primele luni, creîr.du-se toate con
dițiile pentru execuția unui volum 
însemnat de lucrări. Aceasta im
pune însă ca factorii care concură 
la realizarea investițiilor să acțio 
neze cu toată răspunderea.
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Un succes cinematografic Originalitate
Sînt destul de rare cazurile cînd un film izbu

tește, chiar de la prima secvență, să te cîștige 
și să-ți stîrnească emoție, cum se întîmplă cu 
„Dacii". Aș considera secvența de început ca 
fiind una dintre cele mai dense, ca semnificații, 

1 'mai de
■cică se 
glorie 

rbițloși 
oporții de simbol, un singur soldat dac. Cu 

irgoliul și mărinimia celui care se crede învin
gător, comandantul roman cere să se deschidă 
porțile cetății, oferind, în schimb, garanții cu 
privire la viața și libertatea celor dinăuntru. 
„Cine sîntețt voi ?" întreabă santinela. „Stăpînii 
lumii 1", anunță comandantul. „Veți ajunge, dacă 
vom pieri noi 1"... Astfel se dezlănțuie înfrunta
rea celor două tabere, înfruntare dramatică, 
plină de bărbăție, pe viață și pe moarte. Co
mandanții romani vor avea o imagine mai exac
tă a vitejiei ostașilor daci cînd, după o sînge- 
roasă bătălie, vor constata că au luat un singur 
prizonier, de la care nu vor obține, însă, nici o 
informație, ostașul preferind moartea — libertă
ții prin trădare.

Acceptăm un anume procent de emoție cu 
care, să zicem așa, spectatorul vine de acasă. 
Numai gîndul că, intrînd în sală de cinemato
graf, îl vei „vedea" pe Decebal, este de natură 
să te emoționeze. Dar filmul ți se impune și îți 
solicită permanent atenția prin virtuți artistice 
indiscutabile, care, sîntem convinși, îl vor im
pune și spectatorilor din multe alte țări. Super
producție ? Da, dar o superproducție de calitate, 
mbinînd spectaculosul (subordonat unor idei, 
i nu interesului comercial) cu elemente de 
iramă psihologică. Mi se par pe deplin’ grăi- 
jare, pentru felul cum și-au conceput filmul cei 
oi realizatori principali — scriitorul Titus Po

povic! și regizorul Sergiu Nicolaescu — secven
țele înfățișînd sacrificarea lui Cotiso, fiul lui De
cebal.

Avînd de ales între un război greu și o pace 
înrobitoare, Decebal are de ales, în același 
timp,> și între moartea și viața fiului său. Mo
mentul este dramatic, de o tragică simplitate ; 
dintre cele două alternative doar una poate fi 
luată în considerație și asistăm la sacrificarea 
lui Cotiso, cel mai viteaz dintre tinerii daci, 
pentru ca Zamolxe, zeitatea supremă, să-i ajute 
în încercarea hotărîtoare care-i așteaptă. Ur
mează momente de încordare tăcută, culminînd 
cu o subtilă îmbinare de spectaculos și drama
tic, de veselie dezlănțuită și durere sfîșietoare.

Paginile de istorie povestind despre strămoși, 
despre vitejia și obiceiurile lor s-au întipărit în 
- ființa noastră încă din anii copilăriei. Este 

scă tentația de a confrunta cunoștințele pe 
le avem, imaginile trezite în noi de atîtea 
’ de istorie — cu imaginile filmului. Ape- 

informarea științifică, în limita documen- 
stente, autorii nu au intenționat doar o 
uire istorică și etnografică, ci un film 
icțiunea să pună în valoare documentul 

. să-l facă sensibil spectatorului. Infor
mat v- științifică și ficțiunea s-au împletit armo
nios, în primul rînd, în reliefarea figurii lui De
cebal. Marele rege dac apare ca o personali
tate Complexă, care domină nu numai prin băr
băție, prin felul cum se avîntă în luptă și cum 
mînuiește spada, ci și prin înțelepciune și no
blețe sufletească, prin deosebite calități de stra
teg și de diplomat. Ne-am referi doar la cîteva 
momente care vin în sprijinul acestei afirmații.

Filmul trece din cetatea dacică în tabăra ro
manilor, punctînd contrastul dintre înțeleaptă 
simplitate a conducătorilor daci și spiritul de 
suficiență trufașă al invadatorilor (merită men
ționate momentele realizate cu o inspirată nuan
ță satirică în care este evocat chipul lui Domi
țian). Un ostaș îl anunță pe Decebal că Attius, 
senatorul roman, a fost omorît. Evident, ostașul 
■este convins că această veste îl va bucura pe 
regele său. „Attius era singurul roman care nu 
trebuia să moară 1", spune Decebal, cu durere 
că i-a fost omorît un om apropiat și i-a fost 
zădărnicită o acțiune de mare importanță.

Attius, pe adevăratul său nume Zoltes, era 
dac, trimis la Roma de către Decebal, pentru ca, 
obținînd titlul de senator roman și cîștigînd în
crederea împăratului, intrînd în posesia unor 
date prețioase privind politica Romei — să 
poată fi de folos poporului său. Cunoscînd forța 
Imperiului Roman, Decebal a înțeles că, pentru 

apăra pământul țării sale, pe care înflorise o 
’lizație materială și culturală, tre- 

lie nu numai 
număr față 
teleaptă.
au nuanțe 

aprige încleștări de armate 
— regizorul a construit 
și fidelă evocare isto- 

enține trează atenția spec- 
tima imagine. Sergiu Nico- 
autorul unor 
e aprecieri

a intenționat șl a izbutit 
/Un patetism de bună ca- 

-‘lețful film. In felul cum re- 
„ V.eput desfășurarea bătăliilor, ca

efect asupra spectatorului. De cetatea 
apropie centuriile romane, încununate 
ovînd în frunte comandanți vestiți și 
Pe zidul cetății, de strajă, dobîndind $
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să dezvăluie esența unei gîn- 
s-au părut : ima- 
pe stînci (pentru

pe vitejia ostașilor 
de romani — ci și

multiple, de la obl

scurt-metraje 
favorabile în

</ (S'
,oV " o. \0 ' uepui uesiu^uiuieu Daiaiiiior, ca

unor momente de drama psiho- 
^5® simte dorința de precizie, de echilibru, 
u exprima esența. O privire obiectivă asupra 

mrțelor care se înfruntă pe cîmpul de luptă l-a 
ferit pe regizor de șarjă, de efecte superficiale, 
de neverosimil. Efortul depus de actori și de 
miile de figuranți a asigurat autenticitatea do
rită. în prezentarea ansamblului, regizorul (înțe
les și excelent ajutat de operator) mizează pe 
elemente de șoc, în stare să individualizeze

teatre
• Teatrul de operă și balet : MADAME 
BUTTERFLY — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala 
Comedia) : MARIA STUART — 19, (sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII —
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
din B-dul Schitu Măgureanu nr. 1) ;
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30,

20.
(sala 

UN

din’ str. Ăl. Sahfa nr? 76 A) : NU SlNT TUR
NUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : O 
NOAPTE FURTUNOASĂ -L. 19,30 (sala Stu
dio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ —.20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : DE LA 
BUCUREȘTI LA VALE — 20.
• Teatrul Mic : HANUL DE LA RĂSCRUCE
— 19,30. _
• Teatrul „Ion Creangă" : LUCEAFĂRUL 
DINSPRE ZIUĂ — 9,30.
• Teatrul Evreiesc de stat: BLAZONUL — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : PĂCALĂ — 17, (sala Palatului Pionie
rilor) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al..Uniunii Generale a 
Sindicatelor: MAGISTRALA TINEREȚII — 20.

combatanți. ori 
diri strategice. Antologice ni 
ginea arcașilor daci câțârați 
a-i ataca prin surprindere pe romani, arcașii se 
integrează prin costumație peisajului natural), 
sau imaginea lui Decebal privind cîmpul de bă
tălie, cu sînge și copaci retezați.

Operator de talent și experimentat, Costache 
Ciubotaru a reușit să ne încînte, lucrînd cu pa
siune și gust, apelînd la mijloacele cele mai 
nimerite pentru a da ritm și bogăție cromatică 
filmului, pentru a valorifica substanța scenariu
lui. Poate că regizorul șl operatorul s-au apro
piat, totuși, prea sumar de idila filmului — 
Severus — Meda. Excelentă mi s-a părut ale
gerea cadrului natural, potențarea cinemato
grafică a frumuseții peisajului românesc, care 
„joacă" în „Dacii" un rol principal.

„Dacii" — coproducție româno-franceză — pri
lejuiește cîteva creații actoricești deosebite : 
Amza Pellea (Decebal), Pierre Brice (Severus), 
Gyorgy Kovacs (Domițian), Emil Botta (Marele 
Preot dac), Georges Marchal (generalul Fuscus).

Cunoscut spectatorilor de film din „Tudor", 
„Neamul Șoimăreștilor", „Haiducii" etc., Amza 
Pellea se dovedește a fi un actor de mari po
sibilități, intuind bine partitura pe care o are de 
interpretat și încercind să facă față nuanțelor 
celor mai diverse. In rolul complex al lui De
cebal a exprimat bărbăție și dîrzenie, calm și 
durere stăpînită. O imagine concludentă pentru 
jocul său este cea din final — înfruntarea cu 
Severus și pornirea la luptă, în fruntea osta
șilor daci.

Pierre Brice — dînd viață, de asemenea, unui 
personaj complex — rămîne în memoria specta
torului prin cîteva momente de tensiune în rela
țiile cu Decebal și Fuscus și prin idila cu fru
moasa Meda, fiica lui Decebal. Rolul Medei, 
mai mic ca întindere, aduce pe ecran farmecul 
și grația cunoscutei actrițe franceze Marie Josă 
Nat. Duplicitatea, setea de putere proprii gene
ralului Fuscus sînt relevate de Georges Marchal 
cu o dozare a mijloacelor care stă mărturie ex
perienței artistice vaste a acestui popular actor 
de teatru și film. Scurtă, dar pregnantă, este 
apariția lui Emil Botta. Alegerea studentului 
Alexandru Herescu pentru rolul Iui Cotiso s-a 
dovedit inspirată. Calde aprecieri pentru jocul 
lor merită Geo Barton, Nicolae Secăreanu, Sep- 
timiu Sever. în ansamblu, interpretarea are o 
discreție de bună calitate, cu excepția unor 
mici stridențe cum ar fi rîsul voit „barbar" al 
personajului interpretat de Mircea Albulescu.

Partitura muzicală a lui Theodor Grigoriu, de 
un patetism sobrii, cu cîteva motive melodice 
care se rețin, împlinește, fericit, momente impor
tante ale filmului, amintind cele mai izbutite 
creații ale sale în domeniul muzicii de film. De
corurile, semnate de Liviu Popa și Viorel Ghe- 
nea, și costumele Hortensiei Georgescu su
gerează ambianța epocii, deși mi s-a părut că 
unele detalii de vestimentație feminină țin mai 
degrabă de portul popular actual.

în ansamblul realizărilor cinematografiei 
noastre, „Dacii" ocupă un loc de prestigiu. Evo
care cinematografică a evenimentelor petrecute 
pe aceste meleaguri la sfîrșitul primului secol 
al erei noastre, evenimente care au dus la naș
terea poporului român, filmul „Dacii" va cîștiga 
cu siguranță adeziunea milioanelor de specta
tori din țara noastră.

Nicolae ȚIC

cinema
• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : REPUBLICA —
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI (completare O poveste pe un 
metru pătrat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• NU"SÎNT DEMN DE TINE : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16, FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : LU
CEAFĂRUL — 18,30 ; 21.
• HOȚII DE COPII : CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14.
• CERUL ȘI IADUL: CAPITOL (comple
tare Orizont științific nr. 8) — 8,30 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, EXCELSIOR 
pletare Pe urmele unui reportaj) —
12.15 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA ____
și CĂSĂTORIE DE FORMĂ : LUMINA —
9.30 ; 15.15 ; 19,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : VICTO
RIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, AURORA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30, FLOREASCA — 9 ; 12,30 ;
16.30 ; 20.
• FANFAN LA TULIPE : UNION — 14 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA -
9 ; 10.
• FALSTAFF : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• RITMURI ȘI IMAGINE — POVESTE PE
UN METRU PĂTRAT — ~
TURII.OR — ORIZONT
— ROMANȚE ASPRE :
9—21 în continuare.
• ZORBA GRECUL : GIULEȘTI — 15 ; 18 ; 
20,45, FLACĂRA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ și CERUL ȘI

vident, nu tot ca 
s-a tipărit în li
rica noastră anul 
trecut concu
rează la titlul de
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antologic și nu toți autorii 
reprezintă (cel puțin deo
camdată) valori definitiv a- 
firmate. Cărți ca acelea sem
nate de Geo Dumitrescu, 
St. A. Doinaș, Nichita Stă- 
nescu, Marin Sorescu, Cezar 
Baltag, Ilie Constantin, Ion 
Gheorghe, Ion Alexandru, 
Ana Blandiana și alții (or
dinea e absolut întîmplă- 
toare) demonstrează însă, 

•oricît de discutabile ar fi 
unele dintre ele, maturiza
rea (iar în cîteva cazuri con
firmarea maturizării) unei 
întregi pleiade de poeți. 
Prin ei (și nu numai prin ei) 
se poate vorbi mai accen
tuat de diversificarea multi
laterală a liricii de azi, de 
efortul și mai susținut de 
a transfigura universul, de 
a realiza versuri în care să 
ne regăsim proiectați pe noi 
înșine cu satisfacțiile, aspi
rațiile, problemele și între
bările noastre. Efortul e în
dreptat în direcția individua
lizării trăirii artistice, a per
sonalizării imaginilor, a cău
tării timbrului propriu. Dar 
aș fi nedrept acordînd nu
mai celor amintiți merite în 
direcția împrospătării cîmpu- 
lui poetic, 
e colectiv 
strădaniile 
majorității 
Ambiția de a sparge ramele 
convenționalului, ale festi
vului facil, de a arunca pes
te bord clișeele de gîndire 
și de expresiei dorința, cu 
alte cuvinte, de a fi cu a- 
devărăt original, e generală. 
Ea îi animă, practic, pe 
toți creatorii autentici.

Interiorizarea, tendința 
spre confesiune, încercarea 
de a opera cu simboluri, de 
a răspunde unor' teme filozo
fice fundamentale, de a în
țelege omul în timp și spa
țiu, de a defini existența 
potrivit unor criterii mai 
profunde și de a reliefa re

In fond, efortul 
și însumează 

stăruitoare ale 
poeților activi.

și pseudooriginal it ate
în știință

(Urmare din pag. I)

citat unele din cele mai strălucite 
manifestări românești din trecut, 
de originalitate în gîndirea științi
fică, deschizătoare de domenii noi 
de cercetare, dezvoltate atît la noi 
în țară, cît și peste hotare. Vom 
menționa, de asemenea, ideile noi, 
creatoare, în tehnică ale unor per
sonalități ca Tr. Vuia, H. Coandă, 
G. Constantinescu, care, datorită 
acelorași factori politici, nu s-au 
putut realiza pe deplin la noi în 
țară.

Școlile științifice cu tradiție în 
România (cele de matematică, medi
cină, chimie, geologie ș.a.) au în
florit și sînt reprezentate azi prin 
colective puternice de cercetători, 
care continuă cu realizări strălu
cite gîndirea originală a întemeie
torilor. Pe lîngă acestea, în insti
tutele de cercetări și catedrele din 
institutele de învățămînt nou în
ființate s-au format colective de 
cercetare în domenii noi, impor
tante, care, prin contribuțiile 
originale, au lărgit domeniile 
afirmare ale științei românești 
plan mondial. Introducerea 
sfera productivă a tehnicii radioizo- 
topilor și izotopilor stabili, in
venții și descoperiri în domeniul 
sudurii și al lubrifianților, al ex
plorării și extracției țițeiului, stu
diul proprietăților sărurilor topite 
(țara noastră situîndu-se printre 
primele țări din lume în care s-au

lor 
de 
pe 
în

IADUL : FEROVIAR — 8,30 ; 12,15 ; 16,15 ; 20, 
MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cine
mascop : DACIA (completare Putna 500) — 
8,30—13,15 în continuare ; 15.45 ; 18,15 ; 20,45.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : BUZEȘTI 
(completare Ultima treaptă) — 10,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• MOȘ GERILA : COSMOS (completare Că
lărețul pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : GRI- 
VIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 : 20,30. VOLGA 
(completare A 6-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 9 ; 11,45 ; 15,15 18 ; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : BU- 
CEGI (completare Două orașe) — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, RAHOVA (completare 
Din pămînt și foc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SAMBA : UNIREA (completare Orașul 
interzis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
TOMIS. — 18,45 ; 20,45, DRUMUL SĂRII 
(completare Drumul spre succes) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
VITAN — 15.30 ; 18 ; 20.15.
• PRIMUL AN I)E CĂSNICIE : ARTA 
(completare Orizont științific nr. 8) — 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA 
(completare Ultima treaptă) — 9 ; 11,15 ;

.. 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• EL GRECO — cinemascop : POPULAR 
(completare Cicloni, anticicloni, fronturi) —
15.30 ; 18 ; 20,30, LIRA (completare Ultima 
treaptă) — 15,30 : 18 ; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• GOLGOTA — cinemascop : MOȘILOR 
(completare 6 000 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 19.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : COTRO- 
QENI — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• TUNELUL — cinemascop : COLENTINA 
(completare Orizont științific nr. 7) — 15,30 ; 
17,4520.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : MELODIA — 10 ;

12.45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21, FLAMURA — 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• BĂRBAȚII : PROGRESUL 
Călărețul pe ponef) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SAN.TURO — cinemascop : ‘ ‘
15.45 ; 18 ; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : 
FERENTARI (completare Cantonamentul) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

(completare
PACEA

18,00

tv
— Pentru copii : In loc de cinema : 

„Wilhelm Tell".
— Studioul pionierilor.
— Publicitate.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— șMult e dulce și frumoasă..." — emi

siune de limbă română contemporană. 
Participă : acad. prof. Iorgu Iordan.

19.30 — Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare.

20,00 — Din culisele muzicii ușoare. Emisiune 
de Elly Roman.

20,40 — Cîntă Elena Cernei. 
21.00 — Film artistic : „Viscolul".
22.30 — Telejurnalul de noapte.

18,25
18.50
19,00
19,17
19,20

concerte
In studioul de concerte al Radiotelevi- 

ziunii începe la ora 20 concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor . E- 
manuel Elenescu. Solist : Ștefan Ruha. în 
program : Suita de balet de Liviu Ionescu 
(primă audiție), Simfonia spaniolă pentru 
vioară și orchestră de Lalo și poemul sim
fonic „Așa grăit-a Zarathustra" de R. 
Strauss.

întreprins astfel de cercetări) cu 
perspective de aplicabilitate în 
metalurgie, în industria silicaților, 
în tehnica reactorilor nucleari, 
sînt doar cîteva din realizările oa
menilor noștri de știință care do
vedesc că gîndirea originală se 
materializează în rezultate impor
tante atît pentru știință, cît și pen
tru economia națională.

Unele dintre aceste cercetări 
stîrnesc interes și în străinătate, 
ca, de pildă, instalația de separare 
a componențelor dintr-un amestec 
gazos, utilizabilă pentru dezbenzi- 
narea gazelor de sondă și a cărei 
licență a fost solicitată la export, 
constituind o sursă importantă de 
valută. Lucrări științifice româ
nești în domeniul matematicii, 
științelor tehnice, medicinii etc. au 
fost, traduse și editate în țări ca 
Franța, Anglia, S.U.A. Aceste fe
nomene grăitoare în privința creș
terii prestigiului științei românești 
peste hotare nu ne pot face însă 
să neglijăm faptul că sîntem tri
butari străinătății prin „importul 
de inteligență" în multe domenii 
ale științei și tehnicii moderne. 
Originalitatea cercetărilor, precum 
și orientarea spre domeniile „de 
vîrf" pot juca un rol hotărîtor în 
reducerea treptată a acestui im
port și în sporirea ponderii „expor
tului de inteligență".

Considerăm că o lucrare 
științifică este originală a- 
tunci cînd autorul a reușit 
să creeze ceva fără a imita 
servil un model, cînd aduce 
o contribuție nouă, esențială 
la cunoașterea naturii, cînd 
a gîndit așa cum n-a mai 
gîndit nimeni înaintea lui !

Tocmai această calitate a carac
terizat pe savanții care și-au impri
mat cu litere de aur numele în isto
ria științei mondiale. Dar originali
tatea în știință nu poate fi rezul
tatul unor fericite improvizații, al 
unor factori întiniplători (mărul 
care căzînd l-ar fi iluminat pe 
Newton asupra legilor gravitației 
este o simplă născocire a fanteziei 
populare). Ea se poate manifesta 
doar pe baza solidă a acumulării 
de cunoștințe, a unei temeinice 
pregătiri și a unei munci asidue de 
zi cu zi. La aceasta se adaugă ini
țiativa, curajul în gîndire, perse
verența, pasiunea. Originalul în 
știință se află dincolo de rutină, 
de închistarea în turnul de fildeș 
al obișnuitului.

Să acordăm prioritate sensului 
larg al originalității, să constituim 
colective bazate pe disciplina se
veră a muncii științifice de zi cu 
zi, avînd grija consecventă de a 
forma cadre care stăpînesc cît mai 
bine tehnica de lucru, și sînt la.’cu- 
rent cu cele mai noi realizări con
temporane în domeniul lor de spe
cializare.

Totodată, nu poate fi neglijat 
fenomenul negativ al goanei dună 
originalitate cu orice preț, care 
duce la o activitate științifică for
mală.

Este total greșită mentali
tatea de a socoti drept crite
riu al activității științifice 
„originale" numărul de lu
crări publicate, fără a lua în 
considerare calitatea acestor 
lucrări.

Consecința • apariția predpk
sau

lății și semnificații cu carac
ter vital, răscolitor, de a 
plasa poezia pe orbita eti
cului, de 
rădăcinile 
sînt date definitorii 
clusiv pentru promoțiile 
cele mai tinere, ci și pen
tru cei a căror expe
riență e infinit mai bogată. 
Cazul lui Eugen Jebeleanu 
sau Mihai Beniuc (ca să nu 
citez mai mulți) e elocvent. 
Succesele obținute sînt, în 
fond, ale unei categorii foar
te largi de poeți preocupați, 
firesc, de ideea de înnoire, 
de defrișare a unor noi te
ritorii brice.

a descoperi 
inefabilului, nu 

ex-

ralizarea unor clișee se da- 
torește nu arareori și în
gustării de către talentele 
reale a sferei de investiga
ție lirică, atacării conver
gente, cam din aceleași un
ghiuri, cam în aceeași vre
me și cam pe aceleași cor 
ordonate a unui număr re- 
strîns de teme.

Părăsind (și nu fără 
justificate temeiuri) anume 
formule, nu puțini au alu
necat în extrema cealaltă. 
Unele motive au devenit do
minante, exercitînd mai a- 
les asupra tinerilor o forță 
de atracție specială. Rezul
tatul s-a cristalizat la unii

inapte a vibra pe alte corzi 
decît cele proprii lor.

Există la mulți dintre a- 
ceștia tendința (greu de ex
plicat altfel decît prin mo
dă) de a împrumuta gesturi 
străine structurii lor, de a 
se lăsa furați de mirajul 
poeziei „complexe", „pro
blematice", încărcate de 
„gînduri", de „sensuri", de 
sentimente cu rezonanță „a- 
bisală". în realitate, com
plexitatea e iluzorie, articu
lațiile ei interioare, dacă nu 
absente, în cel mai bun caz 
extrem de șubrede, metafo
ra nu descoperă adîncimi, 
ci ascunde goluri. Mitul

tuală de ultima oră, nu poți 
să nu-ți dai seama de fap
tul, de loc aplaudabil, că a- 
nuine motive aflate în cir
culație lirică amenință să 
se transforme în clișee, să 
sărăcească gîndirea dialec
tică, să înrobească sau să 
anihileze fantezia. Clișeul e 
adesea fructul și blazonul 
modei, al supralicitării u- 
nei tendințe, al neputinței 
de a rezista la cîntecul de 
sirenă, al pierderii persona
lității, al absenței indepen
denței de gîndire. Cu sau 
fără concursul criticii, dis
pusă să sublinieze nu ara
reori într-un poem sau în-

nu pe, 
de fap-

Aurel MARTIN

Se pare însă că fiecare 
moment literar, în funcție 
de condițiile extrem ■ de va
riate, acționînd sub impul
sul unui mecanism interior 
adesea greu de sesizat, a- 
duce cu sine nu numai în
noiri (adevărate sau apa
rente) ci și anume tendințe 
care, cîștigînd adeziuni, pot 
deveni, în cele din urmă, 
loc comun. Paradoxal ori 
nu, aceste tendințe ajung a 
se converti în clișee. Și ca 
orice clișeu, ele pot consti
tui nu pîrghii, ci frîne ale 
dezvoltării. Că purtătorii 
pericolului sînt îndeobște, 
epigonii, imitatorii, care, de 
cînd lumea, vulgarizează 
prin pastișă eforturile crea
toare, e foarte adevărat. 
Numai că, tot atît de ade
vărat e și faptul că gene-

•4z

VECHI Șl NOI 
în poezie

in remarcabile poeme, de 
mare vibrație afectivă și 
ideatică, privind condiția u- 
mană, setea de absolut, ne
liniștea creatoare, aspirația 
spre puritate, spre cunoaș
tere etc. Spațiul grafic a 
fost umplut însă nu numai 
cu împliniri artistice stima
bile, nu numai cu voci al 
căror timbru sună distinct, 
ci și cu producții mimetice, 
axate tematic cam pe a- 
ceeași elipsă, folosind stilis
tic cam același sistem de 
referințe, îngroșînd prin re
petare liniile unor partituri, 
nu întotdeauna suficient de 
diferențiate. Ar mai fi de 
adăugat că în competiție au 
mai intrat și individualități, 
nici vorbă talentate, dar

poeziei incifrate, legat de 
moda de a nu fi înțeles, îi 
duce pe unii spre o lirică 
voit contorsionată, încîlcită, 
ca și cum valoarea unui 
text literar ar sta, ca la re
bus, în dificultăți impuse 
dezlegătorilor, poezia tre
buind să vehiculeze ideea 
accesibilă, la o adică, doar 
celor suprarafinați, capabili 
să intuiască în cutare vers 
cine știe ce profunzimi ie
șite din comun. Că adesea 
avem de-a face cu simple 
mimări, executate din do
rința de a epata se vede 
de la o poștă. Cert e că și 
unii și alții, în loc să se a- 
propie de poezie, se înde
părtează de hotarele ei.

Judecind, în atari împre
jurări, poezia noastră ac-

tr-un volum și alte valori 
decît cele obiectiv existen
te ori predominante, senti
mentul morții, al timpului, 
al spațiului, al cosmosului, 
al perspectivei elegiace, dia
logul cu universul, viziunea 
tragică, neliniștea metafizi
că, zonele misterioase, 
obscure ale existenței — 
realități comune și în poe
zia interbelică — sînt pe 
cale a fi exploatate obsesiv 
și de cei ce nu dovedesc 
aplicații temperamentale 
spre meditația filozofică. E- 
fectul e departe de a fi însă 
cel scontat : vocea proprie 
se topește anonimă într-un 
cor ce tinde a cînta la uni
son.

Evident, fiecare din a- 
ceste motive, întemeindu-se 
pe realități psihologice u-

mane, reprezintă (și nu de 
azi, de ieri) sursă de lirism. 
De la caz la caz, în raport 
cu temperamentul și inteli
gența artistică a celui ce le 
interpretează, ele prin 
reverberații, încărcături 
semnificații noi, 
deschiderea unor orizonturi 
necunoscute. Nu poți să nu 
observi însă că, abordînd un 
număr oarecum restrîns de 
teme (optînd 
pentru anume 
sind, ignorînd 
siderînd altele 
țin reale sau
mai puțin generatoare de 
meditații, apte deci a trezi 
fior emoțional transmisibil, 
unii poeți se limitează la ora 
actuală să exploateze inex
plicabil de exclusiv doar a- 
nume zone și motive de 
inspirație, transformîndu-le 
prin insistența repetată cu 
care le asaltează în clișee 
tematice. Implicațiile feno
menului nu sînt însă numai 
de natură estetică. Practic, 
fără voia lor, acești poeți (ui- 
tînd cîteodată că sînt, to
tuși, ecoul epocii) ne oferă 
o imagine spirituală a omu
lui contemporan, în speță a 
constructorilor noii vieți, u- 
nilateral și, inevitabil, mo
notonă și nedreaptă, ca și 
cum preocupările lui, în 
realitate extrem de com
plexe, de variate, de multi
laterale, n-ar cunoaște, în 
străfunduri, decît neliniști 
de ordin metafizic, senti
mentul copleșitor al limitei 
universale etc. Că lucrurile 
nu stau, în fapt, tocmai așa, 
ne-o demonstrează cotidian 
viața însăși.

N-aș vrea să se tragă de 
aici concluzia (evident fal
să) că peisajul liricii noastre 
ar fi denivelat sau mono- 
cromatic. Varietatea tonală 
la care mă refeream în 
preambulul acestor însem
nări e reală, iar talentul ce
lor ce o argumentează, prin 
poemele lor, e indiscutabil. 
Din păcate, la fel de reală 
e și primejdia clișeelor.

primesc
" i Si 

înlesnind

altfel spus 
teme), pără- 
sau descon- 
nu mai pu- 
mai ales nu
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tată de lucrări neterminate 
publicarea trunchiată, într-o serie 
de articole, a rezultatelor 
cercetări fără o prealabilă analiză 
temeinică a lor. Analele universi
tăților, ale institutelor politehnice, 
chiar unele reviste de specialitate 
publică numeroase astfel de arti
cole și note.

Nici editurile noastre nu acordă 
totdeauna prioritatea cuvenită lu
crărilor originale. Astfel cu toate 
că a fost predat in manuscris cu 
cîțiva ani mai înainte, abia în 
1966 a apărut la Editura Aca
demiei volumul „Teoria mag- 
netohidrodinamică în fizica plas
mei" al conf. dr. R. Deutschj 
care aduce importante contribuții 
originale, autorul avînd numeroase 
lucrări în domeniul respectiv, pu
blicate anterior în reviste de pre
stigiu de peste hotare.

Fiecare om de știință cu 
răspundere cunoaște aseme
nea fenomene în propriul 
său domeniu, însă nu întot
deauna a reacționat în mod 
corespunzător în consiliile 
științifice, în comitetele de 
redacție din care face parte. 
Trebuie să aplicăm criterii 
mai riguroase ale exigenței 
și să respingem cu hotărîre 
lucrările lipsite de contribu
ții originale.

De asemenea, dacă parcurgem 
tematica multor catedre ale insti
tutelor noastre de învățămînt su
perior, se constată că acestea abor
dează adesea obiective dispersate, 
minore. Din motive de comoditate se 
perseverează în domenii periferi
ce ale frontului de cercetare. Pen
tru a mă limita la domeniul fizi
cii, voi cita în această ordine de 
idei unele tematici ale institutelor 
pedagogice și politehnice din 
Galați, Petroșeni, Brașov în care 
figurează studii ale electroli
zei, elasticității firului, repetarea 
unor 
ale 
zică 
dică 
zintă 
vestigație în fizica modernă. Mai 
este de mirare că această activita
te devine formală, lipsită de idei 
noi ?

Să avem curajul de a ne 
orienta spre acele domenii 
care azi prezintă cele mai 
mari perspective, unde dis
punem de forțe reale de cer
cetare, grupate în jurul unor 
idei noi, creatoare 1

Dar originalitatea nu poate con
stitui un scop în sine. întrucît, în 
domeniul electronicii avem o mare 
rămînere în urmă, în acest dome
niu ar fi o irosire inutilă de forțe 
de cercetare și mijloace materiale 
a încerca să refacem acum pe cale 
originală calea străbătută de știința 
mondială.

în astfel de împrejurări, 
necesitatea ne obligă uneori 
să preluăm rezultate de a- 
cum obținute, spre a ajunge 
din urmă nivelul general și, 
numai după aceasta va fi 
rațional să urmărim soluții 
noi, originale.

Știința mondială cunoaște în 
sensul acesta exemple concluden
te. In urmă cu un deceniu am a- 
vut prilejul să vizitez Japonia și 
să cunosc preocupările fizicienilor 
niponi. Aveau colective mici, dar 
cadre foarte bine pregătite, care 
lucrau în domenii actuale ale cer
cetării. Astăzi, realizările obținute 
de industria japoneză în privința 
aparatelor bazate pe semi-conduc
tori sînt cunoscute în întreaga 
lume. Deși întîietatea în descope
rirea efectului tranzistorilor a a- 
parținut altor țări, prin formarea 
de colective specializate și cerce
tări sistematice, fizicienii japonezi 
în scurt timp, asimilînd și ducînd 
mai departe rezultatele preluate, 
au creat bazele unei industrii ale 
cărei produse concurează cu suc
ces pe piața internațională chiar 
și pe ale industriei americane, de 
la care s-au preluat rezultatele 
inițiale. Iată de ce consider că „e- 
xemplul japonez" este un model 
grăitor.

In condițiile cînd în lume sute 
de mii de cercetători caută să în
tredeschidă porțile necunoscutului, 
asupra lor atîrnă veșnic amenință
toare, ca „sabia lui Damocles", pri
mejdia redescoperirii unor lucruri 
de

unor

măsurători binecunoscute 
straturilor subțiri în fi- 
corpului solid etc — a- 
probleme ce hu mai pre
luare interes ca teren de in-

acum descoperite.
Firește, ea nu poate fi pe 

deplin înlăturată, dar orga
nizarea unei documentări 
științifice moderne, operati
ve, poate scuti cercetătorul 
de nenumărate ceasuri pe 
care le irosește azi pentru a 
înainta — de multe ori bîj- 
bîind — în avalanșa mereu 
crescîndă a descoperirilor 
generate de revoluția științi
fică și tehnică contempo
rană.

Iar cunoașterea aprofundată a 
investigațiilor celor mai avansate 
pe plan mondial din propria sferă 
de preocupări științifice constituie, 
totodată, un fertilizant eficient al 
gîndirii originale, lată de ce n-ar 
trebui precupețite eforturile în a- 
ceastă direcție. Am în vedere atît 
ridicarea la un nivel superior a ac
tivității centrelor de documentare, 
bibliotecilor, cît și lărgirea posibi
lităților unor utile schimburi de 
informații, deosebit de necesare 
mai ales tinerilor, prin'participarea 
la manifestările diferitelor foruri 
științifice internaționale, congrese și 
simpozioane.
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PREMIERA
FILMULUI „DACII11

Cronica z'*ei

ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT->

între 6 și 8 februarie, la Comi
tetul de stat pentru îndrumarea 
și controlul organelor locale ale 
administrației de stat, a avut loc 
o consfătuire de lucru cu secre
tarii comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale și ale 
orașelor București și Constanța. în 
consfătuire s-au analizat pe larg 
probleme legate de îmbunătățirea 
și perfecționarea continuă a stilu
lui și metodelor de muncă în acti
vitatea administrației de stat, con
stituind un prilej de a face un 
schimb de păreri, de a împărtăși 
din experiența bună aplicată în di
ferite regiuni de către comitetele 
executive ale sfaturilor populare.

După ce, pe scurt, s-au trecut în 
revistă succesele obținute în re
giuni în domeniul administrației 
locale de stat și, ca urmare, con
tribuția adusă la realizarea sarci
nilor economice, social-culturale și 
edilitar-gospodărești de către sfa
turile populare, numeroși partici
pant s-au referit în mod concret 
și la o serie de lipsuri care mai 
persistă în munca unor comitete 
executive.

A reieșit astfel că în elaborarea 
deciziilor comitetelor executive ale 
sfaturilor populare se mai mani
festă tendințe de formalism, nu 
sînt atrase colective largi de spe
cialiști care să contribuie la în
tocmirea unor decizii bine docu
mentate, clare, argumentate cu 
competență, iar aplicarea decizii
lor nu este urmărită întotdeauna 
cu atenție de cei care răspund de 
aceasta. Numeroase lipsuri au fost 
scoase în evidență privind cereri
le, sesizările și reclamațiile oame
nilor muncii, care de foarte multe 
ori sînt rezolvate cu întîrziere de 
organele sfaturilor populare. Pe 
bună dreptate aceste practici, care 
vădesc lipsă de grijă față de oa
menii muncii, au fost caracteriza
te ca încălcări ale legalității socia
liste. De asemenea, s-a remarcat 
că în unele cazuri audiențele la 
comitetele executive sînt organi
zate în chip birocratic, neținîn- 
du-se seama de interesul cetățeni
lor.

în domeniul activității de stare 
civilă s-a constatat că, datorită 
neatenției unor funcționari, 
întocmite acte necorecte, 
care duce la înregistrarea 
mare număr de acțiuni pentru rec
tificare, la pierderea unui timp 
prețios de către cetățeni în fața

sînt 
fapt 
unui

ne-instanțelor, la nemulțumiri și 
tazuri în exercitarea unor drepturi 
ale cetățenilor.

Totodată, participanții au făcut 
unele observații privind activita
tea Comitetului de stat, propunînd 
o mai mare operativitate în în
drumarea și controlul practic în 
regiuni. O serie de observații s-au 
referit la reglementarea unor acte 
normative, care nu mai corespund 
condițiilor actuale, propunîndu-se 
măsuri concrete de îmbunătățire a 
acestora.

In încheiere, a luat cuvîntul Du
mitru Hoit, secretar general al Co
mitetului de stat pentru îndruma
rea și controlul organelor locale 
ale administrației de stat, care a 
subliniat importanța consfătuirii și 
a făcut precizări menite să ducă 
la îmbunătățirea activității secre
tarilor comitetelor executive ale 
sfaturilor populare. (Agerpres)

Filmul „Dacii" — coproducție ro- 
mâno-franceză realizată de tînărul 
regizor Sergiu Nicolaescu, după 
scenariul scriitorului Titus Popovici, 
a fost prezentat miercuri seara în 
premieră pe țară la sala mare a 
Palatului.

Evocare cinematografică de mari 
proporții, filrhul cuprinde în distri
buție nume cunoscute ale cinema
tografiei românești și franceze : 
Amza Pellea (Decebal), Marie Jose 
Nat (Meda), Pierre Brice (Severus), 
Emil Botta (marele preot), Gyorgy 
Kovacs (Domițianus), Georges Mar- 
chal (Fuscus), Geo Barton (Attius), 
Septimiu Sever (Remarkos), Mircea 
Albulescu (Oluper) și alții.

Noua producție a studioului 
„București" reînvie un episod din 
lupta străbunilor poporului nostru, 
care au trăit pe meleagurile Româ
niei de azi, împotriva legiunilor 
imperiului roman. Pe fundalul în
cleștării dramatice dintre oștenii lui 
Decebal și armatele împăratului 
Domițianus sînt brodate viața, obi-

ceiurile și trăsăturile spirituale ale 
dacilor „cei mai viteji și cei mai 
drepți dintre traci", cum îi caracte
riza Herodot. Acțiunea filmului 
este dominată de figura luminoasă 
a vestitului Decebal, regele dacilor, 
iscusit diplomat și strateg în lupta 
pentru libertatea și neatîrnarea po
porului său.

La spectacol au luat parte mi
niștri, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni, alți oameni de artă și 
cultură, șefi de misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diploma
tic, un numeros public.

înainte de spectacol, Virgil Bră- 
dățeanu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a făcut o scurtă prezentare a 
filmului și a principalilor săi rea
lizatori. La sfîrșitul spectacolului, 
întreaga asistență a aplaudat cu 
căldură pe cineaști pentru valoroa
sa lor creație.

(Agerpres)

Miercuri au sosit în țara noas
tră, la invitația Uniunii Scriitori
lor, scriitorii polonezi Jaroslaw 
Iwaszkiewicz, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Polonia, și Henryk 
Malinowski, într-o vizită de o săp- 
tămînă.

Cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a creării Armatei Populare 
Coreene, atașatul militar aero și 
naval al R. P. D. Coreene la Bucu
rești, colonel Kan Son Ciăl, a ofe
rit miercuri o recepție în saloanele 
ambasadei.

Printre invitați erau prezenți 
neral locotenent Ion Coman, 
junct al ministrului forțelor 
mate, Vasile Gliga, adjunct al
nistrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și atașați militari.

ge- 
ad- 
ar- 
mi-

(Agerpres)

SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL

DE BOB
După meciul 
Clay-Terrell

vremea

• Sportivii austrieci învingători în proba 
de două persoane • Echipajul Panțuru - Neagoe 

pe locul V • Favoriții au avut ghinion...

Pe pîrtia de la Alpe d’Huez (în 
apropiere de Grenoble) s-a încheiat 
miercuri întrecerea echipajelor de 
doi, din cadrul campionatului mon
dial de bob ediția 1967. Titlul a fost 
cîștigat de echipajul austriac Erwin 
Thaler-Reinhold Durnthaler, care a 
realizat timpul total de l’55”54/100. 
Medaliile de argint au revenit Ita
liei (Nevio de Zordo-Tinter de Mar
tin) — 1’56” 55/100, iar cele de bronz 
S.U.A. (Clifton-Crall) — 1’57”14/1QO. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipajele R.F. a Germaniei — 
l’57”37/100, României (Panțuru-

Neagoe) — l’57”92/100 etc. La acest 
campionat, din totalul de 22 de 
echipaje care au luat startul doar 17 
au terminat proba. Unul din cele 
două echipaje prezentate de Italia 
(Monti—Siorpaes), principalul favo
rit al competiției, s-a răsturnat în 
apropiere de sosire ; Monti a reu
șit să readucă bobul în cursă, dar 
frînarul Siorpaes, accidentat (frac
tura umărului stîiîg), a rămas pe 
pîrtie. Al doilea echipaj al Româ
niei, 
locul

condus de Oancea, a ocupat 
11 cu timpul de 2’01”71/100.

(Urmare din pag. I)

Clăbucet — Predeal
Foto : Agerpres

Grupuri 
energetice 
de mare 
putere
turnarea a 300 000 metri 
cubi de betoane, monta
rea a peste 60 000 tone de 
confecții metalice, echi
pament și instalații elec
trice. După un an și cî- 
teva luni de la începerea 
lucrărilor, s-au realizat: 
aproape 1 300 000 metri 
cubi de excavații, 220 000 
metri cubi de beton 
turnat, ceea ce a per
mis terminarea construc
ției sălii turbinelor, a 
corpului buncărelor pînă 
la cota 31, montarea a 
două cazane cu aproape o 
lună mai devreme. O im
portantă lucrare de artă 
industrială, ce atrage a- 
tenția pe acest șantier, 
este coșul de turn — 
unic în țară. El va avea 
200 de metri înălțime, cu 
40 de metri mai mult de- 
cît cel construit în etapa 
I. Diametrul la bază 
va fi de 42 de metri, iar 
la vîrf de 16 metri. Ex
periența cîștigată la tur
narea primelor fundații 
pentru cazane și turbine 
— una din lucrările de 
mare răspundere și preci
zie — a dat posibilitate 
constructorilor să adopte 
în prezent soluții noi, 
care reduc timpul de 
execuție a unei fundații 
de turbină de la 6 la nu
mai 3 luni.

Vizitînd șantierul noi
lor grupuri energetice, am 
consemnat încă un fapt 
deosebit. Dintr-un calcul 
făcut de șeful șantierului 
de montaj, ing. Adrian 
Ștefânescu, rezultă că 
datorită mecanizării lu
crărilor și creșterii ca
lificării muncitorilor, u- 
tilajele, timpul și meta
lul au fost folosite tot 
mai gospodărește, pro
ductivitatea muncii a 
crescut permanent. Con
sumul de metal la mon
taj pe fiecare MW insta
lat este cu 35 la sută mai 
mic față de cel realizat 
la obiectivul din prima 
etapă.

Energia electrică ce va 
fi produsă de uriașele ge
neratoare în curs de in
stalare, va fi furnizată sis
temului energetic național 
contribuind la alimenta
rea unor importanți con
sumatori industriali și la 
îmbunătățirea aprovizio
nării cu energie a multor 
orașe și sate.

Din agenda 
federației de handbal

La scurt timp după „mon
dialele" din Suedia, reprezen
tanții handbalului din țara 
noastră vor evolua într-o nouă 
competiție internațională de 
largă anvergură : prima ediție 
a campionatului mondial pen- 
Iru echipe de tineret, progra
mată în Olanda între 4 și 12 
martie. La apropiata confrun
tare, și-au anunțat participa
rea 8 echipe feminine și 12 
masculine. în cadrul pregă
tirilor pentru campionate
le mondiale din Olanda, e- 
chipele de tineret ale Româ
niei vor susține mîine (de la 
ora 18) și duminică (de la ora 
9,45), în sala Floreasca din 
Capitală, cîte două meciuri 
de verificare în compania se
lecționatelor iugoslave Zagreb

(senioare) și Sarajevo (se
niori).

Pentru amatorii de handbal, 
sfîrșitul acestei săptămîni o- 
feră încă două puncte de a- 
tracție : meciurile Politehnica 
Timișoara — F. I. F. Copenha
ga (sîmbătă, în capitala Dane
marcei) și Dinamo București — 
Gwardia Wibrzeze (Polonia), 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni". Dacă în meciul de 
la București — programat du
minică în sala Floreasca, la 
ora 12 — succesul dinamoviș- 
tilor poate fi anticipat, în 
schimb timișorencele vor tre
bui să lupte cu foarte mul
tă ambiție pentru a fructifica 
avantajul de 6 puncte luat în 
prima confruntare.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Rezultate din etapa de ieri a 

campionatului republican de hochei 
pe gheată : Steaua-Tîrnava Odorhei 
17—2 ; Avîntul . Miercurea Ciuc- 
Agronomia Cluj 10—4.

• Turneul feminin din cadrul 
competiției de baschet „Cupa 16 fe
bruarie” s-a încheiat aseară, în sala 
Giulești, cu victoria echipei Rapid, 
urmată de Constructorul. Iată rezul
tatele meciurilor decisive : Rapid- 
Voința 78—60 (44—35) ; Constructorul- 
Olimpia 53—46 (21—19).

• în concursul de motociclism pe 
gheață de la Moscova, pe primul loc 
s-a clasat V. Terentiev (U.R.S.S.) cu 23 
de puncte, urmat de V. Moisev 
(U.R.S.S.) — 20, S. Kubicek (Ceho

slovacia) — 17, D. Perko (Iugoslavia) 
și Kamler (R. D. Germană) — 12.

• într-un meci contînd pentru 
campionatul Africii la fotbal, echipa 
Algeriei a dispus cu scorul de 3—0 
(2—0) de selecționata Mali.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat pe teren acoperit la Paris, atle
tul francez D'Encausse a realizat la 
săritura cu prăjina 5,05 m. Proba de 
300 m plat a fost cîștigată de Nallet 
în 3’44", urmat de Bambuck (3’49").

• La Glasgow (Anglia) s-a desfă
șurat meciul amical de fotbal dintre 
formația locală Celtic și Dynamo Za
greb. Fotbaliștii iugoslavi au învins 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Zambata.

In slujba colaborării 
româno-tunisiene

în cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la Houston, 
campionul mondial de box la ca
tegoria „grea", Cassius Clay, a a- 
nunțat că viitorul său adversar va 
fi Zora Folley, meciul urmînd să 
aibă loc la Detroit sau New York. 
Referindu-se la meciul cîștigat la 
puncte în fața lui Terrell, campio
nul mondial a declarat : „Terrell a 
fost foarte curajos. Numai curajul 
său exemplar i-a permis să nu a- 
bandoneze".

Dintre adversarii pe care i-a în
vins în ultimii 4 ani, Clay a decla
rat că cel mai redutabil a fost So
nny Liston, după care urmează în... 
clasament Mildenberger, Patterson, 
Chuvalo, Terrell, Wiliams, Cooper 
și London. întrebat de ziariști cît 
va mai boxa, Clay a răspuns : 
„Dacă voi fi vreodată învins, sau 
serios accidentat, atunci voi aban
dona boxul".

Ieri în țară : vremea a fost 
relativ frumoasă, cu cerul mai 
mult senin în jumătatea de sud 
a tării. înnorări mai accentuate 
s-au semnalat în Banat, Transil
vania și nordul Moldovei, unde 
local a nins. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 5 grade la Joseni și 
plus 9 grade la Pătîrlagele. S-a 
semnalat ceață mai persistentă 
în Banat și pe alocuri în Cîmpia 
Dunării și Moldova. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura ma
ximă a fost de plus 6 grade. Di
mineața ceață slabă.

Timpul probabil pentru 10. 11 
și 12 februarie : vreme în gene- 

•ral rece. Cerul va fi temporar 
noros, vor cădea ninsori locale. 
Vînt potrivit din sectorul nor
dic Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero 
grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 5 și plus 
5 grade. Ceată locală. în Bucu
rești : vreme în general rece. 
Cerul Va fi variabil, favorabil 
ninsorii slabe. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în 
scădere ușoară.

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului special 

din 8 februarie 1967
PREMIILE OBIȘNUITE :
I : 45 19 2 28 27 32 10 16. Pentru buletinele cu 3 lei varianta și 6 

lei varianta. A II-a : 21 39 20 3 38 35 36 33. Numai pentru bule
tinele cu 6 lei varianta.

PREMIILE SUPLIMENTARE :
A 42 33 38 41 34 28 24. Pentru buletinele cu 3 lei și 6 lei va

riantă. B 2 47 13 12 30 49 17. Pentru buletinele cu 3 și 6 lei 
varianta. C 29 21 48 43 26 19 49. Pentru buletinele cu 6 lei va
rianta. D 38 8 22 34 3 14 40. Pentru buletinele cu 6 lei varianta.

Fond de premii extragerea I : 2 030 962 lei.
II-a : 1 472 050 lei. Report categoria I de la
58 275 lei.

Premiul de 25 000 Iei, revenit unei variante
II-a de la concursul Pronoexpres nr. 5 din 1 februarie 1967, a 
revenit lui Putoi Ion din București.

Extragerea a 
extragerea I :

Premiile întregi și sferturi 
de la tragerea loto din 3 februarie 1967

Categoria I : 1 variantă a 105 088 lei ; categoria a II-a : 2 a 
45 037 lei și 6 a 11 259 lei ; categoria a III-a : 99 a 1 551 lei și 
146 a 387 lei ; categoria a IV-a : 458* a 441 lei și 550 a 110 lei ; 
categoria a V-a : 754 a 310 lei și 1 051 a 77 lei.

Premiul de 105 088 lei a revenit unui participant din Suceava.

încheiată marți, vizita de priete
nie în Tunisia a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, făcută 
la invitația președintelui Habib 
Burghiba, a constituit o manifes
tare a prieteniei dintre popoarele 
român și tunisian, a dorinței 
celor două state de a-și dez
volta legăturile multilaterale în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei progresului și păcii. Pe toate 
traseele vizitei, de la Tunis la 
Bizerta, la Beja, Monastir, Susse, 
Hammamet, oaspeților români li 
s-a rezervat o primire deosebit de 
călduroasă și cordială. Poporul tu
nisian și-a manifestat cu acest 
prilej sentimentele de stimă și 
prietenie ce le nutrește față de po
porul român, față de eforturile 
sale, de realizările pe care le-a ob
ținut în înflorirea multilaterală 
a României, față de politica 
externă constructivă a țării noas
tre. Presa tunisiană a piasat 
această vizită în centrul preocupă
rilor sale, subliniind însemnătatea 
ei pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-tunisiene. Din ti
tlurile care au însoțit numeroasele 
relatări și comentarii ale publica
țiilor tunisiene, spicuim : „Tunisul 
în sărbătoare primește pe pre
ședintele Stoica" ; „O garanție pre
țioasă pentru cooperarea tunisiano- 
română"; „România este ferm 
atașată cauzei păcii și cooperării 
internaționale" ; „Cele două țări 
ale noastre se întîlneSc în efortu
rile pentru promovarea colaborării 
între state".

Vizita a prilejuit o adîncire a 
cunoașterii reciproce a celor două 
țări și popoare. Președintele Consi
liului de Stat a dat o înaltă apre
ciere eforturilor poporului tunisian 
îndreptate spre construcția econo
mică și socială a țării sale, pentru 
valorificarea bogățiilor naționale, 
dezvoltarea învățămîntuluî și cul
turii, ridicarea nivelului său de 
trai.

înfățișînd tabloul realizărilor 
obținute de poporul român în 
dezvoltarea economiei, culturii, 
în ridicarea nivelului de trai, 
președintele Consiliului de Stat a 
expus de asemenea principiile fun
damentale ale politicii externe a 
statului nostru, eforturile României 
îndreptate spre normalizarea situa
ției internaționale, spre așezarea 
relațiilor dintre state, indiferent de 
orînduirea socială, pe baze sănă
toase, în interesul colaborării și 
prieteniei între popoare.

în cadrul convorbirilor oficiale, 
desfășurate într-o atmosferă de 
prietenie și colaborare, s-a eviden
țiat acordul celor două părți 
atît în problema colaborării bilate
rale, cît și într-o serie de probleme 
internaționale. în ultimii ani, rela
țiile româno-tunisiene au cunoscut 
o evoluție favorabilă. Tratativele 
au reliefat hotărîrea celor două 
state de a extinde și perfecționa 
continuu colaborarea și cooperarea 
româno-tunisiană în folosul ambe
lor popoare. Cu prilejul vizitei s-a 
căzut de acord ca România să 
sporească asistența tehnică către 
Tunisia prin trimiterea de tehni
cieni, în special medici, precum și 
pregătirea în țara noastră a unor 
cadre tunisiene. S-au analizat po
sibilitățile dezvoltării colaborării 
economice în domeniul petrolului, 
al exploatării și comercializării fie
rului și fosfaților tunisieni.

Cei doi președinți au abordat un 
larg cerc de probleme interna
ționale. Scotînd în evidență ma
rile transformări petrecute pe 
continentul african, ca urmare 
a apariției noilor state inde
pendente, părțile au dat o înal
tă apreciere eforturilor depu
se de popoarele recent eliberate 
pentru înlăturarea vestigiilor colo
nialismului, asigurarea dezvoltării 
țărilor lor pe calea progresului

economic și social. Președintei» 
Consiliului de Stat a exprimat 
hotărîrea Republicii Socialiste 
România de a acorda o importan
ță tot mai mare dezvoltării colabo
rării țării noastre cu tinerele state 
care luptă pentru dezvoltarea eco
nomiei și culturii, pentru consoli
darea independenței cucerite. Re- 
afirmîndu-și solidaritatea față de 
popoarele care luptă pentru scutu
rarea jugului colonial, cele două 
părți condamnă totodată politica 
de apartheid a regimului sud-afri- 
can, precum și regimul rasist in
staurat ilegal în Rhodesia.

Analizînd situația din Europa și 
constatînd că pe continent se dez
voltă continuu curentul în favoarea 
înlăturării rămășițelor războiului 
rece, a netezirii căilor pentru re
zolvarea problemelor litigioase, 
pentru colaborare și apropiere in
tre popoarele europene, cei doi 
președinți au fost de acord că în
făptuirea securității în această re
giune a lumii constituie unul din 
factorii cei mai importanți de na
tură să determine, prin consecin
țele sale, îmbunătățirea situației 
internaționale. După cum se arată 
în Comunicatul comun dat publicită
ții, părțile consideră că în prezent 
există posibilități reale de abordare 
a problemei securității într-un mod 
nou, pe baze acceptabile pentru toa
te statele europene, o mare însemnă
tate avînd dezvoltarea relațiilor 
dintre state cu orînduiri sociale di
ferite. „Pentru România, ca și pen
tru noi, transformarea climatului 
internațional actual nu se va putea 
înfăptui fără instaurarea încrederii 
printr-o apropiere treptată între 
țări aparținînd unor sisteme sociale 
diferite" — scria ziarul tunisian 
,,L’Action". O condiție hdtărîtoare 
a făuririi unui climat de pace și 
securitate este așezarea relațiilor 
dintre state, pe baza principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de 
a-și alege de sine stătător calea 
dezvoltării sale.

Președintele Republicii Tunisiene 
a exprimat aprecierea pe care 
guvernul tunisian o acordă ro
lului important al eforturilor po
zitive depuse de guvernul român 
pentru destinderea internațională 
și colaborare rodnică între state și 
popoare.

Preocupate de asigurarea pă
cii și securității in lume și subli
niind pericolul pe care-1 reprezintă 
existența armelor atomice, Româ
nia și Tunisia consideră că măsura 
eficientă pentru înlăturarea peri
colului nuclear o constituie inter
zicerea și distrugerea acestor arme. 
Zonele denuclearizate din Africa, 
Europa și alte regiuni, ca măsuri 
tranzitorii, sînt utile dacă conțin 
angajamentul statelor nucleare de 
a nu folosi niciodată arma atomică 
împotriva țărilor care nu o posedă 
și nu o depozitează pe teritoriul lor. 
Profund îngrijorați de situația gra
vă creată în Vietnam, care consti
tuie o primejdie pentru pacea și 
securitatea internațională, cei doi 
președinți au subliniat necesitatea 
soluționării neîntîrziate a conflictu
lui, pe baza acordurilor de la Gene
va din 1954, a respectării dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Vizita în Tunisia a președintelui 
Consiliului de Stat al României 
a constituit o manifestare uti
lă cauzei înțelegerii internațio
nale, a prilejuit o afirmare a năzu
inței celor două țări de a dez
volta colaborarea româno-tuni
siană în avantajul reciproc, în in
teresul însănătoșirii continue a cli
matului internațional, pentru pro
movarea cauzei păcii și progresu
lui.

A. BUMBAC
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DE PRETUTINDENI
Pentru o prezicere 

mai rapidă a vremii
De curind, a fost dat în folosință 

primul cablu transatlantic între Ame
rica și Europa, care va servi exclusiv 
schimbului de date meteorologice. 
Cablul care leagă centrul meteorologic 
din’ Washington de centrul Offen
bach, de lingă Frankfurt, va scurta 
timpul de comunicare a datelor de 
la 15 ore la o oră și va permite trans
miterea a 6 000 de semne pe minut, 
precum și a hărților meteorologice. 
Centrul din Washington va trimite în 
Europa zilnic 96 de asemenea hărți 
în facsimil./

Poate curge apa 

mai repede ?
La această întrebare, chimișfii din 

Frankfurt pe Main au răspuns afir
mativ. Ei au arătat că dacă apei i 
se adaugă o anumită substanță •— pe 
bază de oxid de etilen —- ea curge 
de două ori mai repede. Datorită a- 
daosului chimic, frecarea molecule
lor se reduce, ceea ce face ca flui
ditatea apei să crească Această des
coperire este importantă pentru in
stalațiile de irigafie și pentru stinge
rea incendiilor. Datorită curgerii mai 
rapide, la presiune egală, lungimea 
unui jet de apă crește de la 36 m 
la 54 m. In același timp, cantitatea 
de apă se ridică de la nouă sute de 
litri pe minut, la o mie de litri.

Un document prețios
Un prejios document conjinind date 

importante eu privire la viața Buha-

rei medievale a fost descoperit în- 
tr-una din arhivele orașului Tașkent. 
Documentul confirmă presupunerea 
oamenilor de știință că în secolul al 
Xlll-lea oaza Buhara constituia un 
important centru meșteșugăresc. Ca 
urmare a dezvoltării meșteșugurilor, 
și mai ales a fesătoriei, populația 
Buharei avea legături comerciale cu 
multe popoare.

1298 și scris în limba arabă. El re
prezintă o raritate, numărîndu-se 
printre pujinele documente salvate de 
pe urma expedițiilor lui Gingis-Han.

Pe urmele lui 
Sherlock Holmes

Un grup de admiratori ai cunoscu
tului personaj din romanele lui Co-

nan Doyle, Sherlock Holmes, a hofă- 
rît ca în anul 1967 să organizeze un 
pelerinaj pe urmele acestui erou de 
roman. Imbrăcați în costume carac
teristice anilor 1890, pasionații aven
turilor polițiste ale lui Conan Doyle 
vor face un prim popas la prăpastia 
Reichenbach din Elveția, in care ce
lebrul detectiv a căzut în timp ce se 
lupta cu criminalul Moriarty.

Documentul, descoperit este un sul 
de hîrtie de 3 metri, datînd din anul

Aspecte de la tradiționala sărbătoare japoneză KAKIZOME, sărbătoarea 
scrisului, Io care au participat circa 6 000 de elevi ai școlilor elementare 

din Tokio, arâtîndu-și măiestria de a scrie

văzut zăpadă 

pentru prima oară
O iarnă neobișnuită s-a abătut a- 

supra Iranului. In numeroase sate din 
sudul țării, locuilorii au văzut pen
tru prima oară zăpada, care a aco
perit complet unele căi de acces. 
Temperatura a coborit neobișnuit de 
mult, atingind în unele părți ale țării 
minus 25 grade. Numeroase persoane 
au fost găsite înghețate. în provin
ciile nordice ale țării au avut mult 
de suferit culturile de citrice.

Descoperirea unui 

minereu rar
Patru mineralogi amatori din Bel- 

linzone (Elvefia) au descoperit in
tr-o carieră din valea Sopraceneri un 
minereu extrem de rar și foarte ra
dioactiv, denumit brannerit. Este 
vorba de un oxid de titan și uraniu, 
găsit, pentru prima oară în lume, în 
stare cristalizată. Cristalele, prezen- 
tînd o formă alungită și culori stră
lucitoare, variind între negru și brun- 
roșiafic, au o radioactivitate din cele 
mai intense. în aceeași regiune au 
mai fost descoperite 30 de alte mi
nereuri rare, printre care powellit



viața internațională
VIZITA MINISTRULUI FRANKFURT

PE MAIN
Primul ministru al U. R. S. S Adunarea festivă

DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
ÎN BELGIA

Corneliu Mănescu primit de regele Baudouin
BRUXELLES 8.— Trimișii spe

ciali Agerpres, Al. Gheorghiu și 
N. Ionescu, transmit: Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe 
al României, care întreprinde o vi
zită oficială în Belgia, a fost pri
mit miercuri dimineața în audiență 
de regele Baudouin al Belgiei, la 
reședința sa din Palatul regal din 
Bruxelles. Regele Baudouin s-a în
treținut îndelung cu oaspetele ro
mân, în legătură cu dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre Belgia 
și România și în legătură cu unele 
probleme internaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

★
în cursul serii, Corneliu Mănescu 

a ținut la Palatul Congreselor din 
Bruxelles, sub auspiciile Institutu-

lui regal de relații internaționale, 
o conferință pe tema „România și 
securitatea europeană".

La conferință au asistat Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, baronul Jean 
Charles Snoy, președintele Institu
tului regal de relații internațio
nale, prof. Emmanuel Coppieters, 
director general al Institutului, 
deputați, senatori și alți oameni 
politici, academicieni, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști.

Asistența a primit cu viu inte
res expunerea ministrului de ex
terne român, aplaudînd îndelung.

In cursul aceleiași seri, la Minis
terul Afacerilor Externe al Belgiei 
au continuat convorbirile oficiale 
între Corneliu Mănescu și Pierre 
Harmel.

Expoziția 
cârtii 
românești

FRANKFURT PE MAIN 
8 (Agerpres). — La Frankfurt 
pe Main s-a deschis Expoziția 
cărții românești organizată de 
Centrala Editurilor și Difuză
rii Cărții din țara noastră în 
colaborare cu Societatea pen
tru expoziții și tîrguri a Uniu
nii librăriilor din R. F. a Ger
maniei. Ea cuprinde circa 
2 000 de titluri din toate tema- 
ticile. La festivitatea de des
chidere au participat prima
rul general al orașului, dr. 
Brundert și numeroase perso
nalități marcante ale vieții 
culturale științifice. Expoziția, 
care va fi deschisă pînă la 21 
februarie, a stîrnit un viu in
teres în rîndul vizitatorilor.
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NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a publicat o notă în 
care informează Consiliul de 
Securitate că la 12 februarie 
va trimite în Zambia o misiu
ne de specialiști ai O.N.U., 
pentru a studia dificultățile a- 
cestei țări provocate de parti
ciparea ei la sancțiunile eco
nomice împotriva Rhodesiei. 
Hotărîrea secretarului general 
al O.N.U. a fost luată în urma 
întrevederilor de la 27 ianua
rie cu ministrul afacerilor ex
terne al Zambiei, care a arătat 
că participarea acestei țări la 
sancțiunile economice împotri
va Rhodesiei, instituite de Con
siliul de Securitate la 16 de
cembrie 1966, a dus la dimi
nuarea posibilităților de trans
portare a importurilor de pe
trol și la înrăutățirea situației 
în domeniul aprovizionării cu 
electricitate.

în Anglia
LONDRA 8 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la masa oferită în cinstea 
sa de lordul primar al Londrei, Ro
bert Bellinger, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A., N. 
Kosîghin, a arătat că în momentul 
de față principalul factor al încor
dării internaționale îl reprezintă 
evenimentele din Vietnam. Prințul 
pas în această direcție, a spus el, 
trebuie să fie încetarea necondițio
nată a bombardamentelor america
ne și a tuturor celorlalte acțiuni a- 
gresive împotriva R. D. Vietnam. 
In continuare, el a arătat că Uniu
nea Sovietică militează pentru o 
Europă în 
nale să se 
veranității

care relațiile internațio- 
bazeze pe principiile su- 
și independenței națio-

nale a fiecărui stat, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, respectării integrității 
lor teritoriale și a obligațiilor reci
proce de a soluționa problemele li
tigioase exclusiv pe calea înțelege
rii și prin încredere reciprocă, adi
că pe cale pașnică. Premierul so
vietic șî-a exprimat dorința ca în 
viitor U.R.S.S. și Marea Britanie, 
popoarele celor două țări să acțio
neze coordonat, îndreptîndu-și efor
turile comune spre consolidarea 
securității internaționale și neadmi- 
terea unui nou conflict mondial.

Miercuri seara 
prințul ministru al 
a oferit o recepție 
mierului sovietic.

Harold Wilson, 
Marii Britanii, 
în cinstea pre-

Obiectivele campaniei
electorale a P. C. Francez
Conferința de presă a lui Waldeck Rochet

Ager- 
transmite : 

Marți după-amiază, Waldeck Rochet, 
secretarul general al Partidului Comu
nist Francez, a reamintit în cadrul 
unei conferințe de presă orientarea și 
obiectivele campaniei electorale a Par
tidului Comunist Francez în vederea 
alegerilor legislative din 5 și 12 mar
tie a.c. El a vorbit despre dominația 
monopolurilor industriale și financiare 
asupra statului și a adus critici unor 
aspecte ale politicii guvernamentale, 
în continuare, a preconizat o serie de 
măsuri, printre care naționalizarea pro
gresivă a monopolurilor industriale și 
a marilor bănci, înlocuirea planului 
cincinal printr-un plan elaborat, în 
special, cu colaborarea organizațiilor

PARIS 8. — Corespondentul 
pres Georges Dascal

de la Phenian consacrată
■ PARIS. La 8 februarie a fost 

lansat cu succes la baza expe
rimentală franceză de la Hamma- 

guir (Sahara) cu ajutorul unei ra
chete „Diamant", cel de-al patrulea 
satelit francez „Diademe".

aniversării Armatei
Populare Coreene

PHENIAN 8 (Agerpres).— La 
Phenian a avut loc o adunare festi
vă cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a creării Armatei Populare 
Coreene.

La adunare au luat parte condu
cători de partid și de stat în frunte 
cu Țoi En Ghen, președintele Pre
zidiului Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Phenian, 
ofițeri, oameni de cultură și artă. 
O Gin U, adjunct al ministrului 
apărării naționale al R.P.D. Co
reene, a rostit o cuvîntare.

Adunări festive au avut loc cu 
acest prilej și în alte centre din 
țară.

O

a

declarație
..E.

MOGADISCIO 8. — Trimișii
speciali transmit: întreaga pre
să de limbă arabă, italiană și 
engleză publică pe prima pagi
nă fotografia tovarășului Chivu 
Stoica și o biografie a sa. Zia
rul „Sawt al Somali" publică 
sub titlul „România ieri și azi", o 
pagină consacrată realizărilor ță
rii noastre în domeniul economic, 
cultural și științific. în ziarul „So
mali News" a apărut o pagină cu- 
prinzînd aspecte privind țara noas-

tră și dezvoltarea ei multilaterală. 
Ziarul „Corriere della Somalia" pu
blică în prima pagină urări de bun 
venit.

Autocamioane, încărcate cu bu
toaie de petrol, pleacă din Re
publica Sud-Africană cu desti
nația : Rhodesia. Este un nou 
„dar“ pe care rasiștii de la Pre
toria îl fac celor de la Salis-

First National
City Bank
of New York"

Auspiciile alegerilor

generale din India
(Urmare din pag. I)

Partidul Congresului militează 
în manifestul său electoral pentru 
continuarea unei politici de dez
voltare a rolului statului în con
strucția economică, precum și a po
liticii de nealiniere pe plan inter
național.

Comuniștii militează pentru na
ționalizarea întreprinderilor străine 
și a unor sectoare ale monopolu
rilor indiene, pentru preluarea 
băncilor și comerțului exterior de 
către stat, reducerea taxelor pen
tru cei săraci și redistribuirea pă- 
mîntului țăranilor săraci și munci
torilor agricoli. Comuniștii cheamă 
la rezistență în fața infiltrării mo
nopolurilor occidentale în econo
mia țării, la promovarea unei 
politici de relații mai strînse de 
prietenie cu țările socialiste și 
națiunile afro-asiatice independen
te. In statul Kerala comuniștii s-au 
aliat cu cinci alte partide progre
siste din opoziție, avînd șanse 
reale de a obține o majoritate 
reală de voturi.

Și celelalte partide se manifestă 
activ în campania electorală. Parti
dul socialist-unit — Sayukta 
(S.S.P.) — condus de dr. Ram Mano- 
har Lohia a reușit să capteze pe ma
joritatea adepțiior partidului Praja 
Socialist (socialiștii populari). 
S.S.P. și-a cîștigat un nume provo- 
cînd demonstrațiile studențești an
tiguvernamentale care au umplut 
tot nordul Indiei acum cîteva luni. 
Urmînd strategia de a se înfrunta 
„cu orice preț" cu Partidul Con
gresului el s-a raliat cu par
tidele reacționare „Jan Sangh" 
(„Asociația poporului") și Swa- 

' o 
de 
fo

latantra. Asistăm, așadar, 
recrudescență a forțelor 
dreapta, care încearcă să 
losească în interesul lor greu
tățile țării. îndeosebi s-au activi
zat partidele „Jan Sangh", repre- 
zentfnd șovinismul militant hindus 
și sprijinit de comercianții mijlocii 
și afaceriști, și partidul Swatantra, 
reprezentînd interesele marelui

capital și ale marilor proprietari 
de pămînt. Liderii partidului „Jan 
Sangh" sînt principalii instigatori , 
ai mișcării care cere oprirea sa
crificării vacilor — una din măsu
rile preconizate de autorități în 
scopul ameliorării situației ali
mentare — care sînt conside
rate în concepția sectelor hinduse 
ca „animale sacre".

Partidul Swatantra se opune 
planiticării și cere „deplină liber
tate" pentru întreprinderile parti
culare din industrie și agricultură 
și cheamă la alianțe militare cu 
„puteri de încredere" — înțelegînd 
prin asta S.U.A. Este singurul par
tid din India care sprijină guver
nul marionetă din Vietnamul de 
sud. „Jan Sangh", fără a atinge in
tensitatea opoziției partidului Swa
tantra față de sporirea rolului sta
tului în economie, vrea mai multă 
„libertate 
Iar".

Nu este 
să-și' dea 
plexe care se înfruntă în societa
tea indiană și contradicțiile gene
rate de ea. Există vechi contradic
ții tribale și de castă, contradicții 
bazate pe „cultul regional' care 
complică extrem de mult sarcina 
soluționării problemelor țării. După 
cum spunea un lider bătrîn al 
Partidului Congresului, G. L. Nan- 
da, din cauza acestei diviziuni a 
forțelor, „nimeni nu se sinchisește 
să discute marile probleme națio
nale care ne stau în față acum".

La rîndul său, nici Partidul Con
gresului nu este unit prin ideologie 
sau înțelegerea generală a direc
țiilor evoluției politice a Indiei. Ari
pa de dreapta, acționînd în intere
sul burgheziei proimperialiste și 
care dirijează mari fonduri, a de
venit în ultimii ani mai afirmativă.

O mărturie a acestui lucru a 
fost faptul că această aripă a im
pus, împotriva dorinței cunoscute 
a primului ministru, Indira Gandhi, 
și a președintelui Partidului Con
gresului, Kamaraj —•' respingerea

pentru sectorul particu

ușor pentru un străin 
seama de tortele com-

i
i 
i 

u« vu- _ 
dreapta I 
ui mare. |
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Rajasthan și Madhya Pra- B 
puternice tradiții feudale | 
nrrrfîdele SwnterntTrr «i ■

I
organizații I 
jărțile țării | 

după apropiatele alegeri I 
: majoritatea în parlament. |

candidaturii în alegeri a cunoscu
tului om politic cu vederi progre
siste și fost prieten al lui Nehru, 
Krishna Menon. Menon luptă în 
alegeri de sine stătător, după ce 
s-a retras din Partidul Congresu
lui, și așteaptă să cîștige cu 
o majoritate confortabilă de vo
turi. în schimb, aripa de < 
a sprijinit candidatura unui 
număr de reprezentanți ai marelui 
capital particular și succesori al 
foștilor prinți feudali care obișnu
iesc să domine în statele lor încă 
de pe vremea dominației coloni
ale. De fapt, una din caracteristi
cile actualelor alegeri generale 
este că indivizi aparținînd capi
talului particular au preferat să 
intre în alegeri direct, propunîn- 
du-și candidaturile în loc să lu
creze din culise prin persoane in
terpuse, așa cum procedau înain
te. Președintele Partidului Congre
sului, Kamaraj, a criticat vehement 
într-un recent discurs grupurile 
din cadrul Partidului Congresului 
și din afara lui care încearcă să 
tragă țara înapoi.

Luptele dintre fracțiunile din ca
drul partidului de guvernămînt au 
dus la crearea unui partid para
lel, cunoscut sub numele de Jana 
Congres (Congresul popular). Acest 
lucru reprezintă atît tendințe să
nătoase ca în Bengalul de vest, 
unde noul organism se pronunță 
împotriva aripii de dreapta din 
partid, cît și reacționare, ca în O- 
rissa, unde s-a creat o fracțiune 
de dreapta. Dar Partidul Congresu
lui are de înfruntat cele mai serioa
se greutăți în două state din India 
centrală, Rajasthan și Madhya Pra
desh, cu ] 
și unde partidele Swatantra și 1 
„Jan Sangh" s-au aliat în încer
carea de a obține majoritatea.

Partidul Congresului este totuși 
unicul partid ale cărui < 
sînt răspîndite în toate părțile 
și nu încape îndoială că va con- ' 
tinua și < 
să dețină

isi schimbă5

tactica
OTTAWA 8 (Agerpres). — Gu

vernul canadian a ieșit' învingător 
în prima rundă a luptei cu puter
nica bancă americană „First Na
tional City Bank of New York" 
controlată de Rockefeller. Presa 
canadiană anunță . că în urma „di
ficilelor tîrguieli de culise" dintre 
ministrul de finanțe, Sharp, și 
conducătorii acestei bănci, Canada 
obține 75 la sută din acțiunile Iui 
„Mercantile Bank of Canada", fi
lială a băncii din New York. La 
rîndul său, guvernul de la Ottawa 
a promis că nu va adopta „mă
suri discriminatorii" împotriva a- 
cestei bănci, cu condiția ca la sfîr- 
șitul acestui an controlul pachetu
lui de acțiuni să treacă în mîinile 
Canadei. Dar cercurile financiare 
din S.U.A. nu socotesc lupta pier
dută. Ziarul „Toronto Daily Star" 
scrie că, schimbînd tactica, Ro
ckefeller încearcă să ocupe un loc 
de frunte în afacerile de asigura
re. Săptămîna trecută, menționează 
ziarul, a avut loc o neașteptată 
unificare între „International Trust 
Company", o mare companie 
asigurare aparținînd băncii 
duse de-’’" 
investiții 
McKenzy 
urma acestei fuziuni 
nai City Bank of New York" poa
te să-și desfășoare în voie activi
tatea ei în Canada în domeniu] 
asigurărilor. Noua companie se 
socotește intangibilă în fața legi
lor federale canadiene, deoarece 
nu are statut federal.

de 
con- 

Rockefeller, și firma de 
canadiană. „Fullerton 

and Associates ltd.'. în 
„First Națio-

■ DJAKARTA. După cum anunță 
agenția Antara, Chaerul Saleh 

fost vice-prim-minlstru al guver
nului indonezian a încetat din viață, 
miercuri, intr-o închisoare militară 
din Djakarta. Agenția precizează că 
moartea s-a datorat unui atac car
diac. Saleh se afla în închisoare 
din luna martie anul trecut, urmind 
— potrivit relatărilor agențiilor de 
presă — să fie judecat de același 
tribunal militar special care a con
damnat la moarte o serie de perso
nalități indoneziene despre care se 
afirmă că au fost implicate în în
cercarea de lovitură de stat de la 
l octombrie 1965.

Ahmed Medeghri, 
de interne algerian, 

potrivit ultimelor 
la

■ ALGER, 
ministrul 

a anunțat că, 
constatări, numărul votanților 
alegerile comunale de duminică a
fost de 70—80 la sută din totalul 
corpului electoral. Rezultatele 
nitive vor putea fi cunoscute 
48 de ore.

defi- 
peste

muncitorești sindicale, efectuarea unei 
reforme care să înlăture măsurile 
fiscale ce lovesc în muncitori și să 
silească pe capitaliști să plătească im
pozite mai mari. In ce privește 
politica externă, vorbitorul a ară
tat că P.C. Francez apără pacea, in
dependența națională și coopera
rea internațională între toate țările 
din Est și Vest, • se pronunță pen
tru încetarea agresiunii americane și 
pentru pace în Vietnam, pentru recon- 
versiunea forței de șoc atomice și folo
sirea pașnică a energiei atomice, pen
tru lichidarea blocurilor militare, pen
tru organizarea securității europene, 
pentru coexistență pașnică. „Noi, a 
spus vorbitorul, sîntem pentru o 
transformare democratică a regimului, 
pentru un guvern democratic, puter
nic și stabil, răspunzător în fața unei 
adevărate Adunări Naționale care tre
buie să exercite controlul asupra gu
vernului".

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, 
Waldeck Rochet a declarat că, în caz 
de victorie a stîngii, „Partidul comu
nist este gata să-și asume răspunderea 
pe toate planurile — parlamentar și 
guvernamental — în interesul țării".

al R.D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care condamnă atacurile între
prinse de aviația americană asu
pra provinciei Thanh Hoa. în de
clarație se arată că în zilele de 
4 și 5 februarie avioanele america
ne au bombardat și mitraliat străzi, 
școli, spitale și obiective economice 
din orașul Thanh Hoa, capitala pro
vinciei cu același nume. Ca urma
re a acestor 
nici au fost

atacuri, locuitori paș- 
omorîți și răniți.

★
(Agerpres).— AgențiaHANOI 8

V.N.Ă. anunță că în ultimele două 
zile unitățile antiaeriene ale Arma
tei Populare Vietnameze au doborît, 
în spațiul aerian al provinciei Quang 
Binh, încă cinci avioane americane.

Agenția precizează că numărul 
total al avioanelor americane do- 
borîte pînă în prezent pe teritoriul 
Republicii Democrate Vietnam se 
ridică la 1 679.

Ipoteze în legătură cu

TRAGEDIA DE LA
CAPE NNEr
KENNEDY 8 (Agerpres). 

Reuter, citind păreri ex- 
de surse informate de la

■ TEGUCIGALPA. Frontul pen
tru reforma universitară din 

Honduras (F.R.U.) a dat publicității 
o declarație în care cere eliberarea 
tuturor țăranilor, muncitorilor și 
studenților întemnițați pentru mo
tive politice, precum șl respectarea 
vieții și securității cetățenilor țării.

■ PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că președintele R. S. Ceho

slovace, A. Novotny, va face o vizită 
în Canada între 14 și 18 mai, la in
vitația guvernatorului general, G. P. 
Vanier.

■ DAKAR. Președintele Senega
lului, Leopold Senghor, luînd 

cuvîntul Ia posturile de radio din 
Dakar, a anunțat că doi deputați 
din departamentul M'Bour, care 
sînt implicați în uciderea lui Demba 
Diop, președintele grupului parla
mentar al U.P.S.M.-ului (Uniunea 
Progresistă Senegaleză), au fost 
arestați. Numărul celor arestați în 
urma asasinării lui Diop se ridică 
acum Ia 13. Președintele Senegalului 
a anunțat că împotriva celor vino- 
vați se vor lua măsuri drastice.

M BAMAKO. Delegația parlamen- 
™ tară iugoslavă, condusă de 
Edvard Kardeli, președintele Skup- 
știnel Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
a sosit miercuri Ia Bamako intr-o 
vizită oficială. într-o declarație 
făcută la sosire, Kardeli și-a expri
mat convingerea că această vizită 
va contribui la întărirea continuă a 
cunoașterii, ințelegerii și colaborării 
reciproce dintre popoarele celor 
două țări.

CAPE 
Agenția 
primate 
Cape Kennedy, relatează că acci
dentul de la 27 ianuarie, care a 
costat viața a trei cosmonauți ame
ricani, se datorează eliminării anu
mitor etape ale pregătirii progra
mului „Apollo", în scopul accele
rării cursei spre Lună. Una dintre 
aceste etape — arată agenția — ar 
fi trebuit să fie experimentarea la 
sol a unei cabine „Apollo" fără oa
meni la bord, în vederea studierii 
sistemului de alimentare cu oxigen 
pur aflat în stare de presiune. „O 
astfel de experiență, a subliniat a- 
genția sus-menționată, ar fi putut 
dezvălui eventuale 
ricole".

Pe de altă parte, 
în ziua accidentului
numite dificultăți tehnice, care au 
făcut ca o serie de oficialități de 
la Centrul de control al N.A.S.A.

greșeli ori pe-

s-a precizat că 
au survenit a-

să încline pentru amînarea expe
rienței.

Agenția Reuter arată că, la intra
rea în cabina spațială, cosmonauții 
ar fi simțit „un miros neplăcut". 
Se pare că acesta ar fi fost cauzat 
ori de unele defecțiuni de funcțio
nare ale sistemului de alimentare 
cu oxigen pur ori de scurgerea unor 
substanțe chimice.

★
WASHINGTON 8 (Agerpres). - 

Premiu] „Haley" pentru astronau- 
tică, recent creat în Statele Unite, 
a fost atribuit post-mortem cos
monautului Edward White, care a 
pierit în mod tragic în urma in
cendiului cabinei spațiale „Apollo" 
de la Cape Kennedy. Institutul 
american de aeronautică și astro- 
nautică a anunțai că Edward 
White fusese desemnat pentru a- 
cest premiu înaintea accidentului 
tragic de la Cape Kennedy, deoa
rece el a fost primul cosmonaut 
american care a evoluat în Cosmos.

Afacerea „Intra44 și situația
financiară a Libanului

BEIRUT 8 (Agerpres). — Philip
pe Takla, guvernatorul Băncii Cen

trale a Libanului, a prezentat re
cent președintelui Libanului, Char
les Helou, un raport asupra situa
ției financiare a țării, afirmînd că 
afacerea „Intra" n-a avut reper
cusiuni serioase asupra instituțiilor 
bancare libaneze.

In raport se spune că situația li
chidităților de pe piața libaneză s-a 
ameliorat într-o mare măsură și că 
Băncii Centrale i-au fost rambur
sate toate avansurile pe care le-a 
acordat băncilor particulare în ur
ma crahului „Intra". In sfîrșit, gu
vernatorul Takla a declarat că „di
ficultățile create de crah s-au ate
nuat, dar va trebui să fie prevenite 
repercusiunile pe care această afa
cere le-ar putea avea într-un viitor 
mai îndepărtat asupra economiei 
libaneze".

★
Ziarul „L’Orient" anunță că șeful 

guvernului libanez, Karame, a a- 
probat lansarea unui împrumut na
țional. în legătură cu aceasta, scrie 
ziarul, Karame a precizat că „este

mult mai avantajos să se recurgă la 
împrumuturi interne decît la îhî I 
prumuturi externe pentru finanța-

R. F. a Germaniei, 
Washington într-o 
a avut miercuri o 
cu președintele

Johnson. în aceeași zi, el 
cu vicepreședintele

care a 
vizită 
întrc- 

S.U.A.,

■ WASHINGTON. Willy Brandt, 
vicecancelar și ministru de ex

terne al 
sosit la 
oficială, 
vedere 
Lyndon
a conferit
S.U.A., Hubert Humphrey, secreta
rul de stat, Dean Rusk, și cu Walt 
Rostow, consilier specia! al pre
ședintelui. Ministru! vest-german 
urmează să aibă, de asemenea, o 
întrevedere Ia New York cu secre
tarul general al O.N.U., U Thant.

■ ROMA. începînd de miercuri 
dimineața, profesorii și învăță

torii de la școlile publice din Italia 
au declarat o grevă de solidaritate 
cu cea a studenților și corpului di
dactic din universitățile italiene. 
Greviștii cer înfăptuirea unei re
forme democratice a invățămintuluî 
și mărirea salariilor.

W MOSCQVA. în U.R.S.S., a fost 
lansat sateiituî „Cosmos-1411' 

care are la bord aparate științifice 
pentru continuarea cercetărilor spa
țiului cosmic.

«VIF.NA. Consiliul de Miniștri 
al Austriei a hotărît marți 
adoptarea sistemului vest-german 

de televiziune în culori, „Pal". Pen
tru acest procedeu au optat deja 
Elveția și Italia.

SO NEW YORK. Regele Marocului,
Hassan al II-Iea a sosit 

miercuri la New York pentru o 
vizită oficială de 10 zile în Statele 
Unite. El va avea joi la Washington 
o întrevedere cu președintele 
Johnson.
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Un mare incen
diu cauzat 
puternicul 
dc căldură
ultima săptămî- 
nă a izbucnit în 
regiunea Tasma- 
niei din Austra
lia. 38 de per
soane au murit, 
16 sînt date dis
părute, sute 
persoane au 
ferit arsuri, 
de locuințe 
fost complet dis

truse

de 
su- 
609 
an
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