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SINSUL DIFERENȚEI
dintre cantitatea
si valoarea

9

mor utilaje
jroduse în țară

ancheta economică

O sarcină de mare răspundere 
care revine industriei constructoa
re de mașini în actualul cincinal 
este de a-și spori aportul la realiza
rea instalațiilor complexe cu care 
urmează să fie dotate diferitele ra
muri ale economiei. Subliniind din 
nou importanța acestei sarcini, la 
plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu a arătat că nu este vorba 
doar de o contribuție cantitativă 
sporită, ci înainte de toate de o 
creștere calitativă, in sensul reali
zării in țară, intr-o proporție din 
ce in ce mai mare, a acelor părți

de cea mai înaltă tehnicitate ale 
acestor instalații, care în prezent 
se procură în mare măsură din im
port.

Să vedem cum se prezintă, din 
acest punct de vedere, situația în 
ce privește instalațiile și utilajele 
tehnologice destinate unor obiecti
ve de investiții din industria chi
mică. Iată cîteva date care relevă 
ponderea participării industriei 
noastre constructoare de mașini la 
realizarea instalațiilor și utilajelor 
tehnologice pentru cîteva obiective 
ale industriei chimice în curs de 
construcție :

Obiectivul °/t din cantita
tea de utilaje

% din valparea 
utilajelor

Linia de îngrășăminte azotoase nr. 
2 Tr. Măgurele 31 17,5

Instalația de metanol Orașul 
Victoria 85,7 17

Fabrica de polietilenă Pitești 4,6 3,5
Fabrica de P.V.C. Rm. Vîlcea 32,1 10,8
Fabrica de fire poliesterice Iași 10,7 4,8

Din calculele făcute se desprinde 
că, pentru cele cinci obiective, in
dustria noastră constructoare de 
mașini livrează, în medie, 29,5 la 
sută din cantitatea totală de utilaje 
și numai 10,7 la sută din valoarea 
acestora. O atare proporție este cu 
totul nesatisfăcătoare. Cum se ex
plică o asemenea situație și, mai 
ales, ce trebuie întreprins pentiu 
creșterea aportului uzinelor con
structoare de mașini la realizarea 
instalațiilor și aparatajelor de înal
tă tehnicitate necesare dotării in
dustriei chimice ?

șini, există părerea că volumul li
vrărilor de utilaje tehnologice pen
tru noile obiecti.ve de investiții ale 
industriei chimice nu este la nive
lul posibilităților actuale ale uzine
lor. O serie de instalații pot fi fa
bricate în țară, dar beneficiarii din 
industria chimică preferă de multe 
ori să le solicite cu insistență din 
import.

— Vreau să mă refer doar la un 
singur caz — ne-a spus 
GHEORGHE PETRESCU, 
general al acestei direcții. 
„23 August" din Capitală 
ziționat, cu vreo doi ani
o licență pentru compresoare. Pro- 
iectanții din industria chimică re
fuză totuși să prevadă utilizarea 
lor la noile fabrici de îngrășăminte 
azotoase.

Aducem această problemă în 
discuția avută cu tov. ing. PETRE 
RAICIU, director tehnic în Minis
terul Industriei Chimice, „tntr-ade-

Nicolae PANTILIE

tov. ing. 
director 

La uzina 
s-a achi- 
in urmă,

Cind constructorii de 
mașini și beneficiarii

se ignora și se mvi
nuiesc reciproc

La Direcția generală de utilaj 
chimic și de rafinării, din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma- (Continuare în pag. a IlI-a)
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începuturi și strin
gențe in dezvoltarea 
ciberneticii economi
ce românești

ALEGERILE DE DERUTAȚI IN

SFATURILE POPULARE COMUNALE

Ion MÂRCUȘ
președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Brașov

Premergător alegerilor de depu- 
tați în sfaturile populare comu
nale, în întreaga țară au loc dez
bateri largi asupra multiplelor 
sarcini ale acestor organe locale 
ale puterii de stat, asupra proble
melor gospodărești-cetățenești de 
actualitate la sate, căutîndu-se 
căile cele mai nimerite pentru so
luționarea lor. Cu ocazia adunări
lor pentru depunerea candidatu
rilor de deputați, în regiunea 
Brașov s-au făcut peste 1 600 de 
propuneri diferite. Diversitatea 
acestora, competența cu care dis
cută alegătorii dovedesc inte
resul, strădania lor pentru tradu
cerea în viață a măsurilor ini
țiate de partid în vederea ridică
rii nivelului de civilizație a sate
lor. Studierea și rezolvarea 
operativă a propunerilor și su
gestiilor va constitui și de aici 
înainte o preocupare a comitete
lor executive ale sfaturilor popu
lare regional 
acordă o 
blemelor 
realizării 
podărești 
sprijinul 
acest sens este, de altfel, expe
riența de pînă acum : în cursul 
ultimului an, în regiune s-au 
realizat cele 408 obiective prevă
zute în plan, din care amintim : 
84 săli de clasă, 12 cămine cultu
rale, 2 dispensare medicale, 7 gră
dinițe, 56 000 mp construcții de 
străzi și trotuare etc.

în acțiunea complexă de ridi
care a satelor, un loc important 
îl ocupă măsurile privind mai 
buna gospodărire, înfrumusețarea, 
întrucît în această privință mai 
sînt încă multe de făcut, vom ur
mări în continuare ca toate lu
crările votate în adunările popu
lare, pentru acest an, să fie în
făptuite. Studiem posibilitatea 
asigurării unor tehnicieni cu sar
cina de a supraveghea efeo-

tuarea lucrărilor de construcții în 
mai multe localități învecinate : 
totodată, întreprindem măsuri 
pentru asigurarea din timp a ma
terialelor de construcții. Tot în 
domeniul gospodăririi, vom ex
tinde inițiativa unor comitete exe
cutive ale sfaturilor populare —

(Continuare în pag. a U-a)
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La sosire pe aeroportul Bâneasa Foto : M. Andreesci

și raionale, care 
atenție deosebită pro- 

ridicate de cetățeni, 
obiectivelor social-gos- 
ce se înfăptuiesc cu 
lor. Concludentă în

încheindu-și vizitele oficiale în 
Tunisia și Somalia, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
împreună cu soția și persoanele 
oficiale care l-au însoțit, s-au îna
poiat sîmbătă după-amiază în Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
au fost prezenți tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol. Ilie Verdeț, Maxim Berghianu 
Petre Borilă, Constantin 
Ștefan V'oitec, Iosif Banc. 
Blajovici, Janos Fazekaș, 
Lupu, Ilie Murgulescu, 
ședințe al Consiliului de Stat, Gri 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, miniștri, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați Ia București.

" (Agerpres)

Drăgan
Petre
Petre 

vicepre-

Plecarea din Mogadiscio

1907

MOGADISCIO 11 (Agerpres). — 
Sîmbătă, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și soția, împreună cu per
soanele care l-au însoțit, și-a înche
iat vizita oficială de prietenie în 
Somalia. La aeroportul din Moga
discio, oaspeții au fost conduși de 
președintele Somaliei, Aden Abdul
la Osman, cu soția, Muktar Moha
med Hussein, președintele Adună
rii Naționale, Abdul-Razak Haji 
Hussein, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ahmed lusuf Dualeh, mi
nistru] afacerilor externe, precum 
și de alți membri ai guvernului, de
putați, șefii oficiilor diplomatice a- 
creditați în capitala Somaliei.

Avionul oficia) a fost escortat 
pînă la frontieră de avioane cu 
reacție ale forțelor armate naționa
le somaleze.

★
De la bordul avionului special, 

președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a adresat următoarea

telegramă președintelui Republic 
Somalia, Aden Abdulla Osman :

Părăsind Republica Somalia prie 
tenă, adresez Excelenței Voastre ș 
doamnei Aden Abdulla Osman sin 
cerele noastre mulțumiri pentrt 
căldura și ospitalitatea cu care an 
fost înconjurați în tot timpul șe 
derii noastre în Somalia.

Vă rog să primiți, totodată, celt 
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și 
pace pentru poporul somalez.

îmi exprim convingerea că rela
țiile româno-somaleze vor cunoaș
te o dezvoltare continuă în interest!’ 
celor două popoare.

★
Trecînd deasupra apelor terito

riale ale Ciprului și deasupra teri
toriului Turciei, președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, a adre
sat de la bordul avionului special 
telegramede salut președintelui Re
publicii 
dintelui 
Sunay.

Cipru, Makarios, și preșe- 
Republicii Turcia, Cevdet

anul însingerat
COMUNICAT COMUN

cu privire la vizita președintelui
Ion PAS

...S-a întîmplat că, după multe 
stăruințe ale lor, îi chemase dom
nul administrator Constantinescu la 
primărie să încheie cu ei tocmelile 
în vederea muncilor agricole. Bă- 
tea primăvara la ușă, iar oamenii 
țineau să afle care cît pămînt ca
pătă, unde anume — și-n ce con
diții. Tărăgănarea iscălirii contrac
telor era o veche și mult răspîn- 
dită mișelie a proprietarilor, care, 
de-a dreptul sau prin prepuși, îi 
duceau pe robii ogoarelor cu vor
ba, precum că : „Apucați-vă, oa
meni buni, de treabă, că de învoit 
ne-om învoi pe urmă. Nu aveți în
credere în cuvînt boieresc

„Oamenii buni" se apucau de lu
cru și, pe la jumătatea verii, cînd 
li se cerea să întărească prin pu

TRIBUTUL ACCIDENTULUI!
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I

• Ceea ce este 
irecuperabil

N-am să iscălesc aceste 
rînduri — și veți înțelege de 
ce ; singurul amănunt care 
vi-l dau este că sînt docto
riță, într-un mare oraș al 
țării. Cu greu m-am hotărît 
să scriu, dar mi-am spus că 
poate voi reuși să-i deter
min pe unii să se gîndească 
mai mult atunci cînd se urcă 
la volan.

Timp de doi ani, împreună 
cu soțul meu, și el medic,
am strîns bani pentru
mașină. Consideram au
tomobilul nu ca pe un lux, 
ci un mijloc de a cîștiga
fimp, meseria noastră cerînd 
de multe ori intervenții ur
gente în diferite puncte ale 
orașului. Și apoi, e firesc ca 
într-un secol al civilizației 
să vrei să cunoști, să vezi 
cit mai multe lucruri intere
sante, pe care anii tinereții, 
ei studenției nu le-au putut

cuprinde. Tocmai în această 
perioadă a venit pe lume și 
copilul nostru.

...lafă-ne pe toți trei în 
„Fiat”, întoreîndu-ne într-o 
duminică seara de la ca
bană, unde petrecusem un 
sfîrșit de săptămînă calm, 
odihnitor. Soțul era la volan, 
eu cu cel mic pe canapeaua 
din spate. Mai aveam doar 
cîjiva kilometri pînă acasă... 
O izbitură puternică și atit. 
Țipetele copilului m-au rea
dus la realitate. Nimic din 
tot ce văzusem pînă atunci 
nu mi se înfățișa ochilor mai 
groaznic. Eram în șanț, par
tea din față a mașinii parcă 
fusese înghițită. Nu mai ve
deam spatele celui care pină 
atunci era ca o pavăză pen
tru noi. Doi oameni, 
mina unor faruri, 
spre noi. Ne-au 
mașină, acum un 
fier. Soțul, căzut 
pea și motor,
bea.„ Nu puteam crede că 
este mort. O moarte instan
tanee, datorită unei lovituri

la lu- 
se repeziră 
scos din 

morman de 
între cana- 

parcă zîm-

este o fatalitate
în circulație ?

la fimplă. Autocamionul, ve
nit din laterală, izbise ma
șina în dreptul ușii din fa|ă...

Au trecut șase luni de a- 
tunci și imaginea nu mi se 
șterge din memorie. Am a-

ecouri
sistat, neputincioasă, la cea 
mai groaznică pierdere, a 
celui iubit, alături de care 
mi-am făurit idealuri, am 
visat I Ce contează zecile de 
mii de lei aruncafi în vini ?

Nu mă plîng că rămîn „pe 
drumuri", pentru că am o 
meserie care-mi asigură 
existența. Mi-a rămas copi
lul I Da, dar ce-i voi spune 
eu, peste cîțiva ani, cînd mă 
va întreba : „Mamă, unde-i 
tata ?“ Expertiza a stabilit 
vinovăția celuilalt, dar ni
meni și nimic de pe lume 
nu-mi poate reda omul iu
bit I

Aș tipări în milioane de 
exemplare cuvintele „Ai 
grijă, te așteaptă fami
lia ! Ai grijă de tine, dar 
nu uita că și alții au fa
milie !“ Să nu existe ma
șină fără acesf avertisment,

pe care cel de la volan să-l 
aibă în permanență sub 
ochi.

• De ce sînt ticsite 
sălile „Salvării11 

Consecințele încălcării re
gulilor de circulație sînt de 
cele mai multe ori drama
tice, dacă nu tragice, Zilnic 
îmi trec prin mînă alte și alte 
fracturi, grave confuzii și lu- 
xații, pentru care sînt nece- 

multesare multe, foarte 
săptămîni de spitalizare.

nere de deget contractele, consta
tau că truda le va fi și mai rău 
plătită decît pînă atunci. Dar era 
prea tîrziu pentru a putea să-și ia 
lumea în cap și să se îndrepte spre 
alte locuri.

Aveau, pe de altă parte, datorii 
în bani ori în bucate, așa că mo
șierul sau arendașul putea să-i a- 
ducă înapoi între baionete de 
jandarmi și în lanțuri.

Locuitorii din comuna aceasta, 
care purta o denumire cum nu se 
putea mai potrivită pentru chipul 
lor și al traiului lor, Flămînzi, erau 
pățiți și din anul anterior și din anii. 
ceilalți, astfel că voiau să știe 
încă înainte de a se împrimăvăra 
cu ce-au să se aleagă, în toamnă, 
iar dacă tocmeala nu le va con
veni, să aibă răgazul să caute pe 
alte coclauri. Voiau hîrtie scrisă la 
mînă, căci pe făgăduiăla că : „Lă- 
sați, ne înțelegem' nu se mai bi
zuiau.

Administratorul Constantinescu 
era un mare mincinos. Era, de ase
menea, cam spurcat la gură și cam 
iute de mînă. Cînd băga de sea
mă că vorbele mieroase nu-i mer
geau, se supăra, înjura și plesnea 
cu palma sau biciușca Amenința 
cu urgiile legii, moșia fiind a unui 
prinț Sturdza, căruia i se îngăduia 
orice. Le punea, caritabil, în ve
dere țăranilor să nu ridice pre-. 
tenții. Veți hrăni 7 oameni la o 
capră — era vorba sa de duh, cu 
tîlcul că, nelucrînd pe pămîntul 
beizadelei, vor fi osîndiți flămîn- 
zirii.

Strîns cu ușa de către locuitori, 
pricepînd că ei sînt într-adevăr 
hotărîți să nu iasă la muncă în 
primăvară, atrăgîndu-i-se, deopo
trivă, luarea aminte dinspre partea 
prefectului că țăranii ceruseră prin 
petiții îndepărtarea lui, administra
torul intrase la gînduri, apoi, căl- 
cîndu-și pe inimă, le trimisese vor
bă că încheie tocmelile.

Deci, urma să vină într-o dimi
neață la primărie și să se înțe
leagă. Ziua era chiar aceea pe 
care o arată azi calendarul : 12 
februarie. Oamenii au venit — erau 
200 la număr — și 
Vreme urîtă, tristă, 
cu mahmureala care 
bărită în suflet. Un 
trei, patru. Ii pătrunsese frigul și 
îi răzbise foamea. Domnul 
stantinescu nu se ivea. Ce-o

au așteptat, 
potrivindu-se 
Ie stătea cui- 
ceas, două,

Con- 
fiî A

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Socialiste România, Chivu Stoica,

La invitația președintelui Repu
blicii Somalia, Aden Abdulla Os
man, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Romă-. 
nia, Chivu Stoica, cu soția, a făcut 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Somalia, între 8 și 11 fe
bruarie 1967.

In cursul șederii în Somalia, pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și personalitățile care l-au 
însoțit au vizitat obiective indus- - 
triale și agricole, bucurîndu-se de 
o primire călduroasă, prietenească, 
mărturie a bunelor relații existen
te între cele două țări.

De asemenea, președintele Con
siliului de Stat a fost salutat de 
către primarul orașului Mogadis
cio, care i-a înmînat cheia capita
lei.

Această vizită a oferit președin
telui Consiliului de Stat și perso
nalităților care l-au însoțit posibi
litatea de a cunoaște diferite as
pecte ale vieții economice, sociale 
și culturale a poporului somalez.

între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii So
malia au avut loc convorbiri ofi
ciale în cursul cărora, într-o atmos
feră de sinceritate și înțelegere re
ciprocă, s-a examinat desfășurarea 
relațiilor bilaterale și s-a efectuat 
un schimb util de păreri referitor 
la probleme actuale ale situației 
internaționale care interesează cele 
două părți.

La convorbiri au mai participat:
— din partea română : Bujor Al- 

mășan, ministrul minelor: George 
Macovescu adjunct a) ministrului 
afacerilor externe ; Ștefan Cleja, 
ambasador, director în Ministerul 
Afacerilor Externe : fon Pătruț, di
rector științific în Ministerul Pe
trolului :

— din partea somaleză : Abdul- 
Razak Haji Hussein, prim-ministru; 
Ahmed Yusuf Dualeh, ministrul a- 
facerilor externe; Yusuf Adan 
Boukah, ministrul informațiilor; 
Abdullahi Issa Mohamud, ministrul

industriei și comerțului ; Mohamet 
Awaleh Liban, șef de cabinet li 
președinția republicii ; Mohamet 
Haji Hussein, director general îr 
Ministerul Industriei și Comerțu
lui ; Abdulrahman Abby Farah, di 
rector general ad-interim în Minis 
terul Afacerilor Externe.

Constatînd cu satisfacție că între 
cele două țări se dezvoltă o colabo
rare economică și tehnico-științifici 
reciproc avantajoasă, părțile au e- 
vidențiat posibilitățile existente d- 
lărgire a acesteia, exprimîndu-ț 
dorința și hotărîrea comună de ■ 
acționa în acest sens. Ele s-au pro 
nunțat, totodată, pentru dezvolta 
rea multilaterală a relațiilor prie 
tenești dintre cele două țări și po 
poare. în această privință, părții» 
au fost de acord să acrediteze am 
basadori în cele două țări.

De asemenea, ele au convenit, î- 
principiu, să încheie un acord d 
colaborare tehnico-științjfică. S- 
convenit, totodată, ca, la cea ms 
apropiată ocazie, să se negociez 
acorduri de colaborare economic 
și culturală.

Trecînd în revistă prefacerile : 
dinei care au loc pe continente 
african, cele două părți au releva 
semnificația istorică a scuturăr 
jugului colonia) în multe regiuni al 
Africii și ale lumii, precum și efoi 
turile depuse de statele africane ir. 
dependente pentru afirmarea fiir. 
ței lor naționale, pentru dezvoltare 
și consolidarea independenței lc 
politice și economice.

A fost subliniată importanța dec 
sebită pe care o capătă în zilei 
noastre afirmarea tot mai largă î 
viața internațională și statornicire 
în relațiile dintre state a principi 
lor independenței și suveranităț 
naționale, egalității depline în dreț 
turi a tuturor statelor, respectare 
dreptului fiecărui popor de a- 
hotărî singur soarta, fără presiui 
sau amestec străin, de a-și alege ’ 
ber calea dezvoltării sale.

(Continuare in pag. a Vl-a)
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CE TREBUIE SA ȘTIEFAPTUL NOI SORTIMENTE DE COZONACI

EDUCATORII
vîrsta pubertății

despre

pubertate
de prof, dr docent M. CAJAL

fizici. Lumina, de e-

o
Foto i Gh. Vlntllă

pe teme

Taraneasca

de lunga 
în mate-

acea pe- 
care or- 
suferă o

nouă „șarjă" de cozonaci proaspeți la întreprinderea de panificație 
„Steagul Roșu" din Capitală

G-alanterie

Nu rîdeți, chestiunea e se
rioasă : nu se găsesc caieîe 
rentru potcovit căii. Industria 
epublicană a „pasat" produ- 
ul industriei locale — la I.L. 
Medgidia. Restanțe în comerț 
- 24 milioane caiele. (împăr- 
it la 24, cîte sînt necesare pen- 
ru potcovirea unui buiestraș, 
eiese că un milion de... Cai- 

•’în stau pe butuci, lingă ies- 
e). Și cînd te gîndești că pe 
remea basmelor se găseau 
e toate 1 Vă amintiți basmul: 
Se potcovea (pînă și) puri- 
ele cu 99 ocale de fier !... 
>are cine-i potcovea și pe ei 
îdustria republicană 
îdustria locală ?

Șoferul Andrei Nlga, de la 
ura Humorului, conducea pe 
■■șeaua Vatra Dornei—Pălti- 
ș autoremorca nr. 27 306 Sv. 

•. cabină, o fată. Galant, șo- 
■rul a desfăcut o sticlă cu 
Spumos'. înfierbîntat, a în- 
arcat să sărute fata. Pierzind 
ontrolul volanului, a nimerit 
itr-o prăpastie. Ei 
r viață. Camionul 
on Juanul, în loc 
t motorul, s-a 
rute... pantoful 
lorala ? Fiți politico?! cu ie
rte. Dar nu mai puțin și cu 
vutul statului.

Numai gospodinele știu cîtă bătaie 
de cap cere prepararea cozonacilor. 
Fiecare „component" trebuie dozat cu 
grijă, frămîntatul și coptul lor cer efort 
și pricepere. Altminteri, materia primă 

. se irosește. Dar chiar o gospodină 
care cunoaște „secretul", de multe ori 
nu are timp.

întreprinderile de panificație le scu
tesc pe gospodine de efort, le creează 
posibilități să-și economisească timpul, 
producînd 10 sortimente de cozonaci. 
Cele mai multe dintre ele sînt 
noi. Amintim cîteva dintre acestea. 
„Rozeta" de 500 gr și de 100 
^r, cozonac moldovenesc de 400 gr și 
de Î50 gr. Sînt apoi cozonaci cu dife
rite umpluturi : cu nuci, cu mac, cu 
rahat, cu stafide. „Sultaninul" de 800 
gr este un cozonac cu stafide și lămîie. 
Tot un produs nou este și checul cu 
fructe confiate de 400 gr.

întreprinderile producătoare ne-au 
asigurat că în compoziția acestor co
zonaci, ca și a acelora preparați în 
gospodărie, intră, așa cum cer rețetele, 
zahăr, grăsimi, ouă, lapte, esențe de 
vanilie, rom și, bineînțeles, făină. După 
scoaterea din cuptor sînt pudrați din 
belșug cu zahăr și ambalați în pungi 
de polietilenă. Acest ambalaj le men
ține frăgezimea și asigură manipularea 
și transportul lor în condiții igienice. 
Pe vigneta care închide punga este 
trecută data fabricației, astfel că se 
poate afla cu certitudine cît e de 
proaspăt produsul respectiv. Este in
teresant și faptul că se produc și 
cozonăoei de 100—150 gr, cît se poate 
consuma la un ceai sau o cafea cu 
lapte.

în ultima vreme s-au luat o serie 
de măsuri pentru transportul rapid 
al cozonacilor de la fabrici la centrele 
de desfacere, astfel ca ei să ajungă 
proaspeți la consumator.

iepurii

au scăpat 
însă a ars. 
să opreas- 
apucat să 
pasagerei.

pomicultorî
Cu trei-patru ani în urmă 

ooperatorii din comuna Scra- 
raionul Gilort, au plantat 

ie dealurile Bădiciu și Cîro- 
anu o livadă. Meri, peri, 
iruni, cireși. In iarna aceasta, 
ămași fără nici o protecție, 
omii sînt distruși de iepuri.
...Numai de iepuri ! Mistreți 

i-aveți ? Aduceți de la mun- 
e. Să terminați mai curind (și 
nai temeinic) lucrările gospo- 
lăreștî din livadă.

Un „nebun"
la ghișeu

Un nebun ciudat. Chiar ciudat 
le nebun. Păcălește pînă și oa- 
neni cu mintea întreagă. Viorel 
Pantazi (născut în 1927 la Tîrgo- 
viște) falsifica C.E.C.-uri operînd, 
de preferință, în Capitală și în 
regiunile Argeș, Brașov, Ploiești și 
Suceava. A sustras peste 50 000 lei 
în numai trei luni. „Invitat" în 
rața instanței, a fost achitat ca... 
.iresponsabil" (1). S-a hotărît in- 
ernarea lui într-o clinică de spe- 
'ialitate. A spus instanței „bog- 
laproste" și a sărit gardul clinicii, 
.operînd" în continuare alte 
10 000 lei. Tribunalul Suprem a 
nfirmat sentința Tribunalului „16 
?ebruarie“, trimițînd cauza spre 
"3judecare. Dibuit și arestat, „ne
omul" a evadat (din tren) pentru 

treia oară pe speze proprii, 
Tacă ajunge însă la Tribunalul 
16 Februarie" precis că-1 achită 
in nou. Auzi, să sară din tren, 
lurat iresponsabil I

Ocazia
„P. S. Te întrebi, ingratule, 

:um de-am aflat că ai fost ieri 
ie la noi. la Brăila. Mi-a spus 
> prietenă : „Am văzut un ti- 
lăr bărbierit I' Ce mi-am zis : 
\sta-i Costică din București, 
lă la noi, în Brăila, toți băr- 
>ații poartă barbă. Nu de alta, 
iar in oraș nu se găsește 
iremă de ras. Merceologul co
merțului e probabil spin. Stăm 
n casă cu schimnici. Dacă 
zrei să-l „cîștigi' pe tata, 
rimite-i repede un tub. Fă 
:um iți spun și-o să lasă 
>ine. Grăbește-te Costică, nu 
icăpa ocazia 1*.

Datorii
uitate

Drăgoi Nistor din Sibiu, divor- 
■nd, a dispărut fără urmă. Șase 
ni s-a sustras de la plata pen- 
iei alimentare stabilită prin lege. 
ntr-o însemnare publicată la 
Faptul divers", cei care-l cunosc 
rau chemați să-i aducă aminte 
ă are un copil la Sibiu și o 
bligație de îndeplinit. Oamenii 
-au aflat repede, semnalîndu-ne. 
'ugarul lucrează la brutăria din 
"îrgu Lăpuș-Maramureș. Face 
nine pentru alții. (Fa plinea co
pilului său nu se gindește). La a- 
eastă adresă îl puteți găsi pentru 
■chitarea datoriilor părintești. De 
lata aceasta — adresă sigură.
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cum sînt cele din Cristian-Brașov, 
Roșia. șih Cornățel, raionul Sibiu, 
și altele — de c confecționa, cu 
posibilități locale, plăci de ciment 
pentru pavarea trotuarelor, acțiu
ne care va asigura îmbunătățirea 
circulației în comune și sate.

în adunări, cetățenii se referă 
frecvent la problema condițiilor de 
circulație la sate. ComițetuJ exe
cutiv și-a propus, pe baza unui 
studiu tehnico-economio efectuat 
în acest scop, ca pîriă în 1970 
să modernizeze și să acopere eu 
îmbrăcăminți asfaltice ușoare mi
nimum 259 km drumuri de intensă 
circulație, 
număr de 
în 
la 
cu 
de 
giune, ușurînd astfel legătura în
tre comune și satele aparținătoare. 
Prin grija comitetului executiv, s-a 
înființat o unitate de construcții de 
drumuri, dotată cu utilaje rutiere 
și mijloace de transport, care pînă 
la sfîrșitu] lui 1967 va avea o ca
pacitate de execuție de minimum 
60 km anual Firește, o contribu
ție importantă la efectuarea lucră
rilor de drumuri au adus-o și o 
aduc cetățenii. Trebuie să arătăm 
totuși că o serie de unități, prin
tre care G.A.S., S.M.T., D.R.E.F., au 
obligația să participe în mai mare 
măsură la această acțiune, impor
tantă nu numai din punct de ve
dere cetățenesa, ci mai ales econo
mic.

Nivelul activității edilitar-gos- 
podăreșt.i este strîns legat de pro
blema sistematizării comunelor și 
satelor. Or, în această privință ne 
aflăm abia la început de drum. 
Problema a fost totuși abordată: 
în regiune s-au realizat studii te
ritoriale de sistematizare pentru 
raioanele Agnita și Mediaș, iar al 
treilea, pentru Sibiu, se află în 
curs de elaborare. întîmpinăm 
însă unele greutăți în colaborarea 
cu organele Consiliului Superior al 
Agriculturii 
D.R.T.F.O.T. (organul de proiectare 
regional al C.S.A.), «are nu acor
dă suficientă atenție acestei pro
bleme ,și nu asigură în timp util 
studiile de. profilare agrară, studii 
ce stau Ia baza stabilirii principa
lelor, cifre de producție agricolă. 
Cît privește întocmirea schițelor de 
sistematizare a satelor, trebuie să 
recunoaștem că nu am făcut prea 
multi Pînă în prezent, s-a întoc
mit abia o singură schiță — «ea 
a satului Cincu din raionul Ag
nita.— iar în 1967 vom .întocmi 
încă două schițe. Metodologia 
întocmirii acestor schițe cadru- 
conțtnut, stabilită de C.S.C.A.S., 
este însă greoaie, cere timp înde
lungat și e foarte costisitoare. După 
părerea noastră, în baza instruo- 
țiunilor existente, su 
de proiectare disponibilă, 
sarcină 
nici în 
pînă la 
blemet 
de soluționat amplasările unor cen
tre de producție, ale unor dotări 
urgente ce se efectuează prin con
tribuția voluntară a populației In 
acest scop, am luat măsuri ca or
ganele tehnice din raioane să acor-

vedere, 
sfîrșitu]
cei 600 
pămînt

care deservesc un mare 
localități rurale. Avem 
de asemenea, ca pînă 

cincinalului să lichidăm 
km drumuri comunale 
care mai există în re-

și. în special, cu

capacitatea 
această 

nu ar putea fi rezolvată
două cincinale. Oricum,

rezolvarea completă a pro- 
sistematizării satelor, sînt

de un sprijin calificat la 
amplasamentelor, spre a 
pe cit posibil greșeli ce 
duce ulterior 
nate.

Un al doilea grup de probleme — 
în legătură cu care se semna
lează, în discuțiile cu cetățenii, 
neajunsuri și a căror rezolvare este 
esențială pentru ridicarea nivelului 
de confort la sate — are în vede
re multiplele aspecte ale deservi
rii. Observațiile și propunerile ce
tățenilor se referă, de exemplu, la 
insuficiența brutăriilor, la greutățile 
existente în întreținerea aparate
lor electrice de uz gospodăresc, al 
căror număr crește rapid, la repa
rarea și confecționarea de îmbră
căminte și încălțăminte etc. în 
consecință, studiem posibilitatea 
înființării pe scară mai largă a unor 
brutării comunale, care să asigure 
pîine proaspătă și sortimente 
mai variate de panificație pentru 
populație. Cît privește celelalte 
sectoare de deservire amintite.— 
în care lipsesc încă multe unități 
specializate — ne gîndim, în pri
mul rînd, la înființarea unor ate
liere care să funcționeze în anumite 
centre comunale importante, unde 
vom putea pune mai ușor la dis
poziția cooperației de consum spa
țiile necesare, iar cooperația va pu
tea organiza mai bine activitatea 
meseriașilor respectivi.

, în ultimul an, în multe localități 
s-au construit unități de desface
re moderne. Totuși, considerăm că 
s-ar putea face mai mult pe 
linia dezvoltării și utilării magazi-1 
nelor existente. Comitetul execu
tiv a inițiat recent o acțiune de 
depistare a unor noi localuri în 
comunele și satele regiunii, care 
se pretează pentru amenajarea de 
magazine, cofetării, centre de de
servire etc. Este foarte important 
ca, paralel, U.R.C.C. să acorde o 
mai mare atenție organizării și 
sortării mărfurilor în unități, asi
gurării unei deserviri prompte și 
civilizate a populației.

Așa eum a reieșit și eu pri
lejul actualei campanii electora
le, se impune o preocupare 
permanentă, și mai susținută, pen
tru aprovizionarea cooperativelor 
cu materialele solicitate (ciment, 
var, țiglă etc.), necesare atît efec-....
tuării construcțiilor prin contribu
ția voluntară a cetățenilor, cît și 
a celor cu caracter personal. în a- 
ceastă direcție există încă deficien
țe serioase, pe care sperăm să le 
lichidăm treptat, cu colaborarea 
cooperației de consum, a indus
triei loaale eta. O altă necesitate 
stringentă la sate este asigurarea 
condițiilor pentru ca țăranii mun
citori care-și ridică construcții să 
poată fasona pe plan local mate
rialul lemnos de care au nevoie, 
în acest scop, solicităm sprijinul 
Ministerului Economiei Forestiere 
pentru repunerea în funcțiune, po
trivit normelor legale, a ioagărelor 
existente în numeroase localități.

Multe propuneri ale alegătprilor. 
s-au referit la electrificarea comu
nelor și satelor. Cum stau lucrurile 
în această privință ? La sfîrșitul a- 
nului 1966 prin racordarea la re
țea a celor 31 localități din plan, 
gradul de electrificare a regiunii 
s-a ridicat la 78 la sută ; raioanele 
Agnita și Sibiu sînt electrificate in

stabilirea 
se evita 
ar putea 

la pierderi însem-

întregime. Potrivit planului, este 
prevăzut ca <...........
se încheie în regiunea Brașov în 
1969. Se ridică însă unele probleme 
chiar în localitățile unde a fost in
trodus curentul electric și anume 
întîrzierea extinderii lui în unele 
gospodării țărănești individuale. 
Aceasta și datorită faptului că în
treprinderile de electricitate — 
I. R. Brașov și I. E. Sibiu — au 
subapreciat într-o oarecare măsu
ră importanța acțiunii, în unele 
raioane ea Rupea, Sighișoara și 
Tîrgu Secuiesc făcîndu-se simțită 
lipsa unor echipe de instalatori, 
care să satisfacă cu promptitudine 
cererile de instalații interioare ale 
cetățenilor

Sîntem convinși că viitorii depo 
tați — oameni stimați, apreciațt 
pentru rezultatele obținute în mun
ca lor profesională, pentru dragos
tea și hărnicia dovedită în treburile 
obștești, unii propuși pentru prima 
oară, alții deputați de mai mulți 
ani, avînd o prețioasă și îndelunga
tă experiență — vor colabora și 
în continuare strîns cu comitetele 
executive ale sfaturilor populare, 
contribuind prin mijloacele care 
le stau la îndemînă la înflorirea 
comunelor și satelor, la ridicarea 
nivelului lor de confort și < 
zație.

uzim foarte des 
vorbindu-se des
pre pubertate. 
Cînd unii elevi 
sau eleve, după 

vîrsta de 11 ani, sînt prost 
notați la școală, cînd 
sînt nedisciplinați, cînd pă
rinții și profesorii nu-i pot 
opri de la anumite porniri 
nedorite, este acuzată — și 
nu totdeauna justificat — 
pubertatea. Este cazul să ne 
întrebăm : profesorii care 
trebuie să instruiască elevii 
ajunși la . . ..
au întotdeauna cunoștințe 
științifice suficiente ca să 
înțeleagă și să interpreteze 
just tulburările posibile la 
această vîrstă biologică, 
comportarea lor față de e- 
levi este conformă cu si
tuația lor „pubertară" ? în 
manualele de anatomie și 
fiziologie destinate elevilor 
din școlile medii, precum 
și în literatura medicală nu 
există o expunere a fiziopa- 
tologiei acestei vîrste. Vom 
încerca s-o schițăm în linii 
mari, ținînd cont 
noastră experiență 
rie.

Pubertatea este 
rioadă a vieții în 
ganismul omenesc 
transformare fizică și psi
hică ce conduce la înceta
rea caracterelor copilăriei și 
stabilirea treptată a celor 
din adolescență. Există di
ferențe între pubertatea fe
telor și cea a băieților, la 
fete ea începînd la o vîrstă 
mai mică. De asemenea, la 
copiii supraalimentați ea a- 
pare mai timpuriu decît la 
cei subalimentați. Se înre
gistrează variante familiare 
și rasiale ; la popoarele din 
regiunile tropicale, de e- 
xemplu, pubertatea începe 
cu cîțiva ani mai devreme 
decît la noi, iaT în țările 
nordice cu cîțiva ani mai 
tîrziu.

Există și o perioadă pre- 
puberală, în care glandele 
cu secreție internă (numite 
endocrine) încep să fie ac
tive. Perioada prepuberală 
începe de la vîrsta de 10 
ani și este caracterizată 
printr-o creștere . staturală 
rapidă, modificări psihice și 
endocrine. în perioada pre
puberală, elevii dau adesea 
uri randament școlar slab 
și nu din vina lor ; în a- 
ceste cazuri, profesorii tre
buie să fie înțelegători. Este 
perioada în care statura 
crește mai intens prin 
membrele inferioare decît 
prin trunchi, pe cînd în pe
rioada pubertară propriu- 
zisă, corpul crește mai mult 
prin bust decît prin mem
bre. Glandele endocrine, ti
roida mai cu seamă, își 
măreso volumul și activi
tatea ; treptat se dezvoltă și 
organele genitale. Activita
tea glandelor suprarenale 
influențează creșterea peri
lor de pe corp, iar hipofiza 
creșterea corporală. Perioa
da poate fi considerată în
cheiată atunci cînd axilele 
(subțiorii) se umplu cu păr.

în epoca pubertară se 
produc schimbări de carac
ter, de temperament, de 
■mentalitate și de sensibilita
te. Individul începe să-și 
afirme personalitatea, să 
devină sigur de el, capătă 
spirit critic. Profesorii și 
părinții trebuie să fie mai 
prietenoși cu el, să ducă în 
toate și pentru toate o mun
că de convingere. în gene
ral, severitatea exagerată 
duce la o comportare ne
politicoasă a elevilor de a- 
ceastă vîrstă. Epoca puber
tară își are ciudățeniile ei. 
Deși randamentul este mai 
slab, gîndirea și simțirea e- 
levilor, în această epocă, se 
amplifică și se conturează.

In desfășurarea vieții pu- 
bertare intervin și unii tac-

tori
xemplu, influențează activi
tatea tiroidei și a hipofizei. 
Drept consecință, elevii de 
această vîrstă trebuie repar
tizați în camere mari, cu lu
mină suficientă, pentru a 
favoriza glandelor o activi
tate normală.

Frigul și căldura influen
țează, la rîndul lor, activi
tatea morfofuncțională a 
glandelor cu secreție inter
nă, mai evident a tiroidei. 
De aceea, este important ca 
în timpul vacanțelor, în spe
cial hipertiroidienii să fie 
trimiși la munte, la răcoare, 
în timp ce spre taberele de 
șes și de la mare 
îndrumați elevii cu 
ciențe glandulare.

Amintim, de 
nea, faptul că există o 
legătură între glandele en
docrine și comportamentul 
psihic nu numai în stări pa
tologice, ci și în stare nor
mală. Factorii hormonali in
fluențează evoluția elevilor

între 11—16 ani ; ruperea 
echilibrului hormonal poate 
prilejui un dezechilibru 
neuropsihic. Cei cu secre- 
țiuni tiroide scăzute au în 
manifestările lor încetineală 
psihică, memorie scăzută, 
temperament apatic, învață 
anevoie ; adaptarea lor hor-

medicale
trebuie 
insufi-

aseme-
monală la cerințele vieții 
merge mai greu. Alții, con
siderați că sînt iuți și vio- 
lenți, iritabili, neastîmpărați, 
deși au posibilități de a da 
randament școlar, își vor 
modifica temperamentul nu
mai odată cu maturizarea 
endocrină. Socotesc, ca ata-

re, că prcesorii trebuie să 
aibă preferii diferite de la 
fiecare catgorie de elevi, 
judecind de ]a caz la caz. 
De altfel, iici nu-i este 
greu unui pifesor să deo
sebească un temperament 
hipertiroidiande unul hi- 
potiroidian. Ci cu tiroidă 
prea activă sînt emotivi, 
nerăbdători, tc ușor de 
la o stare ffletească la 
alta. La ei pre>mină feno
menul de exeitie. Cînd pe 
un elev scos , tablă îl 
trec nădușelile, este semn 
că tiroida lui te mai ac
tivă, așa că puișorul tre
buie să aibă peița ]ui un 
zîmbet și o indujnță încu
rajatoare. In fațrinui elev 
molîu, hipotiroidj, profe
sorul trebuie să sg o ati
tudine stimulatoa să-l a- 
jute în memorizaiși rațio- 
nare. Desigui căroblema 
nu trebuie generală : nu 
toți elevii leneși s hipo- 
tiroidieni, după «a nu 
toți zburdalnicii și buleri- 
ții în clasă au ftțiunea 
tiroidiană la limitarperj. 
oară a normalulu Dar> 
după părerea meac;nc] 
un profesor vrea no. 
teze valoarea unui]ev 
trebuie să țină seama nu
mai de cantitatea de Oș_ 
tințe, ci și de judecaiyj 
de formația sa generafjl 
zică și psihică, ba îr 
și de anotimpul în <j 
examinează.

în generai, pubertate^ 
trebuie interpretată ca 
stare negativă de transi 
mare psiho-somatică. 
artă și literatură s-au I 
marcat numeroase talen 
creatoare încă din timpi 
pubertății.

Părinții cît și școala tre
buie să fie înțelegători în 
fața unui elev cu tulburări 
endocrine legate de puber
tate. El va trece treptat de 
la o stare sufletească care-l 
oprește de la o evoluție nor
mală, la alta, care-i va fa
voriza mersul ascendent, 
firesc, imediat ce activita
tea glandelor sale endocrina 
se va normaliza.

Vestitorii lui 1 Martie Foto : M. Cioc

acă mă făcea 
mama birocrat, 
eram cineva. 
Toți umoriștii, 
toți 

tU mă luau 
îmi ridicau 
Și nu 
tute I 
ori din 
Pentru 
deam pline de mincat, ci 
cozonac. Cozonac cu nuci.

Dacă aveai nevoie să 
cumperi o legătură de ri
dichi de lună, te puneam 
să completezi un formu
lar cu : numele, pronu
mele, ocupația, starea ci
vilă, dacă părinții au mîn- 
cat ridichi de lună, ce 
cantități (cu aproximație), 
cu ce maniaci ridichile, 
de ce ridichi și nu ceapă... 
Și organizam un birocra
tism pe tema asta de nu 
se vedea om cu pom.

N-avem, domnule, biro
crați cu imaginație I Ceea 
ce fac ăștia care se mai 
găsesc la ora actuală pe 
piață sînt niște mărunți
șuri. Nu sînt birocrați. 
Niște giurumele.

— N-ai dreptate, tova
rășe.

— Poftim 7
— N-ai dreptate. Dum

neata cu formularul pen
tru cumpărarea unei le
gături de ridichi ai fi fost 
eclipsat de..,

— De cine 7 Dar mai 
întîi spune-mi cine ești 7

— Mă cheamă Rodica 
Șandru și am absolvit în 
anul 1966 Facultatea de 
filozofie.

— Sărut mina. Și 7
— Și după terminarea 

facultății am așteptat cî- 
teva luni pînă să mă re
partizeze undeva.

foiletoniș-
tn

orice
Nu 
lemn. Din 
că eu nu

brațe. 
statuie, 
de sta- 
zăpadă 
bronz, 
le dă-

— Și unde vezi dumnea
ta birocrație care ar în
trece-o pe a mea 7

— După lungi așteptări 
am fost chemată să mi se 
dea repartiție. M-am bu
curat.

— Și în loc de reparti
ție, ți s-a dat un bon de 
lemne transa a IV -a 1

are post 
de club, 

Așa că nu 
Din biro- 

cu

lăudîndu-te

fi fost bi- 
rupt inima

- Și 7
— Institutul 

de conducător 
dar n-are club 
m-au angajat,
erotismul dumitale 
formulare pentru cumpă
rarea ridichilor de lună 
aș scăpa ușor renunțînd 
la ridichi. Dar cu birocra-

mai

Dacă eram eu

birocrat..

foileton de Nicuță Tănase

— Mi-au dat o reparti
ție adevărată : conducă
toare a clubului de pe lin 
gă Institutul de construcții 
din București.

— Nu văd unde este in
geniozitatea birocratului.

— Puțină răbdare. Am 
primit, care va să zică, re
partiția pentru clubul a- 
mintit. M-am dus acolo 
și...

tismul lor sînt ținută pe 
drumuri.

— Ăștia sînt birocrați 7 
Niște..

— îmi dai voie să in
tervin și eu în discuție 7

— Voie de la mine ca 
de la Banu Ghica. dar cine 
ești dumneata 7

— Mă cheamă G. An
drei și te-am auzit vor
bind despre birocratism.

Te-am auzit 
că dacă ai fi...

— Dacă aș 
rocrat, aș fi 
tirguluț.

— Cum 7 Poți să 
dai un exemplu 7

— Cu imaginația 
sparg și roșcove, 
ce-aș face 7 Aș da dispo
ziție să fie prinși toți gin- 
dacii de bucătărie.

— Ar fi o faptă bună. 
Prinși și omorîți. Nu 7

— Nu. Aș da dispoziție 
să fie prinși toți gîndacii 
de bucătărie și să li se 
atașeze cîte o plăcuță de 
inventar. Gindacul numă
rul 1, gindacul 
33, gindacul 
88 369, 1 857 900,

— Pentru ce 7
— Ca să fie o evidență 

clară. Aș face un dispe
cerat cu cîteva sute de 
numere de telefoane, pe 
raioane, pe regiuni și s-ar 
comunica : eu, cetățeanul 
cutare, din raionul cutare, 
am omorît 6 gindaci de 
bucătărie, gîndacii numă
rul x, y, z. S-ar ține ast
fel o evidență clară a lor.

— N-ați avea o eviden
ță clară, de aia am in
tervenit în discuție.

— Cum adică 7
— Să-ți dau un exem

plu : eu locuiesc în blo
cul din str Vînătort 
3. sc. A, et l, ap 3. 
cest bloc aparține de 
ionul Bălcescu. Dacă 
mâine omor, să zic, 
gindaci de bucătărie, 
la care raion îi scazi 7

— De la raionul Băl
cescu.

— Greșești Nu 
morît pe cei din 
Bălcescu. ci pe 
raionul vecin.

mea
Știi

numărul 
numărul 

ș.a.m.d.

nr, 
A- 
ra- 
eu 
15 
de

t-am o- 
raionul 

cei din

— Dar nu mi-ai spus 
dumneata că stai în ra-‘ 
ionul Bălcescu 7

— Blocul aparține raio
nului Bălcescu, dar apar
tamentul meu raionului 
Lenin.

— Imposibil, cum vine 
asta 7

— Simplu. Apartamen
tul în care locuiesc eu a 
fost într-un litigiu. A 
fost un proces in legătu
ră cu el. Niște birocrați, 
după judecarea procesu
lui, au trecut apartamen
tul la raionul Lenin. Așa 
că eu, deși locuiesc in 
Bălcescu, scriptic aparțin 
de alt raion.

— Nene G. Andrei, 
m-ai pus intr-o încurcă
tură groaznică. In ce ra
ion stai 7

— Fizic, în Bălcescu. 
„Material", in raionul Le
nin. Dumneata care te lă
udat c-ai fi fost cineva 
dacă mama dumitale te 
făcea birocrat, puteai face 
o încurcătură, o birocra
ție mai acătării decît asta?

— Sigur.
— Imposibil l Cum fă

ceai 7
— Te făceam să locu

iești în Bălcescu, să plă
tești întreținerea in ra
ionul Lenin, îți dădeam a- 
bonament pentru ras în 
raionul 23 August, te obli 
gam să faci cumpărături 
în raionul 16 Februarie, 
să-ți pingelești pantofii 
în raionul Grivița Roșie, 
să-ți dai copiii la o școală 
din raionul 1 Mai, iar 
salariul să-l primești din 
raionul 30 
Așa că ai scăpat

— Bine că nu 
cut birocrat I

— Și eu zic la

Decembrie, 
ușor I 
te-a fă-

fel.
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Cu privire la organizarea și funcționarea 
Comitetului de Stat pentru Problemele 

Organizării duncii și Producției
și die Salarizării

Consiliul de Stat a eij recent 
un decret privind orgakarea și 
funcționarea Comitetulv de Stat 
pentru Problemele 'gamzarii 
Muncii și Producției și« Salari
zării. Decretul stabileștepi atribu
ții in legătură cu problțele orga
nizării științifice a muh 51 Pro
ducției și precizează mblne sar
cinile comitetului în <Pențul sa
larizării, normării ș legislației 
muncii. ...

In lumina acestor Ibuțn, Co
mitetul elaborează irtațu meto
dologice în problemeorganizării 
conducerii producției. coordonea
ză metodologic și ac>ă asistenta 
de specialitate nyterelor și 
celorlalte organe c^ale pentru 
instruirea și perfectarea pregă
tirii cadrelor de cofere din în
treprinderi și organ!” economice 
în problemele orgaițrț' științifice 
a muncii și a prodlȘi- face pro
puneri cu privire ! introducerea 
în practică a rezue’or obținute 
în cercetarea științ® ln acest do-

Comitetul elabo!ă metodologii 
generale pentru (narea tehnică 
a muncii tuturo^egoriilor .e 
angajați și avizf metodologiile 
specifice de nor# a muncii ela
borate de mini* 8* instituțiile 
centrale.

In ceea ce p/?te perfecționa
rea sistemului cointeresare ma
terială a angaPL Comitetul în
tocmește cadnde ansamblu al

sistemului de salarizare, pentru 
toate categoriile de personal, coor
donează întocmirea de către minis
tere și celelalte organe centrale a 
indicatoarelor tarifare de calificare 
pentru muncitori, inițiază și expe
rimentează forme noi de salarizare 
și premiere, întocmește propuneri 
cu privire la principiile generale 
de premiere și de acordare a spo
rurilor de salariu, precum și pro
puneri de alte forme de cointere
sare materială.

Comitetul de Stat pentru Proble
mele Organizării Muncii și Pro
ducției și ale Salarizării pregătește 
proiectul planului de stat de per
spectivă și anual pentru muncă și 
salarii, precum și al indicatorilor 
de plan privind creșterea nivelului 
de trai al 
legislației 
regimului 
activității 
probleme 
său de activitate etc.

Comitetul are. de asemenea, sar
cina să acorde asistență tehnică și 
să facă propuneri organizațiilor 
cooperatiste și celorlalte organizații 
obștești în probleme ce intră în 
domeniul său de activitate.

în îndeplinirea atribuțiilor sale, 
Comitetul colaborează cu ministe
rele și celelalte organe centrale, 
cu sfaturile populare și se con
sultă cu Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor.

(Agerpres)

populației, perfecționarea 
muncii, perfecționarea 

de pensii, coordonarea 
de studii și cercetare în 
care intră în domeniul

SPORT Sosirea în
a tovarășului

țara noastră 
Nikola Sekulici

COMPETIȚIILE ZILEI
5

HANDBAL i Meciul masculin 
Dinamo București—Gwardia Wi- 
brzeze (Polonia), din cadrul „Cu
pei campionilor europeni”, este 
programat în sala Floreasca la 
ora 12. In deschidere, de la ora 
8,30, vor avea loc meciurile Ra
pid București—Autorapid Craio
va (feminin), București tineret— 
Zagreb (feminin) și București ti
neret—Sarajevo (masculin).

VOLEI : în sala Giulești, în- 
cepînd de la ora 10, se vor des
fășura meciurile ultimei etape a 
„Cupei 16 Februarie” : Spartak 
Subotica (Iugoslavia)—Penicilina 
Iași, Rapid București—Selecțio
nata feroviară a Cehoslovaciei.

BASCHET: Voința Bucu
rești—Crișul Oradea (feminin), 
Dinamo București—Dinamo Ora
dea. Politehnica București—Po
litehnica Galați, I.C.F.—Rapid, 
Academia Militară—Steaua (mas
culin) — meciuri din etapa inau
gurală a returului campionatelor 
republicane — în sala Dinamo, 
de la ora 8.

RUGBI : pe stadionul Con
structorul, începînd de la ora 10, 
vor avea loc următoarele partide 
contînd pentru „Cupa de iarnă” : 
Dinamo—Gloria, Steaua—Rapid, 
Grivița Roșie—Constructorul.

FOTBAL i stadionul Giulești 
găzduiește, începînd de la ora 
8,45, partidele amicale Rapid— 
Școala sportivă nr. 2 (juniori) și 
Rapid—Dinamo (seniori).

Handbalistele timișorene
in semifinalele „CCE."

COPENHAGA 11 (Agerpres). — In meci retur pentru „Cupa campio
nilor europeni" la handbal feminin, simbătâ la Copenhaga echipa Uni
versitatea Timișoara a terminat la egalitate, 10—10 (7—5), cu echipa F.I.F. 
Copenhaga, campioana Danemarcei. învingătoare în primul meci cu 
8—2, handbalistele române s-au calificat pentru semifinalele competiției.

Sîmbătă a sosit în Capitală to
varășul Nikola Sekulici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., preșe
dintele Comisiei C.C. al U.C.I. pen
tru problemele ideologice-politice 
ale învățămîntului, științei și cultu
rii, directorul revistei „Socializam", 
care, la invitația redacției „Lupta 
de clasă", face o Vizită în țara noas
tră.

, La Gara de Nord, oaspetele iugo
slav a fost întîmpinat de tovarășii

Mihai Dalea, secretar al C.C. 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru 
C.C. al P.C.R., redactor șef al 
vistei „Lupta de clasă", Ion Iliescu, 
membru supleant al,C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C;C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față 
ambasadorul R.S.F. 
București, și membri

Cel mai lung
“ CU

schîurile:
150 m I

Sîmbătă, în cadrul con
cursului de sărituri cu schiu- 
rile de la trambulină din loca
litatea Oberstdorf, norvegianul 
Lars Crini a stabilit un nou 
record mondial cu performan
ta de 150 m. De remarcat
in ajun Grini realizase 147 m, 
iar Sjoeberg (Suedia) — 148 
Recordul mondial oficial 
145 m — aparține lui Peter 
Lesser (R.D.G.).

că

m.

„TUBUTUL ACCIDENTULUI]
ete o fatalitate în circulație ?“ |

(UrrMre paS- *>
Nu Lsă provoc panică, ci doar 

s|^tenfia că o mică gra- 
kg, <plă depășire neregulamen
tară, riec*area unui banal semn îi 
aducef0n*rav8n'ent' 'n sălile spi- 
|a|e|Oiierviciul nostru de ortopedie 
baron încălcării regulilor de 
culațil 
ce (J-e de accident;, 

par' J"®* d« pacieriji numărul 
|e|or piui 1966 ne-a daf cifra 
413 ; /rfei spus, am fost nevoiți

inîncălcării regulilor de cir- 
|i> dat de numărul din ce în 

■e de accidentați. Luate „per 
'.......... zj_

de 
să 

ținem111 anumite perioade și cîte doi 
boln/I într-un pat (la serviciul chi- 
ruco lucrurile stau cam la fel). In 

' fot; «nul frecut s-au înregistrat 
<1.8 de zi le-spital izare, s-au efec

te. 1 r. ' de operații (față de 1654 
ti 1965). ’. unînd la socoteală și‘ cele 

15 733 de consultații și tratamente e- 
fectuate direct la camera de gardă, ne 
dăm seama ce volum de muncă a fost 
depus pentru „repararea" unor oameni 
ce nu țin conf de viața lor și a altora.

Stau de vorbă cu bolnavii și de fie
care dată mi se întărește convingerea 
că pietonii și conducătorii auto sînt în 
egală măsură vinovați pentru comiterea 
accidentelor. Unii dintre ei spun : „șo
ferul este obligat să mă ferească* ; 
alții,' din contra: „pietonul este 
un încăpățînat și nu șfie nimic*. 
Două mentalități, complet greșite a- 
mîndouă. Dacă pentru conducătorii 
auto se mai fac în anumite intervale 
de timp unele instructaje, pentru pie
toni acestea sînt practic inexistente. 
Știu că Ministerul învățămîntului are o- 
bligația să asigure predarea unor no
țiuni de circulație în școli ; cît de se
rios se fac, însă, acestea ? In ce mă
sură se folosesc orele de dirigenție 
pentru instruirea elevilor asupra acestor 
caracteristici ale mediului lor cotidian de 
viață — circulația citadină I Ar trebui 
date filme de explicare a regulilor de 
circulație la toate cinematografele ; 
iar lucrătorii de miliție să fie distribuiți 
în zonele unde se produc frecvente în
călcări ale regulilor de circulație și ac
cidente.

Oare să nu se găsească „leacul* pen
tru această boală a secolului nostru ? 
Fără ajutorul cetățeanului nu I

Conf. dr. B. SUSAN, 
Spitalul de urgența 
București

și ea o a- 
ea circulă

lizi, oamenii și celelalte vehicule 
puțind cu greu să se refugieze din fafa 
lor. Măsuri I In primul rînd reducerea 
vitezei, în al doilea — lucrătorii de 
miliție, mă refer la cei de la circula
ție, să asiqure un control strict, mai 
ales pe arterele dinfre gară, Combi
natul de cauciuc sintetic și Combinatul 
chimic-Borzeșfi.

Gh. GORUN
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

al 
al 

re-

Iakșa Petrici, 
Iugoslavia la 
ai ambasadei..

(Agerpres)

Cronica zilei

• Cum este organizată 
circulația in piețe?

Sînt „șofer de cursă lungă*. Drumu
rile mă poartă prin foată jara. Bucu- 
reșfiul, punct terminus al unei călătorii 
sau loc de trecere spre alte regiuni 
ale țării, pune din ce în ce mai multe 
probleme de circulate. Nu mă voi 
opri decît la cele privind asigurarea 
securităfii șoferilor și pietonilor în pie
țele publice, în locurile de mare aglo
merare, unde afenfia îți este distribuită 
și solicitată în nenumărate direcții.

Prin Piața Romană poți frece cu 
„ochii închiși’ ; semnalele semaforului 
electric, marcajele de fraversare pen
tru pietoni, diverse indicatoare, mili
țianul în post — toafe converg spre o 
circulație normală, dirijată și asigurată. 
Se vede că s-a lucrat mult în această 
piajă — este incontestabil o zonă care 
vădește grijă pentru 
bune circulații.

Exisfă însă și alte 
privilegiate, despre 
spune că sînt de 
„zone ale nimănui", 
poate spune despre

asigurarea unei

puțin 
putea 

fapt un fel de 
De pildă, ce

,___ . Piața Unirii? A-
proape nimic bun. Esfe un adevărat 
haos. Tramvaie, troleibuze, autobuze, 
turisme, gospodine, copii, vînzători 
ambulanți —într-o continuă forfotă, 
în toată această piață nu există de 
fapt treceri corespunzătoare pentru 
pietoni. Nu poți ști în nici un moment

zone, mai 
care s-ar

se

Fotbaliști români 
peste hotare

Ministrul afacerilor externe 
R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, a 
cut sîmbătă’ dimineața un 
popas în București, în drum spre
patrie, venind de la Varșovia, unde 
a luat parte la Consfătuirea miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor

al 
fă- 

scurt

BERLIN

participante la Tratatul de la Var
șovia.

La aeroportul Băneasa, ministrul 
bulgar a fost salutat de Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Berlin, într-un meci a- 
fotbal. echipele Steaua 
și F.C. Vorwărts au 
egalitate : 0—0. De 
au existat perioade

Ieri la 
mical de 
București 
minat la 
bele părți
le de dominare și numeroase 
zii ratate de atacanți.

TIRANA

ter- 
am- 
ega- 
oca-

Echipa de fotbal Jiul Petroșani 
și-a încheiat turneul în Albania 
jucînd la Tirana cu selecționata 
țării. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 1—0.

„Mondialele" de 
patinaj viteză

TEODOR RUDENCO

de unde vine un vehicul, ce om îți 
iese în cale. Lucrătorul de la miliție 
care dirijează circulația esfe de multe 
ori în imposibilitate de a descurca sen
sul pieței. Mergi cîțiva metri, te trezești 
în fața unui lung șir de tramvaie, te 
strecori, dai peste un troleibuz ; tu, la 
rîndul tău, incomodezi un 
care vrea să treacă în 
ș.a.m.d.

Piața Dorobanți pare a fi 
serrtenea zonă. Deși prin
tramvaie, două linii de autobuze, auto
camioane, căruțe etc., nici aici nu 
există un singur loc de trecere ame
najat pentru pietoni. In plus, trebuie 
avut în vedere că aici'este și o piață 
unde vin numeroși producători și 
cumpărători, precum și o școală 
cu un mare număr de elevi. 
La fel se întîmplă la' intersec
ția bulevardului $tefan cel Mare cu 
Dorobanți ; acolo e și mai încurcat, cu 
toate eforturile milițianului care trebuie 
să asigure circulația. Mă opresc cu 
exemplele aici. S-ar mai putea da și 
altele (exemplu Piața Buzești) însă 
important mi se pare faptul că 
Sfatul popular al orașului București 
și Direcția Miliției Capitalei nu au 
reușit încă să reglementeze circula
ția tocmai în locurile unde posibi
litățile de încălcare a normelor în 
vigoare, de comitere a accidentelor 
sînt foarte mari.

Stan DUMITRU 
șofer, Timișoara

• Să se aștepte dispo 
ziții sau să se acțio 
neze imediat?

Am citit ancheta cu titlul de mai 
sus. Probleme asemănătoare celor re
latate sînt și în orașul nostru, fiind o 
sursă continuă de pericole de acci
dent Am crezut că, la lectura anchetei, 
forurile de resort care se ocupă de 
gospodărirea orașului vor reacționa 
prompt, luînd, fără întîrziere, măsurile 
cuvenite. Or, nimic nu s-a schimbat, 
de parcă ar fi fost vorba de un 
articol de ziar despre un concert 
sau o expoziție și nu despre o pro
blemă care se soldează zilnic cu 
vieți omenești. Te întrebi : în ase
menea cazuri trebuie așteptate oare 
diverse dispoziții, trebuie oare în
tocmită multă hîrfogărie birocratică 
sau trebuie acționat prompt, ime
diat ?

...Trei autobuze ale I.G.O. transpor
tau, într-o seară, salariați ai Combinatu
lui chimic. Trebuiau să treacă peste ca
lea ferafă forestieră. Primelor nu li s-a 
înfîmplaf nimic, dar în momentul cînd 
ultimul traversa pasajul respectiv a a- 
părut, ca din senin, o locomotivă și 
un vagon. Izbitura a fost cumplită, au
tobuzul făcut praf, dar, din fericire, nu 
s-a înregistrat nici un caz mortal în 
rîndul călătorilor. Vinovafi de această 
tamponare sînt organele locale ale 
C.F.F. Aceasta deoarece în același 
punct, ca și în alte porfiuni, s-au mai 
înfîmplaf accidente (și mult mai grave 
ca cei recent) și nimeni n-a luat nici o 
măsură I întreprinderea forestieră din 
localitate esfe obligată să se îngrijeas
că de securifafea circulației I De ce nu 
se pun bariere, nu se marchează zonele 
periculoase (de frecere) cu sisteme de 
iluminat, cu indicatoare etc. etc. ? Ar 
trebui să i se impute conducerii I.F.-ului 
pagubele materiale provocate din dezin
teres și neglijență. Nu mai puțin vino
vate se fac și cadrele de conducere 
ale sfatului popular orășenesc și ale 
miliției, care tolerează 
pericol permanent.

Accidente în orașul 
voacă autocamioanele 
sare de la Tîrgu Ocna la Com
binatul chimic din Borzești. Aces
tea, la anumite ore, trec ca niște bo-

un asemenea

nostru pro- 
ce transportă 

la Tîrgu Ocna la 
chimic din Borzești.

• 6 luni pentru 
5 minute!

Nu știu ce m-a apucat. Neghiobie, 
asta-i ,' că-s om cumpătat și știam și 
proverbul cu graba care strică treaba. 
Mergeam de la Corbii Mari spre Pod- 
logi. Să mai fi avut vreo 300 m, nici

atît, pînă la destinație. Văd eu că vine 
un autocamion și ce-mi zic : dacă mă 
ia, ajung cu cinci minute mai devreme! 
Și-i fac semn. Șoferul încetinește și 
dau să mă urc prin spate... De mă 
uitam mai bine, vedeam autocamionul 
ce mergea," să zicem, în „plasa" pri
mului. Dar n-am făcut-o și m-am po
menii răsturnat și făcut una cu pămîn- 
tul. A fosf de-ajuns să nu mă asigur 
în dreapta și-n stînga, să consider de 
prisos anumite „mici* prevederi 
gata... Acum stau în fiare și gips. Pu
tea să se termine și mai rău, știu, 
și așa, cînd am aflat că vor mai trece 
5—6 luni pînă să dezbrac ghipsul, m-a 
podidit plînsul. Și-s om în foată firea. 
Atîta amar de vreme să stau deparfe 
de casă, fără nici un rost, într-un sa
lon de spital.

S'

dar

Marin LUNCAN
muncitor 
comuna Titu 
regiunea București
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Pe patinoarul . stadionului „Bislef" 
din Oslo au început ieri campionate
le mondiale de patinaj viteză. Proba 
de 500 m a fost dominată de sporti
vul japonez Keicho Suzuki care a rea
lizat timpul de 40” 9/10. Au urmat în 
clasament Tom Gray (S.U.A.) 41”4/10, 
Schenk (Olanda) — 41 ”5/10, Stiansen 
(Norvegia) — 41 ”6/10,
(U.R.S.S.) 
european 

loculpe

Mafusevici
— 41”7/T0 etc. Campionul 
Verkerk (Olanda) s-a clasat 
9.

IERI,
LA VOLEI

în sala Giulești au continuat ieri 
meciurile turneului internațional 
feminin de volei pentru „Cupa 16 
Februarie". Selecționata feroviară 
a Cehoslovaciei a învins cu 3—1 
pe Spartak Subotica (Iugoslavia), 
iar Rapid București a întrecut cu 
3—0 pe Penicilina lași.

In numerele anterioare *) am reprodus din cartea publicistului 
american William Manchester „Moartea unui președinte" — după revis
tele „Der Stern" și „Paris Match" — fragmente referitoare la împreju
rările morții președintelui Kennedy, iar in ziarul de ieri începutul rela
tărilor despre intimplările de la spitalul Parkland, din Dallas, după con
statarea decesului. Medicul legist, dr. Rose invocind legile statului Te
xas, s-a opus cu indirjire ridicării rămășițelor pământești înainte de a 

vie altercație intre el și o parte a 
spital.

se face autopsia, ceea ce a dus la o 
suitei prezidențiale care se afla in

Burkley (medicul personal al lui Ken
nedy — n.r.) l-a mai rugat o dată să 
cedeze : „D-na Kennedy este hotărîtă 
să rămină pînă cind se va elibera ca
davrul. Nu o putem lăsa să aștepte o 
veșnicie".

Pe dr. Rose însă nu-l interesau absolut 
deloc intențiile d-nei Kennedy. N-avea 
declt sa facă ce voia, Ea era în viață și 
nimeni n-o acuza de nici o crimă. Pe 
dr. Rose îl interesa numai cadavrul. „Ca
davrul rămîne, a declarat el hotărît. Dis
pozițiile trebuie respectate. Un cadavru 
nu poate fi scos de pe teritoriul statului 
Texas decît dacă există o auforizafie 
corespunzătoare. Nu pot decît fie să 
predau cadavrul unui judecător de pace 
texan, care va acfiona în acest caz ca 
medic care constată cauza decesului, sau 
voi întreprinde autopsia aici".

— „Dar este vorba despre președin
tele Statelor Unite I", a strigat Burkley.

— „Aceasta nu are nici o impor- 
tanfă. Probele trebuie asigurate".

Astăzi stîrnește surprindere agitația 
pe care a putut s-o dezlănțuie medi
cul legist. Este adevărat că el era com
petent, dar ar fi trebuit să fie adus 
cumva la rațiune. Puterea pe care o 
exercita își avea rădăcinile în rigidi
tatea sa. Singurul medic de spital care 
a luat în mod deschis partea medi
cului personal al lui Kennedy a fost' 
chirurgul Clark. El a fost cel care a 
cerut în ultimă insfanfă directorului ad
ministrativ al spitalului să trimită după 
un judecător de pace.

Primarul Cabell și alții au început 
atunci să caute un judecător de pace, 
dar toți cei care au putut fi găsiți se 
aflau la masă. In cele din urmă s-a 
găsit un judecător de pace, pe hume 
Theron Ward, și a fost rugat să vină 
imediat la spital.

în nici un caz însă Ward nu putea 
ajunge imediat acolo. El răspundea de 
districtul Garland, care se afla la o 
distanfă de 14 mile. In timp ce era 
așteptat, cearta cu dr. Rose devenea 
tot mai îndirjită. Rose vorbea la tele
fon cu procurorul Henry Wade, care l-a 
sfătuit firește să lase totul în seama 
serviciului secret. Un om mai pufin 
rigid ar fi acceptat. Rose însă nu voia 
nici un compromis. El devenea tot mai 
vehement. Intre dr. Clark și dr. Rose 
a avut loc un schimb de cuvinte 
dirjit.

Intre timp, judecătorul de pace Ward 
a ajuns în fața spitalului in Buickul său, 
pe care l-a parcat alături de celelalte 
automobile.

Dr. Rose l-a recunoscut imediat. 
Ochii săi scoteau scîntei, a ridicat a- 
rătătorul — potrivit declarațiilor lui 
Ward — „poruncitor" și a strigat : „A- 
fenfie, judecător Ward I Vor să vă con- 
strîngă I Acest caz este mai important 
decît oricare altul de pînă acum în 
istorie. Dacă încuviințați transportarea 
acestui cadavru, acțiunea va fi ile
gală*.

In timp ce Ward s-a prezentat în

răspuns la întrebarea relativ simplă . 
unde poate fi găsit textul jurămîntului 
oficiai.

Nimeni însă nu era indulgent în a- 
cel moment. Oamenii cu care a avut 
de-a face erau deosebit de îndirjiți și 
orice nouă picătură era menită să pro
voace o revărsare a întregului pahar. 
Zdruncinați de atentatul din Texas și 
plini de oroare față de toți texanii, ei 
fuseseră iritați nespus de medicul le
gist, care căuta ceartă.

Kellerman (din corpul serviciului se
cret, însărcinat cu asigurarea securităfii 
președintelui — n.r.) și-a vînturat legi
timația spunînd : „Prietene, excelența 
voastră, oare dispozițiile nu prevăd 
nici o excepție* ?

„Regret foarte mult, a declarat Ward, 
necăjit. Știu cine sînteți, dar în aceste 
condiții nu pot fi de nici un ajutor*.

In timpul acestei convorbiri, Keller
man a văzut cum căruciorul cu sicriul 
se apropia. In urma sa venea Jacque
line Kennedy, mîna ei se odihnea pe

în-

Vezi „Scintela* din 13, 1», 20 
nuarie, 1 și 10 februarie..

la

în ziua de 11 februarie a.c. a în
cetat din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășul Teodor Ruden- 
co, vechi militant al mișcării mun
citorești din țara noastră.

Născut la 2 mai 1909, tovarășul 
Teodor Rudenco se încadrează de 
tînăr în mișcarea revoluționară. La 
Timișoara, unde a urmat cursurile 
Politehnicii, iar apoi la lași în ca
drul Universității, a desfășurat ac
tivitate în rîndurile studențimii de
mocratice, sub îndrumarea Uniunii 
Tineretului Comunist. în anul 1930 
a fost primit în rîndurile Partidului 
Comunist Român.

Pentru activitatea sa revoluționa
ră a fost arestat în mai multe rîn- 
duri de organele represive ale sta
tului burghezo-moșieresc și deținut 
la închisorile Doftana, Caransebeș 
și în lagărul de la Tîrgu Jiu. To
varășul Teodor Rudenco este auto
rul a numeroase cîntece de luptă 
revoluționară, pe care le-a compus 
in timp ce se afla în închisoare.

După 23 August 1944, a îndeplinit 
munci de înaltă răspundere în apa
ratul de partid, de stat și în dipio-

mație. în ultimii ani a lucrat în în- 
vățămîntul superior de stat, deți- 
nînd funcții de conducere.

în 1955, Congresul al VII-lea al 
partidului l-a ales în Comisia Cen
trală de Revizie a Partidului Co
munist Român.

Pentru activitatea sa neobosită, 
pusă în slujba clasei muncitoare, a 
poporului, a fost distins cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Amintirea tovarășului Teodor Ru
denco va rămîne vie în inimile 
noastre.

Comitetul orășenesc București 
al Partidului Comunist Român 
Comitetul Foștilor Deținuți 
Antifasciști

★
Corpul defunctului va fi depus 

luni, orele 13, la Casa de cultu
ră a tineretului din raionul 30 De
cembrie, aleea Alexandru nr. 38. 
înmormîntarea va avea loc mai ți, 
14 februarie, orele 15, la cimitirul 
Bel lu.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 februarie. în 

țară: vreme rece cu nopți geroase la începutul intervalului, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. Vor cădea ninsori 
izolate. Vintul va sufla slab pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, local mai 
coborîte, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. In Bucu
rești : vreme rece cu nopți geroase la începutul intervalului, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, favorabil ninsorii 
slabe. Vintul va sufla slab pînă la potrivit.

și alt' agenfi și-au făcut semne pe as
cuns și dr. Rose a fost imediat încon
jurat de bărbafi puternici.

— „Nu putefi ieși I", i-a strigat el 
lui O’Donnell și a înaintat pentru a nu 
pierde sicriul din ochi. „Nu aveji voie 
să ducefi sicriul de aci 1"

O mulfime de oameni franspirafi se 
înghesuiau la ușa dublă care s-a des
chis din afară. Au apărut pe scenă noi 
siluete. Judecătorul de pace a apreciat 
la aproximativ 40 numărul persoanelor 
din dreptul ușii. Pînă atunci, Rose era 
singur și părăsit. Dar lucrurile se pe
treceau în Dallas. In afară de aceasta, 
dr. Rose era o persoană oficială, ai că
rei aliafi firești sînt polițiștii. Astfel, în
tre cei nou sosiți se afla și un polițist 
care i s-a alăturat dr. Rose.

Rose nu mai era acum de unul sin
gur. In cazul cînd polițistul ar fi in
tervenit, lucrurile s-ar fi putut înfier- 
bînta. Polijistul dusese de pe acum 
mîna la pistol.

O’Donnell și O’Brien și-au croit drum

MOARTEA UNUI
răsfoind

presa străină PREȘEDINTE
grabă persoanelor de fafă, el a încer
cat să explice care este 
„Eu sînt judecătorul de 
competență în cazul de față", a 
declarat el dr-ului' Burkley și l-a luat 
de braț. Burkley și-a retras brațul. Pur
tarea lui Rose îl pusese pe Ward în
tr-o lumină nefavorabilă încă. înainte de 
a-și face apariția și. stîrnise o repulsie 
generală față de legile statului Texas. 
In ochii celor de la Washington ju
decătorul era, de asemenea, lipsit de 
orice importanță. In cele din urmă, 
judecătorul a dat asigurări lui Keller
man și Burkley : „Voi rezolva totul cit 
mai repede posibil”, dar ei și-au con
siderat îndoielile confirmate atunci 
cînd, printr-o singură răsuflare, el a dat 
înapoi afirmind că are nevoie de cî- 
teva minute „pentru a revedea dispo
zițiile corespunzătoare".

Această afirmație era, firește, îndrep
tățită întru totul. El se afla pe un teren 
necunoscut și avea firește nevoie de 
sfaturi. In același moment, în aceiași 
oraș, o judecătoare federală și procu
rorul federal așteptau încă disperați un

funcfia sa. 
pace cu 

n

capacul de bronz. Hill, generalul Mc
Hugh, polițistul Dugger și Oneal (an
treprenorul de pompe funebre din 
Dallas — n. r.) mergeau alături de ea, 
iar O'Donnell, O’Brien, Powers, Clifton, 
Gonzales și Berger (toți aceștia din 
suita prezidențială — n. r.) mergeau 
pe cealaltă parte. Dr. Rose stătea în 
ușă și închidea calea.

Cele întîmplate în acel moment ră- 
mîn neclare. Judecătorul de pace 
Ward, care privea din camera infir
mierelor, a declarat ulterior că ciocni
rea a durat doar cîieva secunde. Pro
babil însă că ea a durat rnai mult. 
După spusele infirmierelor, care se ui
tau adesea la ceas, ultima luptă a lui 
Rose a durat 10 minute.

Medicul legist părea să-și fi ieșit 
cu totul din fire. Gesticula sălbatic, că
mașa îi ieșise din pantaloni. Fierbea 
de mînie și tot sîngele îi pierise din 
obrazul pistruiat.

Cei din jurul sicriului hotărîră să ur
meze sfatul chirurgului Clark și să-l 
înlăture cu forța din drumul lor pe 
medicul legist. O'Donnell, Kellerman

pînă la dr. Rose, dar au fost refinufi 
de dr. Burkley și generalul McHugh. 
Ei au propus o altă solufie. De fafă era 
doar un judecător de pace, care avea 
competenfa să anuleze hotărîrea unui 
medic legist. Totul depindea din nou 
de judecătorul de pace, dar Ward, 
după ce își croise drum pînă acolo, i-a 
dezamăgit totuși. El a afirmat că nu 
poate schimba nimic și că un judecă
tor de pace trebuie să ordone autop
sia in cazul unei suspiciuni de asasi
nat. în cazul de fafă existau suficiente 
bănuieli în acest sens și el nu putea 
face abstracfie de acest lucru. Exami
narea nu ar fi durat în mod cert mai 
mult de trei ore.

Zgomotul era asurzitor, dar atît 
O’Donnell cît și O’Brien l-au auzit pe 
judecătorul de pace spunînd clar ; 
„Pentru mine acesta este un asasinat 
ca oricare altul*. In urechile lor, aceste 
cuvinte aveau un accent dușmănos. 
O’Donnell a reacționat imediat. Inju- 
rînd și eu capul plecat, s-a îndreptat 
spre judecătorul de pace și a anunjat : 
„Plecăm*.

Polițistul care se afla lîngă dr. Rose 
a arătat spre medicul legist și spre ju
decătorul de. pace și a spus. „Ambii 
vă interzic insă acest lucru*.

— „La o parte I" — a poruncit 
scurt O’Brien, iar O'Donnell a mormăit 
cu o mișcare din cap : „Dați vă la o 
parte Acum plecăm. Nu ne pasă de 
loc ce prevăd legile voastre. Nu ră- 
mînem nici trei ore și nici măcar încă 
trei minute*. Lui Powers, care o con
dusese pe d-na Kennedy intr-o cabină 
învecinată, i-a strigat : „Plecăm*, iar 
lui Kellerman : „împinge”.

In acest moment, după cum a de
clarat ulterior O’Donnell, „s-a ajuns ia 
o ciocnire fizică : noi împotriva lor". 
Kellerman împingea de pe acum că
ruciorul și apăsa cu forță în ușă. Toți 
agenții pentru paza personală și chiar 
polițistul Dugger îi ajutau să împingă.

De fapt nimeni nu mai încerca să-i 
oprească. Numai spectatori dezintere
sați mai opreau drumul, încercînd să 
fugă. Dr. Rose nu făcea însă parte din
fre aceștia. Polițistul său capitulase, 
dar el a trebuit să fie împins de pe 
locul pe care se afla. Nici judecătorul 
de pace nu cedase incă și de alături 
vorbea la telefon cu procuratura sta
tului. Procurorul statului i-a spus ceea 
ce îi spusese anterior și dr-ului Rose, 

■ și anume că nu există nimic care să 
împiedice transportarea cadavrului. Ju
decătorul de pace ținea receptorul în 
mîna stingă și cu mîna dreaptă le-a 
făcut semn celor de la ușă să lase si
criul să freacă. Gestul său insă nu a 
dat rezultate. Ciocnirea trecuse, în ori
ce caz. Sicriul trecea prin coridor. Vă
duva venea imediat după el, cu mîna 
înmănușată pe capacul de bronz.

Cînd convoiul s-a apropiat de ieșire, 
un infirmier a sosit în fugă și a daf 
unuia dintre agenții de pază personală 
un certificat de deces în alb, semnal 
de dr. Clark. Agentul l-a luat imediat. 
Convoiul funebru se îndrepta acum a- 
iît de repede spre ieșire încît dr. 
Burkley și șoferul președintelui, Greer, 
au fost aproape pierduți pe drum. „Do
ream să plecăm cît mai repede posibil 
de acolo", își amintea O’Brien mai 
tîrziu. „D-na Kennedy nu mai putea 
pur și simplu să rămină acolo alături 
de sicriul soțului ei".

Funcționarii institutului de pompe fu
nebre aduși de Oneal au ridicat si
criul președintelui în Cadillac. Auto
mobilul avea în dreapta o ușiță, în 
spatele căreia s-a adus un pliant care 
a fost așezat alături de sicriu. Polițistul 

Dugger, care se afla cel mai aproape, 
a deschis ușa d-nei Kennedy. Era exact 
ora 14,08.

Faptul că era aproape să se ajungă 
la o bălaie sub ochii tinerei văduve îi 
înspăimîntase pe toți și erau hofărîți 
să ajungă cit mai repede posibil la 
aerodrom pentru a nu fi opriți din nou 
de noi întăriri care ar fi sosit.



viața internațională
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cu privire la vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, in Somalia
(Urmare din pag. I)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
acordat o înaltă apreciere contri
buției aduse de Republica Somalia 
la lupta pentru eliminarea comple
tă a asupririi coloniale pe continen
tul african.

Cele două părți consideră că li
tigiile dintre state trebuie să tie 
rezolvate în mod pașnic, conform 
principiilor consfințite în Carta 
Națiunilor Unite, precum și în De
clarația universală a drepturilor 
omului.

Părțile și-au reafirmat sprijinul 
față de lupta legitimă a popoare’or 
din Africa și alte părți ale lumii 
împotriva oprimării coloniale, pen
tru cucerirea dreptului lor sacru la 
libertate și independență naționa
lă. Totodată, ele au condamnat cu 
hotărîre politica rasistă și discri
minatorie a minorităților albe din 
Africa de Sud și Rhodesia.

Cele două părți sînt ferm con
vinse că, în cazul cînd toate state
le membre ale O.N.U. nu vor ac
ționa solidar în vederea aplicării 
depline a rezoluțiilor Adunării Ge
nerale în aceste probleme, situația 
existentă este de natură să aibă 
consecințe serioase nu numai în 
ceea ce privește Africa, ci și în
treaga lume.

Ambele părți și-au exprimat pro
funda îngrijorare față de grava a- 
menințare pe care o reprezintă 
pentru pacea mondială continuarea 
și extinderea războiului din Viet
nam. Ele cer lichidarea acestui 
periculos focar de război, pe baza 
aplicării stricte a acordurilor de la 
Geneva din 1954, astfel ca poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și hotă
rască singur propriul său viitor, 
fără vreun amestec din afară.

Procedînd la un schimb de ve

Vizitatorii admirâ exponatele prezentate ia expoziția românească de 
tapiserie de la Atena

Operațiunea „tanzanizare"
La Dar es Salaam, pe City Drive, 

acolo unde șoseaua se apropie cel 
mai mult de apele portului, mulți- 
mea s-a oprit în faja frumoasei 
clădiri a lui Standard Bank. Cîjiva 
polițiști și militari aclamați de mul
țime s-au postat la intrarea în .clă
dire. Scene similare au avut loc în 
fața băncilor „Barclays D.C-O.", 
„National and Grindlay’s", „Bank of 
Baroda” și a celorlalte bănci din 
capitala Republicii Unite Tanzania. 
Evenimentul s-a petrecut la numai 
cîteva ore după marele miting 
popular la care președintele Julius 
Nyerere a făcut o amplă expunere 
asupra principalelor puncte ale 
programului de dezvoltare econo
mică a țării și a lăsat să se înțe
leagă că statul va prelua controlul 
asupra tuturor băncilor din țară.'

Hotărîrea guvernului Tanzaniei, 
luată zilele trecute, de a naționaliza 
băncile străine se datorează repe
tatelor refuzuri ale acestora de a 
contribui la finanțarea programului 
de dezvoltare economică a țării. 
Nu de mult, presa din Dar es Salaam 
relata că guvernul întîmpină greu
tăți în realizarea proiectelor sale 
din cauza lipsei de fonduri, în timp 
ce băncile particulare din țară rea
lizează mari profituri. In orașul 
Mwanze, de exemplu, nu s-a putut 
construi o fabrică din cauză că băn
cile particulare au refuzat alocarea 
creditelor necesare, mofivîndu-și o- 

deri în problema dezarmării, cele 
două părți au' luat "în considerație 
primejdiile pe care le generează 
pentru pacea și securitatea interna
țională cursa înarmărilor nucleare. 
Ele s-au pronunțat pentru adopta
rea urgentă de măsuri care să ducă 
la micșorarea și eliminarea com
pletă a pericolului nuclear.

Apreciind ca utile unele măsuri 
tranzitorii în acest sens, părțile 
sprijină crearea unor zone deiiu- 
clearizate în Europa, Africa și alte 
regiuni ale lumii, întărită de anga
jamentul statelor nucleare-de a nu 
folosi niciodată arma atomică îm
potriva statelor nenucleare. De a- 
semenea, părțile au relevat utilita
tea unui, tratat de neproliferare a 
armelor nucleare, care să. stabileas
că un echilibru echitabil de res
ponsabilități și obligații între sta
tele nucleare și penucleare, pre
cum și angajamentul primelor de 
a nu folosi niciodată arma nu
cleară împotriva statelor care nu o 
posedă sau nu o depozitează pe te
ritoriul lor.

A fost reliefată, totodată, impor
tanța vitală care ar avea-o pentru 
pacea și securitatea internațională 
lichidarea blocurilor militare, a ba
zelor militare de pe teritoriul altor 
state, retragerea tuturor trupelor 
străine în limitele granițelor lor 
naționale.

Făcînd un schimb de păreri asu
pra situației din Europa, cei doi 
președinți au fost de acord că rea
lizarea securității europene consti
tuie una din problemele cele mai 
importante ale vieții politice a -a- 
cestui continent, afectînd totodată, 
prin consecințele sale logice, an
samblul relațiilor internaționale.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a scos în evidență că 
în ultimul timp se întărește și se 
lărgește continuu, pe continentul

poziția prin aceea că investițiile în 
regiunea respectivă „nu sînt avan
tajoase”. Or, guvernul tanzanian ur
mărește o dezvoltare armonioasă a 
regiunilor țării, chiar dacă la înce
put beneficiile noilor întreprinderi 
nu sînt atît de mari încît să satisfa
că și „exigențele" capitaliștilor. Na
ționalizarea vine să înlăture greu
tățile puse de capitalul particular 
în calea înfăptuirii planurilor eco
nomice ale țării, avînd, totodată, a- 
vantajul de a furniza fonduri supli
mentare. După cum a declarat 
președintele Tanzaniei, naționali
zarea băncilor a fost „numai una 
din măsurile luate de guvern pe 
calea dezvoltării țării”. Vineri, a- 
gențiile de presă au anunțat na
ționalizarea a opt întreprinderi 
din industria alimentară:

„Tanzanizarea”, cum este denu
mită în presa africană această 
operațiune, urmează unei alte 
acțiuni tot atît de importante. Luna 
trecută limba engleză, declarată 
limbă oficială după cucerirea in
dependenței țării, a fost înlocuită 
cu limba suahili, vorbită de ma
rea majoritate a poporului tanza
nian. Procesul de „tanzanizare" 
cuprinde din ce în ce mai muile 
laturi ale vieții social-ecjnomice 
și culturale din tînărul stat.

A. BUMBAC 

european, un curent favorabil li
chidării obstacolelor ce stau în ca
lea colaborării și înțelegerii genera
le europene, pentru încrederea re
ciprocă între state ; că există acum 
posibilitatea abordării problemei 
securității în Europa pe baze noi, 
acceptabile tuturor statelor conti
nentului.

De o deosebită însemnătate pen
tru încurajarea acestui proces de 
destindere și apropiere dintre sta
tele europene este extinderea co
laborării între toate țările Europei, 
indiferent de orînduirea lor social- 
politică, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, a respectului și avan
tajului reciproc. .

Președintele Republicii Somalia 
a exprimat o deosebită considera
ție fală de eforturile și succesele 
remarcabile ale poporului român 
în dezvoltarea economică, socială 
și culturală a țării sale.
El a acordat, de asemenea, o înal

tă apreciere inițiativelor realiste și 
contribuției eficace a Republicii 
Socialiste România în direcția 
creării unui cliniaț de încredere 
între state, pentru promovarea pă
cii și înțelegerii internaționale.

Cele două părți au scos în evi
dență Însemnătatea sporirii efica
cității rolului O.N.U. în promova
rea colaborării internaționale și 
menținerii păcii în lume. Ele con
sideră că, pentru a răspunde aces
tui nobil scop, O.N.U. trebuie să 
reflecte cu fidelitate realitățile lu
mii contemporane. în această pri
vință, părțile au fost de acord asu
pra necesității restabilirii imediate 
a drepturilor legitime ale Republi
cii Populare Chineze la O.N.U. și 
în alte organizații internaționale. 
De asemenea, ele s-au pronunțat 
pentru o mai justă reprezentare a 
noilor state independente din Afri
ca și Asia în principalele orga
nisme ale O.N.U.

Cele două părți au subliniat im
portanța eforturilor depuse de ță
rile în curs de dezvoltare în ve
derea ridicării nivelului economic 
și social al popoarelor lor, mani- 
festindu-și convingerea că înfăp
tuirea deplină a rezoluțiilor Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare ar contribui la materia
lizarea acestor eforturi.

Evidențiind rolul însemnat al 
contactelor directe între conducă
torii de state și guverne, părțile au 
constatat cu satisfacție că vizita 
președintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, în Somalia, ca și vi
zita anterioară a primului ministru 
Abdul-Razak Haji Hussein în Ro
mânia, constituie contribuții preți
oase la dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a adresat președinte
lui Republicii Somalia și doamnei 
Aden Abdulla Osman invitația de 
a face o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România, la o dată 
convenabilă. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

„Luptăm nu Împotriva unor oa
meni, ci împotriva unor animala 
sâlbatice*. Aceste cuvinte ale fos
tului ministru portughez al forțelor 
armate, Mario Silva, rostite la ple
carea unui contingent de trupe din 
Lisabona spre Angola, pentru a 
participa la înăbușirea luptei de 
eliberare din această țară africa
nă, au răsunat mereu în urechile 
lui Peter Weiss, scriitor de limbă 
germană, stabilit în Suedia, cînd 
a conceput textul piesei salo „Cîn- 
tecul despre momîia lusitană* (Lu
sitania — vechea denumire a Por
tugaliei). Zilele trecute, la Teatrul 
„Scala* din Stockholm, în prezența 
a numeroși critici de artă sosiți din 
diferite țări, a avut loc premiera 
piesei.

Ea constituie un puternic act de 
demascare a politicii colonialiste 
a Portugaliei și a acelor țâri din 
N.A.T.O. care prin ajutorul lor 
contribuie la menținerea dictaturii 
salazariste în Africa. Piesa este 
scrisă pe bază de materiale culese 
din viața luptătorilor pentru liber
tate din Angola, din mișcarea de 
rezistență portugheză și documen
te ale guvernului lui Salazar.

Atenția internațională manifesta
tă față de premiera acestei piese 
în capitala suedeză e lesne de în
țeles. Peter Weiss e unul din dra
maturgii cei mai interesanți din 
Suedia. Piesa „Ancheta*, care a 
fost construită pe baza documente
lor procesului contra celor care 
„au administrat* execuțiile în masă 
de la Auschwitz, a arătat cît de 
profund angajat este Weiss în ceea 
ce se poate numi drama politică 
și socială a epocii.

Construcția dramatică a „Cînte- 
cului despre momîia lusitană* se 
deosebește de cea a unei piese o- 
bișnuite. Lucrarea a fost scrisă

LA GENEVA

„Bună ziua, 
România!“

GENEVA 11. Corespondentul 
Ager pres, H. Uimati, transmi
te : In sala mare, a hotelului. 
National din Berna, inginerul 
Pierre-Francois Degeorges a 
prezentat unui numeros pu
blic filmul documentar „Bună 
ziua, România !“, realizat in co
laborare cu Daniile și Pierre 
Tairraz. In succesiunea secven
țelor au apărut ințaginrZe vii 
ale României — Bucureștiul 
cu parcurile, lacurile și noile 
sale cartiere de locuințe, Valea 
Prahovei și "Uzina de tractoa
re din Brașov. Delta Diluării 
și litoralul Mării Negre, mi- 
năstirile Moldovei și bogata 
artă populară românească etc. 
Prezentarea filmului a fost 
precedată de o expunere asu
pra istoriei țării noastre de la 
începuturile ei îndepărtate și 
pînă la transformările de azi. 
Atît conferința cit și filmul 
s-au bucurat de o caldă pri
mire.

0 precizare 
a Secretariatului 
președintelui 
R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., Se
cretariatul președintelui Ho Și 
Min a răspuns întrebărilor puse de 
ziariștii americani Bernard Kris- 
her și Robert Little,. care s-au 
interesat dacă este adevărată 
informația furnizată presei din 
Paris de reverendul A. Muște, po
trivit căreia președintele Ho Și Min 
a invitat pe președintele Johnson 
la o eventuală întrevedere care .să 
aibă loc la Hanoi. în răspunsul său, 
Secretariatul președintelui R. D. 
Vietnam a comunicat că este auto
rizat să confirme că declarația fă
cută de reverendul A. Muște, la 
reîntoarcerea din Vietnam, „reflec
tă pe larg ideea președintelui Ho 
Și Min".

Transformări pozitive 
în relațiile
dintre țările balcanice

SOFIA 11 (Agerpres). — în rela
țiile dintre țările balcanice s-au 
produs transformări pozitive. în 
pofida multor probleme rămase 
încă nerezolvate, Balcanii sînt o 
regiune de însuflețită activitate po
litică și de înfăptuire a principiilor 
coexistenței pașnice, a declarat u- 
nui reprezentant al agenției B.T.A. 
Slavcio Vasev, președintele Comite
tului bulgar pentru înțelegere și 
colaborare balcanică.

Pentru anul în curs, a spus el, 
se prevede stabilirea unor relații 
mai strînse și a colaborării cu or
ganizații și instituții care vor în
făptui măsuri pe plan general bal- 

fără indicații de scenă și este 
construită în spiritul teatrului mili
tant. Este vorba de o piesă de 
teatru menită să fie prezentată de 
actori care în personificarea diver
selor roluri sînt pe deplin pătrunși 
de realitatea politică și socială pe 

„Cintecul despre 

momîia lusitană"
ARTICOL SCRIS PENTRU „SCÎNTEIA"

DE SAM JOHANSON, PUBLICIST SUEDEZ

care piesa o oglindește. Șl aceas
ta în fața unui public care el însuși 
se lasă angajat nu numai de joc 
ca atare, ci și de ideile politice 
care se degajă spre el de pe sce
nă. Este știut că opinia publică din 
țara noastră protestează împotri
va asupririi oamenilor de culoare 
in Angola sau Africa de Sud, în 
Rhodesia sau S.U.A. Iată de ce pu
blicul a primit cu entuziasm piesa 
demascatoare a lui Weiss.

Acțiunea e simplă. Punctul cen

Mișcări revendicative 

în Spania
nari de la o stație de cale ferată 
din Madrid și de la atelierele

MADRID 11 (Agerpres). — în 
urma intensificării conflictelor de 
muncă din Spania, autoritățile au 
adoptat o serie de măsuri pentru 
a împiedica extinderea lor, precum 
și organizarea unor demonstrații 
muncitorești. După cum relatează 
corespondentul din Madrid al a- 
genției France Presse, detașamente 
de poliție au ocupat poziții în 
preajma principalelor căi de acces 
spre capitala spaniolă. Unități de 
poliție patrulează zi și noapte pe 
străzile Madridului.

In orașul Sestao, din regiunea 
industrială Bilbao, poliția a făcut 
uz de arme pentru a împrăștia o 
demonstrație organizată în semn de 
solidaritate cu. muncitorii de la 
uzina metalurgică din localitate a 
companiei „Echevaro", care se află 
în grevă de două luni de zile. în 
Asturia se află în grevă 1 500 de 
mineri. De patru zile continuă gre
vă a 2 000.de muncitori și funcțio-

DECLARAȚIA 
LUI U THANT

NEW- YORK 11 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a chemat din nou la pie- 
lungirea ordinului de încetare a 
focului în Vietnamul de sud, cu 
prilejul Anului nou vietnamez, și 
la încetarea necondiționată a bom
bardamentelor americane împotri
va R. D. Vietnam. într-o declara
ție dată, publicității la New York, 
U Thant propune extinderea pe 
termen nedefinit și fără condiții a 
încetării focului. Secretarul gene
ral al O.N.U. reamintește totodată 
propunerea sa în trei puncte, refe
ritoare la problema vietnameză, 
exprimîndu-și convingerea că în 
cazul în care transpunerea lor în 
viață ar începe prin încetarea ne
condiționată a bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, ar putea 
fi creat un climat favorabil pentru 
o reglementare pașnică.

canic. Toate eforturile vor fi în
dreptate spre pregătirea celei de-a 
șaptea intîlniri a comitetelor de co
laborare balcanică, care va avea 
loc la București.

Slavcio Vasev a arătat că opinia 
publică bulgară sprijină întru totul 
politica P. C. Bulgar și a guvernu
lui îndreptată spre înțelegere reci
procă, colaborare și bună vecină
tate în Balcani. In încheierea in
terviului său, Slavcio Vasev a men
ționat că pentru colaborare, înțe
legere reciprocă și bună vecinătate 
se pronunță și opinia publică din 
Grecia și Turcia.

tral al scenei este o sculptură gi
gantică din bucăți de metal, exe
cutată de soția scriitorului, direc
toarea de teatru Gunilla Palm- 
stierna-Weiss. Această sculptură, 
care funcționează în același timp 
ca platformă oratorică, simboli

zează pe dictatorul Portugaliei, 
Salazar. Iar ceea ce se înfățișează 
este, pe de o parte. Portugalia ca 
putere colonială și stăpînâ peste 
„provinciile transoceanice’ — An
gola și Mozambic — și, pe de altă 
parte, cadrul luptei de eliberare 
națională. în fața spectatorului se 
succed o serie de tablouri acuza
toare care evocă asuprirea poli
tică și asasinatele întreprinse de 
corpurile expediționare portughe
ze. Toate acestea duc, în mod lo

„Renfe“ (Compania de stat a căi
lor ferate). Alți 110 000 de feroviari 
au avertizat că se vor alătura gre
vei.

Miting 

la Santiago 

de Chile
SANTIAGO DE CHILE 11 (A-

gerpres). — în sala „Capolican" 
din Santiago de Chile a avut loc 
un miting al oamenilor muncii or
ganizat de Partidul Comunist din 
Chile, la care a luat cuvîntul Luis 
Corvalan, secretar general al C.C. 
al P.C. din Chile. Referindu-se la 
criza politică din țară, el a spus 
că singura cale a ieșirii din criză 
este, după părerea partidului co
munist, dezvoltarea țării pe calea 
progresului și independenței. Cor
valan a subliniat necesitatea mo
bilizării maselor în vederea luptei 
pentru drepturile lor economice, 
sociale și politice, în apărarea li
bertăților democratice.

Vorbitorul a cerut întărirea și 
pe viitor a rîndurilor Frontului de 
acțiune populară (F.R.A.P.), a uni
tății comuniștilor și socialiștilor și 
obținerea unui acord cu acei ra
dicali care doresc unitate cu 
F.R.A.P. Sîntem ferm convinși de 
necesitatea creării unui front unic 
cît mai larg, capabil să lupte îm
potriva dușmanilor poporului nos
tru și, în primul rînd, împotriva 
imperialismului american, a sub
liniat secretarul general.

In încheierea cuvîntării sale, 
Corvalan s-a referit la sarcinile 
care revin comuniștilor în legătură 
cu alegerile municipale care vor 
avea loc la 2 aprilie a.c.

Aniversarea creării 
Uniunii Birmane

RANGOON 11 (Agerpres).— 
Poporul birman aniversează 
la 12 februarie 20 de ani de la 
crearea Uniunii Birmane. Cu 
acest prilej vor avea loc festi
vități în toate orașele și satele 
țării. In legătură cu Ziua Uni
unii, la Rangoon s-a ..deschis 
simbătă un seminar la care 
iau parte peste 1000 de per
soane, reprezentind toate ca
tegoriile populației țării. Par
ticipanta vor dezbate proble
me privind consolidarea Uni
unii și dezvoltarea economică 
și culturală a întregului popor.

gic, la izbucnirea răscoalei popu
lare în capitala Angolei, Luanda. 
O răscoală care s-a răspîndit pe 
mari întinderi ale țării. Victorioși 
ies, deocamdată, asupritorii, care 
și-au asigurat sprijinul unor țări 
din N.A.T.O. Zeci de mii de afri
cani au devenit victime ale execu
țiilor în masă, iar alte sute de mii 
au fost siliți să fugă din regiunile 
lor natale. Și pe scenă răsună, ca 
un imn, chemarea adresată între
gului popor de a-și uni eforturile 
în lupta pentru răsturnarea defini
tivă a momîii, a dictaturii fasciste, 
pentru cucerirea libertății.

Cele patru actrițe și cei trei ac
tori care constituie ansamblul își 
schimbă în permanență rolurile în
tre ei, apărînd ba ca reprezentanți 
ai stăpînilor, pentru ca în cealaltă 
clipă să întruchipeze un miner, un 
luptător pentru libertate sau niște 
soții amărîte, înfometate, de țărani 
sau muncitori angolezi. Spectaco
lul cere eforturi extraordinare din 
partea actorilor, care trebuie să 
stâpînească multiple mijloace de 
expresie scenică.

Efectul piesei poate fi apreciat 
după ecoul avut chiar în Portuga
lia. Ziarul „Diario de Noticias” a 
consacrat piesei, imediat după 
premieră, un articol de fond în 
care, neputînd combate adevăru
rile enunțate în ea, atacă Suedia 
pentru că a permis punerea ei în 
scenă, acuzînd-o de „lipsă de a- 
mabilitate”.

Piesa lui Weiss este un exemplu 
elocvent de artă militantă, anco
rată într-una din marile încleștări 
de idei și de forțe opuse ale zile
lor noastre. Se așteaptă cu interes 
și următoarea piesă a lui Weiss, 
care va trata despre lupta eroică 
a poporului vietnamez.

Premierul

soAiefic

la Clasgow
(Agerpres).

Simbata diripftța> Alexei Kosi- 
ghin, președ;ie Consiliului de 
Miniștri al ț.S.S., a sosit la 
Glasgow (Sc<). in aceeași zi el 
a vizitat Ceijia atomo-electrieă 
de la Hunter-! (comitatul Eire).

*
Șase parlan.arj laburiști au 

prezentat smili spre examinare 
Camerei Comi^ o rezoluție în 
care sprijină punerea preșe
dintelui Consilj de Miniștri al 
U.R.S.S. cp prș ja încheierea 
unui acord angoviețjc de prje_ 
tenie, colaboratasfnica si nea. 
gresiune. Progrea sovietică, 
transmite PASS fosj formulală 
în cadrul discurj rostit joi de 
A.N. Kosîghin îrlmera Comu
nelor. Rezoluția semnată de 
Ann. Kerr, Alber,oth> HusseI 
Kerr, Erneris Hui David Win. 
nick și Sidney Bi(j

■ BUDAPESTA. Iuat sfîr. 
șit lucrările șig, $ecre. 

Urlatului Consilii Moudjal 
al Pacn, prezidat. Romesh 
Chandra, secretar craj a| 
C.M.P. Pe ordinea jj a șe. 
dinței au figurai i,me je. 
gate de pregătirea ș'ej Pre. 
zidiului Consiliului j jaj aj 
Păcii, care va avea r Praaa 
intre 25 și 27 februai,. 
Prezidiului ConsHiulUg ^ia] 
al Păcii va examina <f me 
privind acțiunile >nlr,sUi 
păcii și independențeelna_ 
mului, securitatea «eină, 
sarcinile și activitatea 
lui Mondial al Păcii in ,tda 
următoare.

■ MOSCOVA. A fost^at 
un protocol sovietoțez 

cu privire la stabilirea p. 
rării dintre cele două țări,, 
meniul desalinizării apc 
mare. Părțile au hotărît sj 
schimb de specialiști cai 
lua cunoștință de realizări 
ganizațiilor de cercetări ș 
fice din U.R.S.S. și Franj 
clusiv de instalațiile expei\en. 
tale și industriale pentru sa. 
linizarea apelor.

au decla»
-*

■ ATENA. 11 090 de cadre j. 
dactice din învățămîni 

mediu din Grecia ' '
simbătă dimineața o grevă V f 
24 de ore, cerind sporire- s', 
riilor. Greva afectează jp.O 
șeoli medii din Greets. frecven- ’ 
tate de peste 345 000 de elevi.

■ LONDRA. A fost semnat un 
acord comercial între Marea 

Britanic și Republica Democrată 
Germană pe anul 1967. Acordul 
prevede o extindere a livrărilor 
reciproce cu aproximativ un 
milion de lire sterline.

■ GENEVA. A VIII-a Expozi
ție a cluburilor înfrățite 

„Photeurope 67“ s-a deschis în 
sălile Muzeului vechi al orașului 
Lausanne. Participă un mare 
număr de membri ai fotoclubu- 
rilor din 22 de țări europene în
tre care și România. Juriul in
ternațional al Expoziției a acor
dat Medalia orașului Versailles 
fotografiei „Gînditorul" prezen
tată de dr. G. Locustcanu (Ro
mânia).

■ TEHERAN. Au fost semnate 
™ primele acorduri bilaterale 
dintre Iran și Bulgaria — acor
dul comercial, acordul privind 
colaborarea economică, acordul 
privind plățile și acordul cu pri
vire Ia crearea unui comitet 
mixt la nivel de miniștri.

■■ MOSCOVA. A fost semnat 
acordul privind crearea unei 

comisii permanente interguver- 
namentale sovieto-finlandeze de 
colaborare economică.

Autoritățile columbiene au a- 
nunțat câ se încearcă stabilirea 
contactului cu regiunea Caqueta 
pentru a se putea verifica ști
rile potrivit cărora un oraș cu 
4 000 locuitori a fost distrus în 
întregime în cursul cutremuru
lui de joi. Pe de altă parte, se 
anunță că numai în orașul Neiva 
(departamentul Huila) au fost 
ucise în timpul cutremurului 53 
de persoane și peste 200 rănite. 
Toate clădirile acestui oraș, in
clusiv palatul guvernatorului, au 
fost distruse. Cutremurul a pro
vocat pagube materiale și în 
capitala țârii, orașul Bogota, de 
unde am primit fotografia de 

mai sus
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