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Unde vă întîlniți 
cu trecutul?
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Numim - din vechimi - patria: MAMA. Ne leagă de ființa ei o sacră și 
firească filiație ,* nu avem două patrii, așa cum nu putem avea două mame. 
Sîntem fiii ei de astăzi dar, înscriși în istorie, părinții și bunii și străbu
nii i-au rămas pe vecie fii.

Inginerii șefi de la „Unio“ și „1 
Septembrie" din Satu Mare re
latează despre tradițiile nega
tive ale celor două uzine în

CONSUMUL

Pătrundem în istoria patriei și, întoc
mai ca în inelele de pe trunchiul unui 
brad, vedem anii cu partea lor de soare 
sau de vitregie. Este vorba de o sinop
tică întîlnire cu copleșitoarea biografie 
a poporului, tălmăcită de tot ce ne în
conjoară.

N-am cantonat ancheta noastră într-o 
sferă specializată. Ne-a interesat cetă
țeanul, orizontul lui de cunoștințe is
torice, modul în care el și-a format 
și cum reîmprospătează această zestre 
indispensabilă unei existențe conștiente 
între ieri și mîine.

DE METAL
ancheta socială

de Mircea SÎNTIMBREANU

și despre perspectivele create 
pentru

ÎNLĂTURAREA 
RAPIDĂ A 
ACESTEI 
ANOMALII

RAFINĂRIA DIN ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ : instalafii de la complexul de reformare catalitică

26,27 tone cărbune pe post:

RECORD ÎN VALEA MOTRULUI
CRAIOVA (corespondentul „Sclnteii"). — Ieri, în bazinul carbonifer Va

lea Motrului a avut loc un eveniment deosebit: Ion Nasfa, împreună cu 
cei 27 de mineri din brigada sa, a realizat cea mai mare înaintare lunară, 
în abatajul mecanizat cu front lung. Brigada lui Ion Nasfa a avansat în 
abatajul frontal nr. 1 din panoul 4 al minei leurda, înfr-o singură lună, fe
bruarie, 80,15 m. Producjia de cărbune extras pe fiecare muncitor din 
brigadă a ajuns la 26,27 tone pe post. In palmaresul brigăzii lui Ion Nasfa, 
în mai pufin de trei ani, au fost înscrise trei recorduri republicane la 
avansare în abataj cu front lung, care au dovedit că tehnica folosită în 
subteran cu maximum de răspundere gospodărească și de oameni cu 
înaltă calificare poate asigura economiei naționale o producție mult spo
rită de cărbune. Efortul fizic în abatajul brigăzii care a obținut acest record 
este foarte mult redus, în timp ce productivitafea muncii crește con
tinuu.

LA GOLEȘTI

In 
interesant 
muzeu 
pomiviticol

Lingă fostul conac al 
Goleștilor se pun in pre
zent bazele unui muzeu 
in aer liber care va re
prezenta pomicultura și 
viticultura de-a lungul 
vremurilor. Acest muzeu 
va înfățișa elementele 
de cultură materială șt 
spirituală ale populației 
din acele zone în care 
viticultura și pomicultu
ra au fost și sini ocu
pații precumpănitoare, 
contribuind la evidenție
rea unor aspecte ale is
toriei poporului român.

Amplasarea muzeului 
la Golești s-a făcut ți- 
nîndu-se seama de fap
tul că aici există o zonă 
caracteristică practicării 
celor două îndeletniciri, 
dealul Golească, din ve
cinătate, fiind bogat în 
podgorii și livezi. In al 
doilea rînd, s-a avut in 
vedere ca muzeul să fie 
așezat pe o arteră de co
municație intens circula
tă — București-Pitești.

Muzeul va avea două 
sectoare: primul va
cuprinde unitățile gos
podărești, instalațiile 
specifice și alte con
strucții pomiviticole, iar 
al doilea materiale ar
heologice, documente is
torice și etnografice pe 
baza cărora se va urmă
ri exercitarea celor două 
ocupații. Cercetările pe 
teren au determinat zo
nele viticole și pomicole 
din țară a căror ilustra
re se va realiza prin u- 
nități gospodărești com
plexe. Se urmărește ca 
muzeul să sugereze satul 
românesc pomicol și vi
ticol.

Prima parte va fi dată 
spre vizitare in anul vii
tor.
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Sclnteii"

Uzina „Unio" și fabrica „1 Sep
tembrie" din Satu-Mare au u:i 
profil de fabricație cu totul dife
rit. Prima este cea mai mare în
treprindere constructoare de ma
șini și utilaj minier din țară, iar 
cealaltă s-a făcut cunoscută, în
deosebi, datorită calității mașinilor 
de gătit emailate cu combustibil 
solid și gazos (aragaze). Cele două 
unități industriale au totuși un nu
mitor comun t față de normele de 
consum în vigoare anul trecut — 
și așa destul de largi — consumul 
de metal la unele produse a fost 
depășit cu 43 tone la „Unio" și cu 
40 tone la „1 Septembrie”. Am a- 
dresat inginerilor șefi ai celor 
două întreprinderi sătmărene în
trebarea i

, Cum explicați depășirile 
$ la consumul de metal ?

— Cauzele— ne-a răspuns tov. 
Mihail Dumitrașcu, inginer-șef la 
„Unio“ sînt de natură obiectivă 
și subiectivă. Amintesc, în pri
mul rînd, că o serie de uti
laje miniere — molete, mori cu 
bile, mori cu bare — le fabri
căm ca unicate. Pierderile în 
prelucrarea pieselor acestora, 
turnate din oțel și fontă, au 
fost exagerate. Este de adău
gat, totodată, că indicele de u- 
tilizare a metalului la utilajele 
miniere nestandardizate și la pie
sele de schimb auto este stabilit 
la un nivel prea scăzut. Firește, 
s-ar putea' pune încă multe în 
seama ministerului și a institute
lor de proiectare. Dar, în același 
timp, nu se poate trece cu vederea 
că uzina noastră dispune de mari 
rezerve, pe care, din păcate, nu 
le-a valorificat îndeajuns. Bună
oară. dacă la'utilajele miniere a- 
mintite se adoptau, în procesul 
pregătirii fabricației, soluții con
structive și tehnologice eficiente, 
pierderile de metal erau mult di
minuate. Nerespectarea condițiilor 
tehnologice de turnare, utilizarea 
unor materiale cu caracteristici in
ferioare celor prevăzute la elabo
rarea fontei nodulare, folosirea ne- 
judicioasă a profilelor economice, 
precum și înlocuirea în repetate 
cazuri a materialului prevăzut cu 
cel existent în uzină — deseori cu 
adaosuri serioase în greutate și o- 
perații excesive de prelucrare — 
iată, în principal, cauzele care au 
dus la depășirea consumului de 
metal în uzina noastră.

— Cele mai mari depășiri în fa
brica noastră — ne spune tov. 
Gheorghe Jula, inginer-șef la 
„1 Septembrie" — provin din fo
losirea în procesul tehnologic a 
unor table și țevi mai groase de- 
cît prevederea inițială. Este cazul 
ca direcția generală de resort din 
Ministerul Industriei Ușoare să re
glementeze o dată pentru totdea
una această anomalie. Anul trecut, 
de pildă, am primit mai puțin de 
60 la sută din necesarul de tablă 
de 0,75 mm și, în schimb, ni s-a 
trimis tablă de 0,8 mm. Or, la o 
producție de circa 10 500 tone, di
ferența este destul de mare. O 
altă cauză a depășirii consumului 
de metal constă în faptul că table

loan VLANGA 
corespondentul „Sclnteii"

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Irakului

în Republica Socialistă România
Da 1 martie, președintele Con

siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Irakului în 
Republica Socialistă România,

Muhsin Hussein al Habib, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare. (In pagina a V-a cuvintările 
rostite).

Foto : Gh. Vințilă

în laboratorul de teoria mecanismelor
Foto : B. Costln

Ce știți ?...

Am strecurat în discu
țiile cu interlocutori ne
avizați, ca o paranteza 
accidentala, cîte o între
bare de tip extemporal — 
fulger, de pildă :

De tind datează 

orașul dv. ?

— De fapt eu nu sînt 
din localitate. Soția mea 
e de aici, poate știe dîn- 
sa (Hurezeanu Plotin, in
giner mașini agricole, 
Cluj).

— E vechi. In urmă cu 
cîțiva ani s-au sărbătorit 
nu știu cîte sute de ani 
de la întemeierea sa. Era 
vorba într-un cîntec de 
Radu Șerban despre a- 
ceasta. (Mihai Ciorecan, 
funcționar, bucureștean 
„get-beget").

— Cetatea e amintită 
din 121Z, puțin înainte de 
invazia tătarilor care au 
distrus-o... (Traian Feria- 
nu, tehnician, Industria 
textilă, Timișoara).

— Blajul,? Iși trage nu
mele de la magnatul 
Blasius de prin sec. XIV, 
dar e pomenit și mai îna
inte. (Sirca Nicolaie, to- 
pograf).

— Nu știu. (Paula Io- 
nescu, bibliotecară, Plo
iești).

Sau :
In stația de tramvai 

Izvor, Ia Podul Mihai 
Vodă, lîngă Arhivele 
Statului, dominată de sta
tuia istoricului D. Onciul.

— Nu vă supărați, ce 
statuie e cea de colo 7,

_ — 71

Am întîlnit oameni care 
iau de peste 10 ani, zi de 
zi, tramvaiul din stația a- 
mintită. La întrebarea de 
mai sus, ridică din umeri.

Dintr-un sondaj organi
zat la 3 clase dintr-o 
școală generală la între
barea : Ce evenimente 
istorice ori fapte deosebi
te s-au petrecut în cartie
rul vostru ? (Dealul Spirii).

25 la sută — Nu cunosc.
60 la sută — Lupta 

pompierilor în 1849 (dar și 
afirmații actualizate de 
tipul „Aici are loc Ziua 
pompierilor").

10 Ia sută — Adaugă 
faptul că aici a avut loc 
procesul delegaților care 
au hotărît crearea P.C.R.

5 la sută — Aici și-a 
construit Aurel Vlaicu, a- 
jutat de muncitorii ve
chiului Arsenal al Arma
tei, primul avion.

Un singur elev din 100 
amintește de casa con
spirativă de pe strada 
Ecoului unde se tipărea 
„Scînteia" în ilegalitate.

Aproape 70 la sută din 
elevii chestionați au nu
mit mai puțin de două e- 
venimente legate direct 
de numele cartierului pe 
care îl străbat zilnic (și 
nu o dată, desigur, înso
țiți de dascălii lor).

In autogara Făgăraș ne 
despărțim de Dumitru Plo- 
peanu, funcționar la un 
sfat popular :

— Ferice de voi, bucu- 
reștenii 1 Aveți spectacole, 
expoziții, muzee.

Peste 24 de ore ne a- 
flam în București, pe stra
da I. C. Frimu.

Ne adresăm unui băr
bat aparent ieșit la plim
bare. >

(Continuare
. în pag. a IV-a) ®

(Continuare în pag. a Ul-a)
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La balul de
simbătă seara
„Dacă vrei să-ți formezi o 

părere despre oameni, con- 
templă-i și atunci cind se 
distrează" — spunea un mo
ralist francez. In mod nor
mal, sfîrșitul de săptămînă, 
perioada delimitată de acele 
ceasornicului între simbătă 
după-amiază și luni dimi
neața, conținînd un număr 
mare de ore de odihnă, o- 
feră și cele mai multe posi
bilități virtuale de „distrac
ții". în aceste zile, de obi
cei, trenurile de excursii 
sînt luate cu asalt, la multe 
spectacole și concerte sălile 
sînt arhipline, expozițiile și 
muzeele cunosc o afluență 
sensibil sporită de vizita
tori.

Există însă — mai cu sea
mă în rîndurile tinerilor — 
și o firească dorință de a 
„petrece", tradiționala do
rință — „imortalizată" în 
refrenul lui Ion Vasilescu — 
de a participa la „balul de 
simbătă seară". Baluri de 
sîmbătă seara se organizea
ză și astăzi — la anumite 
cluburi, la case de cultură. 
Uneori poartă alt nume, 
„modernizat", de „reuni
uni". Ce ambianță oferă 
ele?

★
Ce-1 trebuie unui bal să 

fie bal ? în primul rînd o 
sală spațioasă. Din acest 
punct de vedere casele de 
cultură sînt un cadru po
trivit pentru aceste petre
ceri tinerești. Ele pot primi 
un mare număr de tineri. 
(Cei din comuna Cuz- 
drioara, raionul Dej, vor

protesta, desigur; acolo 
a avut loc de curînd 
un bal al celor de 70—90 
de ani și sala a fost plină, 
veselia mare, deși dușu
meaua nu s-a prea ros sub 
tălpile dansatorilor). To
tuși, trebuie să admitem că 
balul este mai ales pentru 
tineri.

Am trecut — cu noi nu
meroși tineri amatori de 
dans din Craiova — pe sub 
ferestrele clubului uzinei

Privirile ne-au căzut și pe 
bufetele aflate în holuri. 
Primul, situat sub scară, o- 
ferea doar două „alimen
te" cu adevărat comestibile: 
bere și suc. Ambele calde. 
Mai erau cîteva „exponate" 
— cîmăciori, chiftele — dar 
păreau scoase din... pirami
dele egiptene. Celălalt bu
fet, pe lîngă aceleași sorti
mente cu aspect matusale- 
mic, oferea în plus un pla-

reporta j-anchetă
„7 Noiembrie". Tăcere. 
Pustiu. Să mergem în altă 
parte.

— Vă osteniți de poma
nă — ne-au lămurit craio- 
venii. E singura sală de 
bal din oraș.

în întreprinderile și in
stituțiile de învățămînt cra- 
iovene muncesc și învață 
zeci de mii de tineri : cum 
își petrec sîmbăta seara ? 
Plimbîndu-se „pe centru" 
sau în restaurante și cafe- 
baruri. în lipsă de altceva...

Am intrat la casele de 
cultură ale tineretului din 
raioanele Nicolae Bălcescu 
și Tudor Vladimirescu din 
București. Grupuri de ti
neri își încredințau paltoa
nele, pălăriile unor servicii 
de garderobă bine organi
zate.

tou de prăjituri cu glazurile 
crăpate și scurse. Mort de 
foame să fi fost (ceea ce nu 
este imposibil după cîteva 
ore bune de dans) și tot nu 
te-ai fi atins de ele I între
prinderile de alimentație 
publică „Tușnad" și „Ra- 
rău" care aprovizionează a- 
ceste bufete susțin că nu 
sînt rentabile. Nici nu e de 
mirare...

La clubul D.N.M. Cons
tanta, pentru a se simplifi
ca lucrurile, garderoba, 
dansul, bufetul — bine a- 
sortat cu țuică și alte bău
turi tari — sînt concentrate 
în aceeași sală. Peste toate 
plutește, ca un nor, fumul 
de țigară, iar de la o anu
mită oră urechile sînt tor
turate de cîntecele răgușite

ale unui grup de tineri care 
au luat cunoștință mai „te
meinic" de conținutul sti
clelor de la bufet. Aici în
săși ideea de a dansa este 
anihilată. Singurul mulțu
mit de această înghesuială 
pare să fie directorul clu
bului, Vasile Bunoiu : pla
nul de încasări se îndepli
nește... *

Și la bal tonul îl dă, fi
rește, muzica. în cele două 
săli bucureștene de care a- 
minteam orchestrele cîntau 
cu hărnicie. Făceau însă un 
zgomot asurzitor. Oamenii 
își strigau unii altora, la 
ureche.

— Desigur acesta nu e u- 
nicul motiv pentru care bă
ieții sînt foarte laconici — 
era de părere tînăra Marl- 
oara P. Vocabularul de bal 
al multora se reduce la 
„dansați?" sau „mulțu
mesc". Eu sînt prevăzătoa
re : îmi aduc o carte. în 
pauze citesc.

Desigur, conversația de a- 
cest gen poate să fie plăcu
tă, mai ales cînd autorul 
cărții e spiritual. Nu ne 
pare însă deloc o ocupație 
potrivită pentru bal.

Dar dansul ? Destul de 
decent. Fetele au însă o 
obiecție.

— Putini băieți știu cu a- 
devărat să danseze — ne-a 
declarat muncitoarea Ște
fana I. pe care am întîl- 
nit-o la Casa de cultură a 
tineretului din raionul

(Continuare în pag. a Il-a)

FRUMOSUL ARTEI
Șl AL NATURII
note de drum din R. S. F. Iugoslavia

Teatrul „Atelier 212" din 
Belgrad este una dintre insti
tuțiile care s-au detașat în 
cadrul mișcării artistice iugo
slave prin repertoriul bine al
cătuit și, mai ales, prin calita
tea montării. Creat în 1956, co
lectivul dispunea la început de 
un studio cu 212 locuri — de 
unde și numele teatrului — 
și era format din cîțiva entu
ziaști. Cum stagiune de sta
giune cererea de bilete depă
șea cu mult numărul fotoliilor, 
nu de mult s-a amenajat o 
sală nouă cu 500 de locuri. 
Regizorul Bojan Stupica a fost 
arhitectul noii și aspectuoasei 
construcții care, astăzi, a de
venit ea însăși neîncăpătoare.

Cele mai multe spectacole 
înscrise pe afiș se joacă, în 
condițiile arătate mai înainte, 
cu casa închisă. Din teatru de 
experiment, „Atelier 212" a de
venit o instituție de autoritate. 
Printre cele 75 de premiere 
realizate în 10 ani de activita
te, un loc însemnat îl dețin 
piesele scrise de autori 
contemporani Iugoslavi —

Brana Crncevici, Alexandr 
Popovici și alții. Mir<i Trai- 
lovici, directoarea teatrului 
și regizor principal, ne-a 
informat că repertorial cuprin
de numeroase piese de o mare 
virulență satirică la adresa 
birocrației, a moravurilor ana
cronice din viața contempora
nă. Mi-am făcut o idee des
pre măiestria colectivului ar
tistic al teatrului, urmărind 
spectacolul cu piesa „Cui îi 
este teamă de Virginia 
Woolf?", celebra lucrare a 
scriitorului american Edward 
Albee. Este un spectacol ex
cepțional, jucat de cei patru 
interpreți cu o vervă și o 
înțelegere adîncă, umanistă a 
dramei personajelor. Succesul 
spectacolului, ca de altfel și 
al celorlalte 24 aflate actual
mente pe afiș, ne-a încredințat 
că teatrul iugoslav de azi are 
mari calități.

Mircea SIMIONESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Obiective ale muncii

de partid

ÎN SFERA CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

Știința românească este chemată 
sâ aducă o contribuție tot mai în
semnată la înfăptuirea politicii 
partidului de desăvirșire a con
strucției socialiste. în raza de acti
vitate a raionului „30 Decembrie" 
sînt cuprinși 80 la sută dintre cer
cetătorii științifici din București.

în prezent există condiții bune 
pentru îndrumarea competentă a 
activității comuniștilor din institu
tele de cercetări. Din comitetul ra
ional de partid fac parte doctori 
în științe, șefi de secții și de labo
ratoare de cercetări, iar o parte din 
aceștia răspund personal de îndru
marea unor organizații de bază. 
Este evident că asemenea cadre cu 
autoritate sînt în măsură să ridice 
calitatea muncii de partid și efi
ciența ei. Important este și faptul 
că și instruotorii care îndrumă or
ganizațiile dlin institutele de cerce
tări sînt redrutați din rîndul ca
drelor științifice.

Atit în ședințele de birou, cît și 
în plenare, comitetul raional de 
partid analizează periodic munca 
în această direcție, stabilindu-se 
măsuri pentru‘ridicarea pe o treap
tă superioară a muncii politice din 
institute. La finele anului trecut, o 
plenară a comitetului raional de 
partid a dezbătut pe larg această 
problemă. Discuțiile de atunci au 
constituit o largă confruntare de 
păreri în vederea creșterii rolului 
organizațiilor de partid, a contribu
ției lor la înfăptuirea politicii par
tidului și statului pe tărîmul știin
ței. Pe baza indicațiilor conduce
rii partidului, a ultimelor cuvîn- 
tări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul nostru raional 
de partid a întocmit un plan de 
măsuri care are ca obiective : spri
jinirea mai sistematică a conduce
rilor institutelor în vederea rezol
vării problemelor de cercetare ști
ințifică, a finalizării și aplicării în 
practică a rezultatelor cercetărilor, 
un ajutor sporit birourilor organi
zațiilor de bază privind perfecțio
narea stilului lor de muncă, primi
rea de noi membri de partid din 
rîndurile cercetătorilor apreciați 
pentru lucrările lor în țară și străi
nătate. întărirea legăturilor dintre 
cercetătorii mai vîrstnici și cei ti
neri etc. Aplicarea acestui plan de 
măsuri permite comitetului raional 
să cunoască operativ stadiul unor 
lucrări de cercetare, felul cum sînt 
valorificate forțele în fiecare insti
tut, cauzele care mai pot împiedica 
în unele locuri utilizarea cu maxi
mum de randament a potențialu
lui științific. în treacăt fie spus, 
potențialul științific existent ar pu
tea fi mai bine pus în valoare dacă 
cercetătorii ar fi eliberați de o se
rie de lucrări care pot fi îndepli
nite de tehnicieni cu pregătire me
die.

Organizațiile de partid din insti
tutele de cercetări, cuprinzînd aca
demicieni, profesori universitari, 
specialiști cu titluri științifice etc. 
— sînt animate de sentimentul unei 
înalte răspunderi față de progre
sul științei românești. Preocupîn- 
du-se sistematic de crearea unui 
climat cît mai favorabil cercetării 
științifice, organizațiile de partid 
din institutele Academiei și depar
tamentale dau un ajutor multilate
ral conducerilor institutelor pen
tru buna utilizare a forțelor știin
țifice și bazei tehnico-materiale de 
care dispun. în majoritatea unități
lor de cercetare organizațiile de 
partid au pus în centrul preocu
părilor problemele cele mai impor
tante și au favorizat un larg 
schimb de vederi, au stimulat ini
țiativa creatoare. în acest sens este 
edificatoare experiența dobîndită 
de organizația de partid de la 
Institutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii. Conducerea 
partidului și statului a trasat sar
cini importante cercetătorilor din 
acest domeniu de activitate. Venind 
în întîmpinarea dorinței manifesta
te de cercetători, s-a organizat dez
baterea aprofundată a documente
lor de partid referitoare la acest 
domeniu de activitate, acordîn- 
du-se o atenție deosebită sarcinilor 
concrete ce revin fiecărei secții și 
laborator în parte.

Cercetătorii institutului merg de
seori pe teren, de regulă în între
prinderile unde se fabrică utilaje 
agricole, sau în unitățile unde aces
te utilaje se experimentează. Bi
roul organizației de bază a făcut 
conducerii institutului propunerea 
ca acestor tovarăși să li se creeze 
posibilitatea ca, pe lîngă sarcinile 
curente ce le au, să se documente
ze și să urmărească 2—3 zile în 
plus, la fața locului și felul cum se 
realizează în producție temele la 
care au lucrat, cerințele noi ce 
apar la o serie de utilaje pentru 
a li se mări randamentul. Totodată 
să se consulte cu specialiștii de pe 
ogoare asupra observațiilor acestora 
privind cerințele actuale ale meca
nizării agriculturii noastre. Folo
sind aceste documentări suplimen
tare, institutul a elaborat noi teme 
de cercetare de mare utilitate prac
tică. De altfel, și măsura de a se 
amenaja cu forțe proprii o pistă de 
încercare a tractoarelor și altor uti
laje agricole este tot urmarea va
lorificării de către conducerea insti
tutului a unor propuneri consem
nate cu prilejui înainte amintit.

în urmă cu cîtva timp, cu acti
vul fără de partid de la institut s-a

Gheorghe T. IONESCU 
prim-secretar al Comitetului raional 
„30 Decembrie“-București al P.C.R.

VIAȚA DE PARTID

analizat modul de utilizare a bazei 
tehnico-materiale, iar propunerile 
rezultate au fost cristalizate într-o 
adunare generală de partid. Ținînd 
seama de sugestiile judicioase care 
s-au formulat, conducerea institu
tului a trecut la reorganizarea sec
ției de aparate de măsură, ceea ce

ÎN EDITURA POLITICĂ

au apărut:

Volumul cuprinde unele dintre 
cele mai importante lucrări ale 
clasicilor marxismului, între care 
„Critica Programului de la Go
tha", de K. Marx, „Originea fami
liei, a proprietății private și a sta
tului" și „Ludwig Feuerbach și 
sfirșitul filozofiei clasice germa
ne", de F. Engels, precum și o 
serie de scrisori adresate de Marx 
și Engels unor militanți ai miș
cării muncitorești.
616 pag. 27 lei

Culegerea constituie o antolo
gie de texte reprezentative apar
ținînd unor autori de prestigiu 
privind problemele logicii moder
ne, fundamentele matematicii și 
relațiile acestora cu filozofia.

Volumul cuprinde : Prefață de 
acad. Gr. C. Moisil; A. Grze- 
gorczyk — Schiță istorică ; G. W. 
Leibniz — Noțiuni fundamentale 
ale logicii; G. Boole — Cercetare 
asupra legilor gîndirii; G. Frege 
— Sens și semnificație ; B. Bus
sell — Principia mathematica : 
aspecte filozofice ; D. Hilbert — 
Gîndirea axiomatică; M. Schon- 
finkel — Despre elementele con
stitutive ale logicii matematice; 
I. Lukasiewicz — Din istoria lo
gicii propozițiilor; A. Church — 
Din „Introducere în logica mate
matică" ; H. B. Curry — Din 
„Fundamentele logicii matema
tice" ; R. Carnap — Obiectul lo
gicii inductive; C. I. Lewis — 
Implicație și deductibilitate; A. 
Tarski — Cu privire la noțiunea 
de consecință logică ; J. Lukasie
wicz-— Observații filozofice pri
vind sistemele polivalente de cal
cul propozițional; E. L. Post — 
Procese combinatorii finite; H. 
Reichenbach — Operații conec- 
tive și modalități; J. B. Rosser, 
A. R. Turquette — Logici cu mai 
multe valori. Introducere; A. Hey- 
ting — După treizeci de ani; A. 
Kolmogorov — Contribuții la in
terpretarea logicii intuiționiste; 
A. A. Markov — Despre matema
tica constructivists ; V. M. Gluș- 
kov — Problema automatizării 
proceselor de creație științifică; 
A. Church — Matematica și lo
gica ; S. C. Kleene — Critica ra
ționamentelor matematice; A- 
Mostowski — Stadiul actual al 
cercetărilor de fundamentele ma
tematicii ; H. Cartan — Despre 
fundamentele logice ale matema
ticii ; N. Bourbaki — Arhitectura 
matematicii; A. Robinson — For
malismul in anul 1964.

Textele incluse in culegere 
apar pentru prima oară în limba 
română.
576 pag. 17,50 tei
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se impunea îndeosebi. O altă ini
țiativă însușită de conducerea in
stitutului a fost și urmărirea în
deaproape a felului cum cercetăto
rii sînt preocupați de transpunerea 
în producție a rezultatelor muncii 
lor. De pe acum se pregătește adu
narea generală de partid din luna 
viitoare, cînd se va face o amplă 
analiză asupra finalizării lucrărilor 
efectuate anul trecut.

Ni se pare interesant de amintit 
tot de la acest institut și de „sfa
turile secțiilor", care promovează 
cu îndrăzneală schimburile de opi
nii între specialiști. „Sfaturile" se 
organizează ori de cite ori e nevoie 
la elaborarea tematicii de cerce
tare, pe parcursul realizării ei, și 
se bucură de sprijinul organizației 
de partid.

Pornind de la însemnătatea legă
turii activității științifice cu prac
tica, organizațiile de partid s-au 
preocupat încă din etapa elaborării 
planurilor tematice pe acest an ca 
eforturile institutelor să fie îndrep
tate spre sprijinirea și rezolvarea 
problemelor majore din instituții 
economice centrale, uzine, între
prinderi. Putem da în acest sens 
ca exemplu Institutul de fizică ato
mică, institutul de energetică, Cen
trul de cercetări de chimie-fizică 
etc. Deși în majoritatea institutelor 
aceste planuri au fost opera colec
tivă a cercetătorilor științifici, au 
existat însă și situații cînd la alcă
tuirea lor nu au fost consultați toți 
cercetătorii care lucrează in sec
ții și laboratoare. Așa s-au petre
cut lucrurile la Institutul de stat 
pentru controlul medicamentelor și 
cercetări farmaceutice, iar la Insti
tutul central de cercetări agricole 
și Institutul de cercetări piscicole 
nu a existat o conlucrare strînsă 
între conducerile acestor institute 
și birourile organizațiilor de partid. 
Nu-i de mirare deci că unele din 
propunerile făcute nu s-au realizat 
în condiții corespunzătoare.

Problema formării de noi cadre 
valoroase are o importanță deose
bită și ea trebuie susținută pe de
plin. Totuși, sînt destule acele in
stitute care de mai mulți ani n-au 
mai angajat nici un tînăr absolvent 
al învățămîntului superior. La In
stitutul de energetică un cadru tî
năr n-a mai fost primit de 10 ani. 
La Institutul de fiziologie normală 
și patologică este foarte slabă con
lucrarea dintre conducere și cadrele 
tinere. De altfel, comitetul de 
partid al Academiei a întocmit o 
analiză temeinică pe această temă.

Există în unele institute o expe
riență valoroasă în ceea ce privește 
sprijinirea cercetătorilor aflați la 
începuturile activității lor, expe
riență care se cere generalizată. Cu 
sprijinul organizațiilor de partid de 
la Institutul de matematică și Cen
trul de statistică matematică, Insti
tutul de fizică atomică etc. s-au 
inițiat reuniuni științifice de comu
nicări ale tineretului, seminarii 
profesionale pe secții și sectoare, 
cursuri pentru ridicarea calificării 
cercetătorilor mai tineri, Ia care țin 
conferințe și lecții oameni de știin
ță de prestigiu, uneori sînt invitați 
și savanți de peste hotare.

Stimularea cadrelor tinere, în
drumarea pregătirii lor constituie 
îndatoriri de seamă ale cercetăto
rilor experimentați, ale comuniști
lor în primul rînd. Comitetul raio
nal de partid va acorda în conti
nuare atenția cuvenită acestei pro
bleme.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, considerăm că mai avem 
mult de făcut pentru ca munca de 
partid în instituțiile de cercetare 
științifică să corespundă exigențe
lor îndreptățite ale partidului. Sîn- 
tem hotărîți să acționăm cu perse
verență pentru continua ridicare a 
nivelului muncii de partid din 
institutele de cercetări, îneît aceas
ta să aducă o contribuție sporită la 
înfăptuirea sarcinilor de mare răs
pundere puse de conducerea parti
dului și statului în fața oamenilor 
de știință.

Deasupra norilor Feto : Gh. Vințilă

r 1

sîmbă tă
seara
(Urmare din pag. I)

Nicolae Bălcescu. Mulți își 
închipuie că a dansa mo
dern înseamnă a te maimu
țări. E dezagreabil să dan
sezi cu un asemenea cava
ler...

Iată in această privință și 
părerea unui specialist — 
regizoarea de balet Tilde 
Urseanu :

— Dansai a fost și va ră- 
mîne expresia unei game 
bogate de sentimente. Indi
ferent de e tango, conga, 
cha-cha, shake, bossa-nova, 
surf și ce-o mai fi să fie, 
prezentarea pe ringul de 
dans dezvăluie omul.

★
Nu sint de domeniul ex

clusiv al literaturii emoțiile 
fetei care se pregătește 
pentru bal. Rochia, pantofii, 
pieptănătura... A merge la 
bal. înseamnă a te expune 
privirilor. în acest context 
nu este deplasată practica 
de a nu se vinde bilete de 
intrare tinerilor care nu au 
o ținută corespunzătoare. 
Rezultatul este bun. Aproa
pe toți băieții poartă cos
tume de culoare închisă, 
cămăși albe, cravate. Am 
constatat însă, cu surprin
dere, că destul .de multe 
fete își păstrau la dans pă
lăriile, căciulile de lînă, ciz
mele, ghetele.

Sint ..apariții" și mai o- 
riginale. Cînd în sala clu
bului D.N.M. din Constanța 
se produce rumoare, nici nu 
e nevoie să-ți întorci pri
virile spre ușă. Cu sigu
ranță... a apărut Nuți, alias 
Elena Ionescu ! Ținuta ? 
Pantaloni si bluză. Parte
nerul ei, Chiriac Alexe, ar
borează aceeași neglijență.

Să presupunem că e vor
ba de o confuzie între bal 
și o excursie pe motocicle
tă. De multe ori tinerii nu 
fac deosebirea între prac
tic și frumos...

★
La multe dintre ..balu

rile de sîmbătă seara" — și, 
semnificativ lucru, la unele 
intitulate chiar „seri cultu- 
ral-distractive pentru tine
ret" — am constatat un fe
nomen curios: tinerii nu se 
distrează. Cască, plictisiți 
pe marginea ringului de 
dans sau contemplă sala., 
de la ușă ori de la bufet.

— Firește, vreau să mă 
distrez, că doar pentru asta

am venit aici — ne-a spus 
unul dintre ei, Miron Udup, 
electrician la I.Ț.B. Dacă 
mă plictisesc, nu-i vina 
mea...

— Dar a cui e vina 7
— E prea monoton, prea 

scorțos, prea „cu ștaif". 
Nici de dansat nu prea ai 
cu cine — fete sînt puți
ne, după cum vedeți — dar 
și dansul ăsta, dacă se tot 
repetă într-una, fără nici 
un fel de variație, pîr.ă ia 
urmă ajunge să te plicti
sească. Ar trebui mai mul
tă inventivitate, mai multă 
fantezie din partea organi
zatorilor. Multi ar vrea să 
participe la un concurs 
pentru : „Cel mai bun dan
sator", „Cel mai bun cint.ă- 
reț de muzică ușoară sau 
populară", la jocuri de so
cietate.

Interlocutorul nostru a- 
vea dreptate. Că se poate 
ne-a dovedit-o atmosfera 
veselă, exuberantă, pe care 
am găsit-o la clubul „Vic
toria" din Cluj.

— „Jocul" ca supapă de 
revărsare a unor resurse 
neconsumate de energie su
fletească, iși are rolul său 
bine definit — este de pă
rere profesoara Elena Nico- 
lau din București. în alte 
țări există o întreagă lite
ratură despre „joc", care 
descrie o gamă bogată de 
modalități și form' ale „jo
cului de societate" ori cri ar 
numai ale „jocului de bal" 
mergind de ia amuzantele 
deghizări carnavalești (în
soțite, eventual, de recu
noașteri ale măștilor după 
semnificații istorice sau li
terare), pină la diferite 
concursuri semiteatralizate 
sau la tot felul de „meta
morfoze iluzioniste", reali
zate, firește, de amatori...

★
în plin centrul Capitalei 

am asistat la două „baluri 
de sîmbâtă seara" care al
cătuiau o desăvirșită „ar
monie a contrastelor".

Se pot auzi cuvintele : 
„hai să dansăm la abona
mente !“. Ce sînt aceste „a- 
bonamente ?“. E vorba de o 
fostă sală a I.T.B.-ului, si
tuată vizavi de Cișmigiu, 
pe str. Gutemberg, unde au 
loc cu regularitate, în fie
care sîmbătă seara și du
minica după-amiaza, „reu
niuni dansante". Cinci lei 
intrarea. Fum neguros să-1

tai cu cuțitul. Sală mare, 
rece, neprimitoare, un fel 
de hală pardosită cu ci
ment, în care se îmbulzesc, 
ca într-o cutie de sardele, 
sute de oameni. Paltoanele, 
nemaiîncăpînd în garderoba 
minusculă, se lăfăie agățate 
de ferestre. La bufetul 
murdar, alcool. Orchestra 
cu rezonanțe de circiumă 
periferică diformează paro
xistic melodii și ritmuri.

Numai la cîțiva pași, un 
„bal de sîmbătă seara" 
ideal, la Casa de cultură a 
raionului 16 Februarie, de 
pe strada Zalomit. Ambian
ță plăcută, orchestră bună, 
un bufet bun. S-a dansat, 
s-a organizat un concurs de 
epigrame pe rime date, un 
concurs „Recunoașteți mas
ca !",

Eram gata să lăudăm 
conducerea Casei de cultu
ră, cînd am aflat că nu era 
„balul de sîmbătă seara" 
destinat tinerilor din raion, 
ci un bal al salariaților... 
Comitetului pentru cultură 
și artă de pe lingă Sfatul 
popular al orașului Bucu
rești.

Prin urmare, se știe cum 
trebuie organizată o seară 
de bal. Numai că experien
ța se aplică în cadru re- 
strîns. „pentru uz strict 
personal".

...Cît pe ce să uităm un 
amănunt, care dezvăluie 
mai pregnant semnificația 
acestei „armonii a contras
telor" : „bomba" de la „a- 
bonamente" este „patrona
tă" de aceeași instituție, 
Sfatul popular al Capitalei, 
a cărei clădire se profi
lează drept în față. Sala, 
aparținînd sindicatului sa- 
lariaților sfatului, este uti
lizată în scop pur lucrativ, 
contra a cinci lei biletul.

★
în primul rînd, o consta

tare : in multe orașe — la 
Craiova, la Deva etc. — 
sînt încă prea puține locuri 
unde se dansează. Ar tre
bui investigată posibilitatea 
deschiderii unui număr mai 
mare de „săli de dans", 
care să nu aibă caracterul 
unor restaurante cu consu
mații costisitoare și mai 
ales alcoolice și cu platoul 
de dans înghesuit între 
mese.

Balul să recapete însă o 
anume aureolă de „eveni
ment". Să se organizeze ba
luri poate mai rar, dar să fie 
pregătite cu grijă, în așa fel 
îneît să constituie adevă
rate momente de atracție. 
Să li se găsească de fiecare 
dată o titulatură atrăgătoa
re : „balul primăverii", 
„balul ghioceilor" — aici 
imaginația se poate dovedi 
inepuizabilă — să li se 
creeze un cadru decorativ 
adecvat, să fie însoțite de 
programe artistice, de amu
zamente pe toate gusturile.

Reportaj-anchetă realizat 
de Victor BÎRLADEANU, 
Rodica ȘERBAN, Alexan
dru MUREȘAN, Victor DE- 
LEANU și Vasile MIHAI
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Magazine de prezentare și desfacere 
a produselor industriei ușoare

Printr-o recentă Hotărire a 
Consiliului de Miniștri s-au sta
bilit măsuri pentru organizarea 
unor magazine de prezentare 
și desfacere ale unor între
prinderi de sub îndrumarea și 
controlul Ministerului Indus
triei Ușoare. Aceste magazine 
vor desface, cu amănuntul, 
produsele întreprinderilor de 
care aparțin cît și altele, simi
lare, ale industriei ușoare. 
Pentru asigurarea spațiilor co
merciale necesare înființării 
acestor unități de prezentare 
și desfacere comitetele execu
tive ale sfaturilor populare re
gionale și al orașului București 
vor transmite întreprinderilor

industriale respective un nu
măr de magazine aparținînd 
organizațiilor comerciale loca
le. La ce adrese vor putea fi 
găsite și ce fabrici vor repre
zenta ?

Fabrica de încălțăminte „Ba
natul" din Timișoara va avea 
un magazin, în aceiași oraș, 
pe bd. Tinereții nr. 28. La 
Arad, pe bd. Republicii nr. 54 
se va deschide magazinul de 
prezentare al fabricii de con
fecții din localitate. Produsele 
fabricii de confecții „Steaua 
roșie"-Sibiu vor putea fi cum
părate în magazinul din Piața 
Republicii nr. 9. La Cluj vor 
exista două asemenea unități

pe str. 30 Decembrie : al fabri
cii de confecții „Flacăra" și al 
Fabricii de încălțăminte și pie
lărie. In Oradea, pe Calea Re
publicii nr. 5 și 9 se vor des
chide magazine de prezen
tare a încălțămintei produsă 
de „Solidaritatea" și a confec
țiilor de la fabrica din locali
tate. Tn regiunea Galați, pe str. 
Republicii nr. 41 din Brăila și 
pe Strada Mare a Unirii nr. 152 
din Focșani, vor lua ființă uni
tăți de desfacere aparținînd 
fabricilor de confecții din ace
ste orașe ; la lași, în unitatea 
de pe str. Ștefan cel Mare nr. 
13 își va prezenta produsele 
Fabrica de confecții ieșeană ;

la Craiova, pe Calea Unirii nr. 
21 va funcționa unitatea de 
desfacere a fabricii de confec
ții din localitate. în Capitală, 
asemenea magazine, pentru 
prezentarea produselor fabricii 
de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița" și ale fabricii de 
încălțăminte „Progresul", se 
vor înființa pe Calea Victoriei 
nr. 22 și, respectiv, pe șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 5.

Aceste magazine vor oferi 
cumpărătorilor posibilitatea de 
a aprecia produsele fabricilor 
din orașele lor, iar vînzătorilor 
— să cunoască preferințele și- 
gusturile publicului

reclamații

sesizări

răspunsuri

• Patru apeluri telegrafice a adresat pină acum 
Uzina de utilaj greu „Progresul”-Brăila Combina
tului siderurgic „Gheorghe Gheorghiv-Dej" Galați 
pentru a ridica primele 430 tone conducte din co
manda de 770 tone care au termen de livrare la 
sfirșitul acestui trimestru. Stivele de conducte cresc 
ca niște mastodonți care ameninți nu numai maga
zia de expediție, ci și secția cazangerie, unde pro
cesul de producție nu se mai poate desfășura nor
mal.

Ionel ARAMA
șeful biroului desfaceri, 
Uzina de utilaj greu „Progresul"- 
Brâila.

• Imobilele din Sighișoara, str. Matei Basarab 
nr. 1 și 3, despărțite printr-o distanță de circa 2 
metri, și-au stricat raporturile de bună vecinătate. 
Casa situată la nr. I și-a propus să o facă victimă 
pe cea de la nr. 3, îndreptindu-i spre temelie un 
șuvoi de apă ce se scurge dintr-o baie, instalată cu 
citeva luni in urmă, și mai mulți torenți care 
coboară Cu furie de pe streșini. în ultimul timp, 
cu toate stăruințele depuse pe lîngă cetățeanul Tu- 
doran, proprietarul imobilului cu intenții agresive, 
cotele apelor reziduale și pluviale au crescut în 
așa măsură îneît au inundat (și infectat) chiar 
strada. Sesizarea făcută de Elena Zablău la sfatul 
popular orășenesc s-a soldat cu o înștiințare în scris 
prin care cetățeanului în cauză i se propune să-și 
confecționeze pină la 1 mai 1967 jgheaburi, burlane, 
precum și un bazin colector de apă din beton, de
oarece, pe semne el nu știa că are o asemenea obli
gație (! ?). Va rezista oare pină atunci imobilul 
de la nr. 3 ?

e în legătură cu o scrisoare trimisă de Costache 
Olaru, muncitor la I.C.F. Dornișoara din Vatra 
Dornei, prin care solicita o adeverință pentru sta
bilirea vechimii in muncă, ne-am adresat la 
I3.X.1966 Consiliului local al sindicatelor Adjud. 
Ni s-a făcut cunoscut că trebuie să ne adresăm 
Consiliului local al sindicatelor Focșani unde se 
află întreprinderea în care a lucrat cel în cat 
De aici ni s-a comunicat că e bine să îndrumau, 
scrisoarea către Consiliul local al sindicatelor din 
Vaslui. Iată acum și răspunsul : „Urmăriți rezol
varea scrisorii la Consiliul local al sindicatelor 
Adjud" (unde ne adresasem, de fapt, prima oară). 
De data aceasta, din nou ni se face cunoscut că 
scrisoarea respectivă trebuie trimisă la Focșani ! 
Și de aici, iarăși la Vaslui ? De ce nu și Ia Buzău, 
Brăila, Satu-Mare ? Cercul vicios, dacă rămîne 
prea închis, poate provoca amețeli grave. După 
cît se pare, cei ce au apucat să s.e invîrtească pe 
această orbită nu-și vor reveni curind în fire. Ce 
e de făcut pentru a-i trezi la realitate ?

• Secția de cercetări hortiviticole Murfatlar din 
cadrul Stațiunii experimentale agricole Dobrogea 
— după cum ne scrie P. Tomoroga — a coma.ndat 
uzinei Tehnofrig din Cluj un limpezitor centrifugal 
pentru noul complex de vinificație. Comanda s-a 
făcut la 17 iunie 1964. Uzina a convenit să o ono
reze la sfirșitul aceluiași an. La 10 decembrie 1964 
a anunțat că limpezitorul va fi gata în 1965. La 25 
decembrie 1965 a cerut o nouă păsuire pină în 1966. 
La 20 decembrie 1966 a anunțat că intenționează să 
termine utilajul respectiv in 1967. E tulbure rău de 
tot povestea acestui limpezitor !

• Sesizarea tov. Nicolae Capei in legătură cu 
unele deficiențe constatate la unitatea alimentară 
din Aleea Tibleș este întemeiată — se arată într-un 
răspuns primit din partea Secțiunii comerciale a 
sfatului popular raional „16 Februarie"-București. 
S-au luat măsuri pentru o mai bună aprovizionare 
a unității. întregul personal de deservire a cărui 
comportare era necorespunzătoare a fost înlocuit. în 
unitățile comerciale din cartierul C.A.M.-Grand vor 
fi intensificate controalele cerîndu-se și sprijinul 
echipelor de control obștesc.

Noi mărfuri ce se 
pot cumpăra 

cu plata in rate
Începînd cu data 

de 1 martie a.c. lista 
mărfurilor care se 
pot cumpăra cu pla
ta în rate de către 
toate categoriile de 
salariați și membri ai 
cooperativelor mește
șugărești s-a extins. 
Astfel, în cursul lunii 
martie, se pot procu
ra cu un acont de 
20—25 la sută din va
loarea totală și cu 
plata în 6—8 rate lu- 
natfi taioare și costu
me bărbătești la pro
ba a doua, precum și 
paltoane din imitație 
de blană de focă, de

piele de vițel. Tot cu 
plata în rate se pot 
cumpăra aparate 
pentru mărit fotogra
fii marca „Peisaj", 
aparate „Diascol" 
pentru proiectarea 
diapozitivelor, un 
sortiment lărgit de 
aparate de radio, 
acordeoane și piku- 
puri contra unui 
acont de 20—25 la 
sută, iar restul plătibil 
în 5—10 rate lunare. 
De reținut că vtnza- 
rea acestor produse 
cu plata în rate se 
face numai pînă la 
30 martie a.c.

GARNITURA DE
BUCĂTĂRIE „SIBIU"

întreprinderea de in
dustrie locală „11 Iunie” 
din Călărași produce o 
garnitură de bucătărie 
care satisface exigențe
le gospodinelor. Este 
vorba de garnitura „Si
biu" din plăci fibrolem- 
noase emailate. Acest 
material pe lîngă calită
țile estetice evidente

este foarte ușor de între
ținut și curățat. Garnitu
ra este compusă din 
tr-un dulap încăpător și 
o masă cu două tabu
rete. Aceeași întreprin
dere produce, tot pentru 
bucătării, reCipienți cu 
capac din tablă neagră, 
vopsită anticoroziv, pen
tru resturile menajere.
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LA C.I.L. SUCEAVA: Măsurile
luate pentru ridicarea productivității muncii

NE PERMIT SĂ LUCRĂM 
NUMAI CU 70°. DIN 
FORȚA DE MUNCĂ

PROIECTATĂ
încercînd să răspundă la o în

trebare în legătură cu ritmul de 
creștere a productivității muncii, 
inginerul șef al Combinatului de 
industrializare a lemnului din Su
ceava, tov. Simion Macovei, ne-a 
spus :

— Nivelul productivității muncii 
prevăzut în proiect a fost atins 
încă din primul an de Ia intrarea 
în funcțiune a combinatului. 
Sarcina de sporire a producti
vității muncii — obiectiv central al 
tuturor organizațiilor economice 
— nu a fost mică. Am reușit s-o 
realizăm tocmai pentru că ea a fost 
mobilizatoare, pe baza fructificării 
potențialului tehnic, a rezervelor 
existente în sectoarele de producție 
ale combinatului.

Dinamica productivității muncii 
în cei patru ani de existență a 
acestei unități moderne a econo
miei forestiere 
\=te, intr-adevăr, 
demnă de rele
vat. Din grafice
le existente la 
serviciul planifi
cării spicuim
cîteva cifre :
productivitatea 

muncii prevăzu
tă în proiect a fost de 60 000 lei 
anual pe fiecare salariat. Anul tre
cut s-au obținut însă 93 000 lei, iar 
pentru 1967 s-au prevăzut peste 
102 000 lei pe un salariat. în ianua
rie, planul de creștere a producti
vității muncii a fost îndeplinit în 
proporție de 100,2 la sută. Deci, în 
patru ani, productivitatea muncii la 
C.I.L.-Suceava aproape că s-a du
blat. în acest fel, acum, peste 82 la 
sută din sporul producției se ob
ține pe seama creșterii productivi
tății muncii.

— în principal, pe ce pîrghii 
s-a acționat ?

— Ne-am orientat, mai întîi, spre 
reducerea personalului din sectoa
rele auxiliare și atragerea Iui în 
cele direct productive. Ca urmare 
a sporit gradul de utilizare a ca
pacităților de producție. în același 
timp, s-a îmbunătățit și sistemul 
organizării producției și a muncii 
în combinat.

— Cum ați reușit să reduceți 
numărul muncitorilor auxiliari ?

— Mă opresc la un exemplu, al 
depozitelor. Aici, prin raționaliza
rea muncii — în depozitele de 
cherestea și frize, de produse finite 
de la fabrica de plăci fibro-lem- 
noase — prin reorganizarea trans
portului intern, mecanizarea unor 
operații de încărcare și descărcare, 
s-au economisit 35 de muncitori, 
care, ridieîndu-și calificarea, au 
fost absorbiți în secțiile direct 
productive.

— Folosirea mai judicioasă a ma
șinilor și utilajelor, a forței de 
muncă, în toate schimburile, pre
supune existența unor norme de 
lucru mobilizatoare, așezate pe 
baze științifice. în acest sens, cum 
s-a procedat și ce s-a întreprins 
în sectoarele combinatului ?

— S-a renunțat la normele me
dii, aproximative. Locul lor a fost 
luat de cronometrări efectuate pe 
operații și mașini la fiecare loc de 
muncă. Lună de lună se urmă
rește realizarea normelor. Trimes
trial, facem o analiză amănunțită 

tribuna 
experienței 
înaintate

a gradului de îndeplinire a nor
melor pe echipe și secții, luînd mă
suri pentru corectarea lor imediată, 
acolo unde se înregistrează depășiri 
exagerate. Așa, de pildă, la sectoa
rele pregătire și finisaj, din cadrul 
secției de mobilă, s-a constatat o 
depășire neobișnuită de 35—60 la 
sută a normelor. Și aceasta, nu ca 
urmare a unor eforturi deosebite 
ale muncitorilor, ci datorită unor 
perfecționări ale procesului teh
nologic care s-au făcut în ultimul 
timp. Ca atare, am corectat nor
mele respective, fapt ce a dus la o 
mai bună utilizare a timpului de 
lucru.

— Ce ne puteți spune, în acest 
caz, despre utilizarea timpului de 
lucru, la ce procent ați ajuns ?

— Durata medie a zilei de lu
cru a crescut de la 7,8 ore la începu
tul anului trecut, la peste 7,92 ore 

în luna ianua
rie din 1967. A- 
ceastă creștere 
s-a reflectat di
rect în coeficien
tul de utilizare a 
fondului de timp 
maxim disponi
bil, care a ajuns 
în prezent la 
peste 98 la sută.

Dar despre folosirea capaci
tăților de producție ?

— Față de proiect, la trei secții 
— placaje, plăci fibro-lemnoase și 
mobilă — cu o pondere de peste 
85 la sută în producția combinatu
lui, capacitatea de producție a 
fost depășită cu 4—7 la sută. A- 
ceasta, în principal, prin înlătura
rea întreruperilor accidentale și 
scurtarea termenului de imobilizare 
a utilajelor în reparațiile capitale. 
Dar, eforturile pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne 
de creștere a productivității muncii 
nu s-au limitat la atît. Gradul 
înalt de tehnicitate — ne-a spus 
în continuare inginerul șef al com
binatului — cere oameni cu pregă
tire corespunzătoare, capabili să 
smulgă cît se poate de mult din 
capacitățile potențiale ale utilajelor 
existente. Ne-am orientat, așadar, 
spre creșterea și perfecționarea 
calificării profesionale a muncito
rilor, prin cursurile speciale or
ganizate în combinat. Anul acesta 
funcționează 46 de cursuri de ridi
care a calificării, cuprinzînd peste 
1000 de muncitori. Caracteristica 
principală a acestor cursuri constă 
în strinsa împletire dintre preda
rea cunoștințelor teoretice și apli
carea lor în practică. De asemenea, 
cursurile au fost organizate pe 
schimburi, meserii și categorii de 
calificare.

— Ce efecte mai însemnate s-au 
obținut, în afara celor prezentate 
pînă acum ?

— Acțiunea de perfecționare a 
pregătirii tehnico-profesionale a 
muncitorilor s-a desfășurat în 
strînsă corelare cu dimensionarea 
optimă a necesarului de forță de 
muncă, pe secții și ateliere, pe 
schimburi. Ca atare, nu s-a depășit 
numărul mediu scriptic de sala- 
riați prevăzut în proiect. Dim
potrivă, în prezent lucrăm cu nu
mai 70 la sută din numărul de 
muncitori stabilit inițial în pro
iect. Aș mai vrea să adaug un 
lucru. în combinat, sînt organizate

într-o ședință de lucru 
organizată de Consiliul 
Superior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de 
Producție, care a avut loc 
în cursul lunii ianuarie 
au fost analizate proble
mele sporirii producției 
de legume, concluziile 
fiind concretizate într-un 
plan de măsuri. întrucît 
bazele producției de le
gume se pun tocmai în 
această perioadă, este ca
zul să ne întrebăm cum 
este dus la îndeplinire 
planul de măsuri amintit.

Principala acțiune care 
se desfășoară acum în le- 
gumicultură este pregă
tirea răsadurilor, care ur
mează să fie scoase în 
cîmp o dată cu venirea 
primăverii. în această 
privință, planul de măsuri 
prevedea : construirea de 
înmulțitoare pentru pro
ducerea de răsaduri reve
nind cel puțin 10 metri 
pătrați la fiecare hectar 
cu legume timpurii și 
extinderea, în continuare, 
a suprafețelor de răsad
nițe, în scopul realizării 
a cel puțin 220—250 me
tri pătrați pentru fiecare 
hectar de tomate, vinete, 
ardei, castraveți, conopi
dă, varză. Ținîndu-se 
seama de această cerință, 
s-a prevăzut confecționa
rea în 1967 a 110 ha ră
sadnițe noi pe lîngă cele 
existente în anul trecut.

Din datele centralizate 
la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că a- 
ceastă acțiune se desfă
șoară din plin în regiu
nile București, Dobrogea, 
Crișana și Banat. în ace
lași timp, în regiunile Ba
cău, Galați, Brașov, Cluj, 
Maramureș, confecționa
rea de răsadnițe noi este 
mult întîrziată. Fiecare

lectorate de conferințe tehnice la 
care participă ingineri și econo
miști. Cei mai buni ingineri pre
zintă lucrări despre noutățile ce 
apar pe plan mondial în sectorul

nostru de activitate, făcînd tot
odată propuneri concrete referi
toare la posibilitățile de aplicare 
în unitatea noastră. Pe baza unui 
astfel de referat, am reușit să ra
ționalizăm transporturile interne 
și să obținem importante sporuri 
de productivitate. De asemenea, 
consumul de manoperă pe unitatea 
de produs a scăzut simțitor în fie
care an — ceea ce reflectă meto
dele avansate de lucru, tehnologiile 
perfecționate pe care le utilizăm. 
Așa, de pildă, de la 71 ore pe metru 
cub de placaj în 1964, s-a ajuns la 
55 ore în anul trecut. Scăderi ase
mănătoare s-au înregistrat și la 
mobilă și plăci fibro-lemnoase.

— Care sînt principalele măsuri 
pe care preconizați să le aplicați de 
acum înainte ?

— Sporul de productivitate de a- 
proape 9 la sută prevăzut în plan, 
în comparație cu anul trecut, ne
cesită eforturi sporite din partea 
colectivului nostru pentru valorifi
carea superioară a unor noi surse 
interne. Ca atare, vom continua ra
ționalizarea muncii în sectoarele 
auxiliare, vom extinde acordul in
dividual la secțiile de mobilă și bi
nale, urmărind îndeaproape per
fecționarea normării muncii. Prin- 
tr-o mai bună organizare a fluxului 
tehnologic, acționînd în special în 
direcția înlăturării unor locuri în
guste ce mai există în secțiile de 
mobilă și plăci fibro-lemnoase, vom 
spori considerabil și indicele de 
utilizare intensivă a capacităților 
de producție, ritmul de creștere a 
productivității muncii.

Viorel SALĂGEAN

Nerespectarea scadențelor 
poate avea repercusiuni in 
aprovizionarea cu legume a pieței

din cei care lucrează în 
domeniul legumiculturii, 
specialiștii din unități și de 
la consiliile agricole știu 
că de răsadnițe este nevoie 
acum și nu mai tîrziu. 
întîrzierea nu este justifi
cată întrucît aprovizio
narea cu materiale a în
ceput mult mai devreme 
decît în alți ani. Este a- 
devărat că, în unele re
giuni procurarea chereste

IMPORTANTE LUCRÂRI DE SEZON 
IN LEGUMICULTURA CARE NU SE 
desfAșoarA 1n ritmul pre
văzut

lei se face cu destulă di
ficultate. Unitățile Minis
terului Economiei Fores
tiere nu numai că întîrzie 
livrarea materialului lem
nos, dar expediază che
restea de slabă calitate, 
care nu poate fi folosită 
decît în parte pentru con
fecționarea de răsadnițe. 
Așa s-au petrecut lucru
rile în regiunile Dobrogea 
și Bacău, unde cherestea
ua primită a fost subdi
mensionată și degrada
tă, îneît nu a putut fi 
folosită decît în proporție 
de 60—70 la sută.

De asemenea, consiliile 
agricole și uniunile coope
ratiste trebuie să vegheze 
ca materialul lemnos pri
mit pentru răsadnițe să 
fie folosit în întregime în 
acest scop. Aceasta deoa
rece se semnalează că în 
unele regiuni, o parte din

seîndurile repartizate pen
tru tocuri și rame de ră
sadnițe a primit altă des
tinație

Cea mai mare atenție 
trebuie acordată amenajă
rii răsadnițelor și însă- 
mînțării lor eșalonate, co
respunzător timpului de 
plantare în cîmp. Datorită 
măsurilor luate de consi
liile agricole și de uniuni
le cooperatiste, această ac

țiune se desfășoară în- 
tr-un ritm mai rapid de
cît în ceilalți ani, mai a- 
les în regiunile din su
dul țării. Totodată, semă
natul se face eșalonat, 
ceea ce va permite o mai 
bună organizare a muncii 
la repicat și va evita îm- 
bătrînirea și alungirea ră
sadului. Amenajarea ră
sadnițelor și mai ales se
mănatul trebuie intensifi
cate îndeosebi în regiunile 
din nordul țării, unde a- 
ceastă lucrare a întîrziat.

Aprovizionarea popu
lației cu legume proaspete 
în tot cursul anului im
pune extinderea suprafe
țelor ocupate de sere, so
larii și răsadnițe în care 
se produc culturi forțate, 
în această privință, planul 
de măsuri aprobat în șe
dința amintită prevedea 
că în cooperativele agrico

CONSUMUL
DE METAL

(Urmare din pag. I)

le decapate produse la Reșița și 
Galați nu sînt standardizate pen
tru a fi emailate. Noi avem nevoie 
de tablă laminată la rece. Deseori 
însă furnizorii ne trimit tablă la
minată la cald. în timpul procesu
lui de emailare aceasta se defec

AL V-LEA MINERALIER
DE 25400 t.d.w. ÎN PRIMA CURSĂ

CONSTANȚA (coresponden
tul „Scinteii"). — Miercuri 
la ora 0,15 minute, în 
portul Constanța a fost re
cepționată o radiogramă din 
apele Japoniei : „Mineralierul 
„Carpați" a pornit din portul 
japonez Inosima în prima sa 
cursă. Ne îndreptăm acum 
spre portul indian Madras, de 
unde vom încărca minereu

tează, dînd naștere la unele punc
te negre pe email sau chiar la de
nivelări, la formarea unor bășici.. 
O asemenea tablă este rebut. 
Bineînțeles avem și noi „pă- 
catele“ noastre, care generează re
buturi și, implicit, depășirea consu
murilor de metal.

Interlocutorii noștri au spus

pentru țara noastră. La sfîrși- 
tul lunii martie vom fi în pa
trie*. Semnează comandantul 
navei.

Acesta este cel de-al 5-lea 
mineralier românesc de 25 400 
t.d.w. construit de șantierele 
japoneze. Alte trei mineraliere 
de același tonaj vor intra în 
dotarea flotei noastre comer
ciale în cursul acestui an.

le se vor construi 44 sere 
noi. în acest scop, urma 
să se ia măsuri urgente în 
vederea asigurării docu
mentațiilor, elaborarea 
proiectelor, deschiderea fi
nanțării și aprovizionarea 
unităților cu materiale, u- 
tilaje și instalații necesa
re pentru punerea acesto
ra în funcțiune la terme
nul prevăzut. Proiectele au 
fost asigurate în cea mai 
mare parte. Se impune 
însă materializarea lor ur
gentă pe teren și o mai 
mare grijă pentru începe
rea propriu-zisă a lucrări
lor și aprovizionarea cu 
materiale. Uniunile coope
ratiste sînt chemate să 
sprijine cooperativele a- 
gricole, care au de con
struit sere, la încheierea 
contractelor cu întreprin
derile care pot executa a- 
ceastă lucrare. în ce pri
vește construcția propriu- 
zisă a serelor, în momen
tul de față această sar
cină se transferă de la o 
întreprindere de construc
ții la alta, ceea ce scade 
nivelul calitativ al lucră
rilor, nu dă posibilitate 
ca muncitorii și inginerii 
să se specializeze în acest 
domeniu. De aceea, apare 
necesitatea profilării unei 
singure întreprinderi pen
tru construirea de sere.

Numeroase cooperative 
agricole au prevăzut să a- 
menajeze, în acest an, a- 
dăposturi mai simple pen
tru cultivarea legumelor, 
denumite sere solar, care 
sînt acoperite cu folii de 
polietilenă. Acest material 
va fi folosit și la prote
jarea culturilor timpurii 
în cîmp pentru a le feri 
de brumele tîrzii de pri
măvară. Cu toate că a- 
menajarea de sere solare 
este în toi, aprovizionarea

<

cu folii de polietilenă se 
desfășoară în ritm nesa
tisfăcător. Aceasta se da- 
torește, în primul rînd, 
faptului că industria chi
mică nu-și îndeplinește 
ritmic planul de livrare a 
acestui produs. De aseme
nea nu se produc canti
tăți suficiente de folii cu 
grosimea solicitată de 
unitățile agricole.

Primăvara, devreme, 
se simte nevoia consumu
lui unor cantități mai 
mari de verdețuri. Pentru 
satisfacerea acestei cerin
țe, încă din toamnă s-au 
semănat, în cooperativele 
agricole și gospodăriile de 
stat, suprafețe însemnate 
cu spanac, salată, ceapă, 
usturoi și alte verdețuri. 
Totuși, din toamnă nu 
s-au putut realiza decît 
3 400 ha din cele 5 000 ha 
prevăzute a fi cultivate 
cu verdețuri în coopera
tivele agricole. De aceea, 
este necesar să continue 
semănatul și plantatul a- 
cestora acum, cît mai de
vreme îndată ce terenul 
permite. De aceea, specia
liștii din unitățile agricole 
trebuie să stabilească din 
timp unde și ce culturi pot 
fi semănate în primele zile 
bune de lucru în cîmp și 
să asigure, în acest scop, 
mijloacele necesare.

în atenția consiliilor 
agricole și uniunilor coo
peratiste trebuie să stea 
și aprovizionarea unități
lor agricole cu semințe, 
amenajarea terenului în 
vederea irigării și repa
rarea utilajului, precum și 
asigurarea condițiilor ne
cesare în vederea valorifi
cării în condiții corespun
zătoare a producției legu
micole.

Ion HERȚEG

doar o parte din greutățile și lip
surile care au generat anul trecut 
depășirea consumului de metal. 
La o analiză mai atentă s-au des
prins și alte neajunsuri. Este pur 
și simplu surprinzător să constați 
că la „Unio“, bunăoară, volumul 
total al rebuturilor se cifrează la 
peste 120 tone. Alte 60 tone metal 
s-au irosit datorită toleranțelor 
necorespunzătoare standardelor la 
o parte din laminatele folosite. 
Lipsuri de ordin organizatoric au 
generat de asemenea pierderi de 
metal. Oricît de paradoxal ar părea, 
la „1 Septembrie" sînt folosite prese 
fabricate cu zeci de ani în urmă. 
Utilaje depășite din punct de ve
dere tehnic, rudimentare, se folo
sesc și Ia operațiile de degresare 
termică și chimică. Este de-a drep
tul stranie părerea acelor tovarăși 
care cred că în asemenea con
diții și cu asemenea utilaje se pot 
realiza produse cu un înalt nivel 
calitativ. Aceasta ca să nu mai 
vorbim de volumul sporit de re
buturi provosat de utilajele amin
tite. O îmbunătățire a procesului 
tehnologic se impune și la secția 
montaj, unde o bandă în flux ar 
reduce total rebuturile.

Am adus la cunoștința celor doi 
ingineri-șefi neajunsurile consta
tate, adresîndu-le apoi o altă între
bare :

Considerați posibilă evi
tarea pierderilor de me
tal ? Dacă da, ce măsuri 
preconizați ?

— Analizele întreprinse la 
„Unio" au demonstrat că dispunem 
într-adevăr de mari rezerve. 
Ne-am propus ca, prin aplicarea 
unui complex de măsuri pe care 
l-am stabilit, să economisim anul 
acesta 400 tone metal față de anul 
trecut. între altele, vor fi repro- 
iectate 11 produse cu consumuri 
mari de metal, se vor folosi mai 
frecvent profilele economice, oțe
lurile slab aliate cu rezistențe su
perioare, masele plastice, vor fi 
redimensionate — pe baza unor 
calcule riguroase — principalele 
elemente ale unor produse. De a- 
semenea, se va urmări lichidarea 
rebuturilor prin centralizarea de
bitării laminatelor decadal, folosi
rea extensivă a planurilor de 
croire la table, extinderea matri- 
țării la forjare. Colective alcă
tuite din tehnologi, proiectant! 
și metalurgi au declanșat o vastă 
acțiune de revizuire a între
gii documentații de fabricație la 
un număr de 24 produse ce se vor 
realiza anul acesta. Efectele sînt 
evidente. La transportoarele mo
bile de 7,5 m și 15 m s-a obținut o 
reducere de 41,3 kg și, respectiv, 
41 kg metal pe fiecare produs. în 
proporție de 11 la sută s-a redus 
consumul de metal și la ventilato
rul pneumatic de 400 mm. Amin
tesc totodată că, recent, comitetul 
de partid al uzinei a organizat o 
consfătuire pe tema : gospodărirea 

i și valorificarea superioară a meta
lului. Aplicarea propunerilor făcute 
vor asigura mari economii de metal.

! — Pierderile de metal nu con
stituie o „fatalitate", cum susțin 
unii — a ținut să precizeze ingi- 
nerul-șef de la fabrica „1 Septem
brie". Ele pot fi evitate. Măsurile 
luate în acest sens la noi vizează 
două aspecte i reproiectarea și îm
bunătățirile tehnologice. Ne propu
nem să reproiectăm în întregime 
produsul de bază — aragazele — 
obținînd pe această cale o econo
mie de 10 kg de metal pe produs, 
în aceleași scopuri gama mașini
lor de gătit cu gaze va fi execu
tată din repere tipizate. Cît pri
vește cel de-al doilea aspect, men
ționez că am și luat măsuri pentru 
executarea unor planuri de debi
tare combinată a pieselor din 
tablă. îmbunătățirile tehnologice se 
referă și la dotarea întreprinderii 
cu utilaje moderne.

★
Neîndoielnic, măsurile la care 

s-au referit interlocutorii noștri 
sînt bune și înfăptuirea lor va per
mite economisirea în circuitul 
producției a însemnate cantități de 
metal. Este de datoria conducerilor 
administrative și a comitetelor de 
partid din cele două întreprinderi 
să urmărească îndeplinirea inte
grală a planurilor stabilite, care 
trebuie să fie în permanență îm
bogățite cu noi măsuri, stimulînd 
valorificarea de ndi rezerve și po
sibilități de economisire a meta
lului, concomitent cu îmbunătăți
rea performanțelor tehnice și ridi
carea nivelului calitativ al produ
selor.

________ _____ _______________ __________________________________________________________  PORȚILE DE FIER. COMPLEXUL DE FABRICARE A BETOANELOR Foto : Gh. VințilS
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CINE SÎNT COLABORATORII
• Teatrul de Operă și Ba
let : FRUMOASA DIN 
PĂDUREA ADORMITĂ 
— 19,30.
• Teatrul de stat de o- 
peretă : ȚARA SUR1SU-

LUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) ; DINU 
PĂTURICĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19.30,
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU' SÎNT TURNUL EIFFEL
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O NOAPTE FUR
TUNOASA — 19,30, (sala Studio) : SONET PENTRU O PĂ
PUȘĂ — “
• Teatrul
— 20.
9 Teatrul
• Teatrul ___ . _
MONSTRUL DIN SAMARKAND — 15,30.
9 Teatrul evreiesc de stat: CA UN BALON FURAT DE 
VÎNT — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale : ULTIMA ORĂ — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei: IARMARO
CUL PITICULUI CLIP — 16.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor: 
PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.
9 Circul de stat : INTERNAȚIONAL '67 — 19.30.

teatre

20.
„Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI FĂRĂ VINA
Mic : HANUL DE LA RĂSCRUCE — 19,30.
„Ion Creangă" : SÎNZIANA ȘI PEPELEA 9,30,

18,00 — Pentru cei mici: 
filmul „Vulpea"; 18.15 
— Studioul pionieri
lor ; 18,50 — Publicitate ;
19,00 — Telejurnalul de 
seară ; 19,20 — Buletinul 

meteorologic ; 19,23 — „Mult e dulce și frumoasă..." Emisiune 
de limbă română contemporană. Prezintă lectorul univ. dr. 
Valeria Guțu ; 19,35 — Călătorii geografice : Călătoria căpita
nului Cook (II) ; 20,00 — Ancheta T V: Asistența
sanitară ; 20,40 — Orașele muzicii: Helsinki. Prezintă George 
Sbârcea ; 21,10 — Campionatul mondial de patinaj artistic 
(dansuri). Transmisiune de la Viena ; 22,30 — Telejurnalul de 
noapte.

tv

I

în premieră

Un film cu o
fată fermecătoare

Nouo producție a Studioului cinematografic „București" a fost rea
lizată după scenariul lui Radu Cosașu, în regia lui Lucian Bratu. Ima
ginea ; Tiberiu Olasz. Muzica ; R. Oschanitzky. Decoruri : Giulio Tincu.

Interpret : Margareta Pîslaru, Ștefan lordache, Emmerich Schaffer, 
Marin Moraru, Grigore Gonța, Valentino Dain, Dorin Varga, Victo
ria Gheorghiu, Ileana Stana lonescu, Victoria Medeea, Petre Gheor- 
ghiu-Goe.

Turneele unor muzicieni
străini în țara noastrăv •

Luna martie vă aduce pe afișele 
instituțiilor muzicale numele unor 
oaspeți străini care vor apărea, a- 
lături de artiștii noștri, în concerte 
sau spectacole. Unii dintre muzi
cienii oaspeți nu sînt pentru prima 
oară în turneu în țara noastră.

într-o serie de spectacole ale o- 
perelor și teatrelor muzicale își vor 
da concursul sopranele Evghenia 
Mirosnicenko din U.R.S.S. și Colet
te Herzog din Franța, cea dintîi 
în „Rigoletto", „Bărbierul din Se
villa", „Lucia di Lammermoor" și 
„Traviata", cea de a doua în „Boe
ma" și „Nunta lui Figaro". Violo
nista Dina Schneiderman din Bulga
ria, violoncelistul Charles Reneau 
din Franța, pianiștii Darko Lukici 
din Iugoslavia și Toos Onderden- 
wijngaard din Olanda sînt progra
mați să concerteze în București 
sau în diferite orașe din țară : la 
Qraiova, Tîrgu 
Sibiu, Brașov, 
Satu Mare.

Sînt anunțate
te ale unor dirijori de peste hota
re. Din Danemarca va sosi Per 
Dreier, din Bulgaria Constantin 
Iliev, din Iugoslavia Vanco Cav- 
darski. din S.U.A. Franklin Choset, 
care va conduce atît concerte cît și 
spectacole de operă, din R.F. a 
Germaniei Hans Kast, iar din Ceho
slovacia Jan Hus Tichy.

O formație de cîntăreți spanioli 
va întreprinde un turneu împreu
nă cu artiști de la Teatrul muzical 
din Brașov, prin mai multe orașe 
din țara noastră.

(Agerpres)

LA TEATRUL

Mureș, Timișoara, 
Ploiești, Oradea,

și numeroase vizi-

TEATRULUI ?
între multele discuții purtate în 

vremea din urmă în legătură cu 
instituția teatrală începe să se con
tureze una care își așteaptă nerăb

dătoare concluziile : problema co
laboratorilor. Ea nu are un carac
ter „strict administrativ". Folosi
rea fondului nescriptic are și tre
buie să aibă rolul de a asigura 
teatrului colaboratori de cea mai 
înaltă valoare profesională.

Istoria teatrelor din provincie 
consemnează numele unor colabo
ratori, regizori, actori și sceno
grafi de seamă. Abaterile tie la 
regulă își au motivarea uneori în 
realitatea că nu totdeauna valori
le autentice sînt accesibile. Dar 
pentru anumite sectoare ale activi
tății teatrale există în anumite ca
zuri și dificultăți materiale care 
duc la folosirea unor colaboratori 
de mîna a doua.

Nu mai este nevoie să demon
străm necesitatea vitală pentru 
teatrele din regiuni de a colabo
ra cu regizori și scenografi ex
terni. Experiența noastră, la Ba
cău, ca și experiența altor teatre, 
le-a subliniat din plin valoarea. în 
unele teatre a fost și va mai fi 
probabil utilă atragerea unor ac
tori de prestigiu pentru interpre
tarea unor roluri-cheie. Pentru ca 
asemenea colaborări să poarte gi
rul deplinei competențe, este ne
cesar ca fondul nescriptic să dea 
posibilitate teatrelor să se adre
seze întotdeauna persoanelor celor 
mâi calificate.

Contribuția regizorilor și sceno
grafilor externi trebuie apreciată 
nu numai în funcție de succesul 
obținut cu un spectacol sau altul, 
ci și în raport cu intensitatea și 

în 
așa- 
tea- 

ca
Mti-

durata ecourilor pedagogice 
ansamblul respectiv. Dincolo, 
dar, de succesele realizate în 
trul nostru de către regizori 
Val Mugur, Ion Olteanu, Vlad 
gur, David Esrig, Gh. Jora, Geor
ge Teodorescu (citez incomplet și 
oarecum cronologic) se cuvine să 
ținem seama și să subliniem apor
tul lor la spiritul de azi al trupei. 
Tot astfel se petrec lucrurile 
scenografi ca M. Marosin, 
Constantinescu, Mihai Tofan, 
driana Leonescu etc. Sistemului de 
colaborare îi datorează colectivul 
nostru bucuria și mîndria că ta
lentul deosebit al lui Toni Gheor
ghiu s-a concretizat și în teatru la 
noi, prin trei montări : „Nemaipo
menita pantofăreasă", „Dacă vei fi 
întrebat", „Azilul de noapte".

Pe de altă parte, în mod firesc, 
regizorii sau scenografii veniți în 
regiuni să semneze un spectacol 
pretind să dispună de elementele 
care să le dea posibilitatea unor 
realizări de natură să onoreze nu
mele lor, puterea lor creatoare, 
realizări la nivelul exigențelor mo
derne. Și — cum se întimplă — 
stirnesc ambiția teatrului. Și apoi 
nici trupa nu mai vrea, nici di
rectorul artist, nici artiștii nu mai 
vor „fără"... fără, de pildă, meca
nic, modistă, peruchier, metalo- 
plastician, profesor de lupte, de 
mișcare, de dans, pînă la corepe
titor și sonorizare. Toți aceștia au 
de materializat o concepție artis
tică.

Pot eu să cer unui regizor 
scenograf să renunțe la ei ? 
adică să-i cer să renunțe la 
mijloc de expresie ? Uneori 
pot. Și el mai acceptă. Dar, cînd 
apar pălăriile călugărițelor în „Po
runca a 7-a“ pe care le-am lucrat 
(după sugestia contabilului din 
mine) la o modistă locală impro
vizată, mai „convenabilă", ieșim 
amîndoi din sală rușinați și mîh- 
niți, scuzindu-ne : „Tovarăși, noi 
n-am vrut așa, dar cu toate expli
cațiile date, cu toate nenumăratele 
refaceri, așa au ieșit". Mare par
te din public poate nu sesizează 
ce anume lipsește pălăriilor, dar 
dacă acel ANUME exista îl vedea, 
vedea SENSUL.

Pot eu, pe de altă parte,

DE OPERĂ Șl BALET
La casa Teatrului de Operă și Balet al Republicii Socialiste 

România din bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 70—72 și la 
agenția din Calea Victoriei nr. 40 s-au pus în vînzare bile
tele pentru spectacolele ce vor avea loc între 7—14 martie.
— Marți — 7 martie — DON CARLOS, sub bagheta dirijo

rului cehoslovac Jan Hus Tichy.
— Miercuri — 8 martie — COSI FAN TUTTE.
— Joi — 9 martie — LUCIA DI LAMMERMOOR, cu soprana

sovietică Evghenia Mirosnicenko.
— Vineri — 10 martie — AMORUL DOCTOR și O NOAPTE

FURTUNOASA.
— Sîmbătă — 11 martie — LOHENGRIN.
— Duminică — 12 martie. In matineu — SEARA VIENEZA.

Muzica de Mozart, Schubert, Johann Strauss. Seara — 
BAL MASCAT. In rolul Renato apare artistul poporului 
Nicolae Herlea.

— Marți — 14 martie — TRUBADURUL.

cu 
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Pot 
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mai

sa re-

de Ion BULEANDRĂ
directorul Teatrului de stat 

din Bacău

nunț la toate piesele care necesită 
mai mulți colaboratori, să le aleg 
numai pe acelea care pot fi satis
făcute de atelierele mele actuale ? 
Pot adică să-mi propun cu bună 
știință o micșorare a tuturor sfe
relor, de la sfera de manifestare a 
actorului (de al cărui destin artistic 
răspund), la aceea a regizorului, 
scenografului, pînă la sfera de ac
țiune asupra publicului ? Cîte 
odată mai pot. Și atunci montez, să

puncte de vedere

zicem, „Căsnicia nu-i o joacă", în 
locul unui spectacol de anvergură, 
atît de necesar în repertoriul tea- 

' trului.
Desigur necesitățile variază de la 

un teatru la altul in funcție de zes
trea fiecăruia, variază de la spec
tacol la spectacol, în funcție de 
piesă și de viziunea creatorilor. De 
aceea stabilirea necesarului de co
laboratori trebuie să rămînă o pre
rogativă ARTISTICĂ a fiecărui 
teatru (presupunînd, bineînțeles, 
răspunderea materială pentru risi
pă). Dar, eliminînd insuficiențele de 
atelier, îngăduim ca valoarea tea
trului să fie dată și judecată în în
tregime, numai de valoarea trupei.

Rămîne greutatea GĂSIRII specia
liștilor de scenă ! Influențe cu de
terminări negative în structura re
pertoriului pe care din interior nu 
le putem elimina ori ce am face, 
sînt, de pildă, cele izvorîte 
din probabilitatea timpului dispo
nibil al regizorilor și scenografilor 
externi. (Stabilirea definitivă a re
pertoriului băcăoan, de pildă, nu se 
.poate săvîrși decît intr-un moment 
ulterior momentului teatrelor de la 
care solicităm anumiți regizori și 
deci gradul de precizie nu-1 fixăm 
în totalitate noi, ni se și transmite. 
Dacă fiecare teatru ar accepta 
ideea planificării exacte a regizo
rilor lui odată cu stabilirea reper
toriului, aceștia și-ar cunoaște din 
vreme disponibilitatea și s-ar mai 
reduce, în plan general, procentul 
de improvizație).

Mă gîndesc apoi că, finind seama 
de multiplele solicitări ale regizori
lor și scenografilor, ar trebui poate 
reconsiderată prevederea care le dă 
dreptul la maximum două călătorii 
dus-întors pentru o montare. Nu
mărul de călătorii sporit le-ar în
lesni o mai mare mobilitate, nu 
i-ar obliga să stea intr-un loc chiar 
și atunci cînd nu pot lucra și, ast
fel, ar fi anulate abaterile de la 
ritmicitatea activității de spectacol, 
la sediu și mai ales în deplasare, 
pe care teatrele din provincie sînt 
nevoite uneori să le admită pentru 
a asigura timpul (intr-o perioadă 
scurtă) de repetiții. într-un cuvînt, 
mi se pare că tendința generală de 
ridicare a calității artistice în fie
care instituție teatrală din țară ne
cesită o mai lesnicioasă și fruc
tuoasă circulație a colaboratorilor, 
lucru ce trebuie bine și urgent re
glementat de către Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

• DACII — cinemascop : 
PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,45; 21, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 

10,30; 12,45; 15; 17,15; 20.
________________ ________  . REPUBLICA (completare 

Zece minute în lumea fluturilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, GRIVIȚA (completare Romanțe aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS (completare Două orașe) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 20,45.
• DUBLA LOTTE : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : Sala Palatului (seria de bi
lete 1881) — orele 19,30, CAPITOL (completare Romanțe as
pre) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : UNION (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 15,30; 18; 20,30, VIITORUL (com
pletare Pe urmele unui reportaj) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : DOINA (comple
tare Drumul spre succes) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ÂU- 
RORA (completare Orizont științific nr. 8) — 20,30.
• MOSHI, MOSHI — ALO JAPONIA !; TIMPURI NOI (com
pletare Ideal) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : TOMIS (completare Două 
orașe) — 18,15.
• UN MARTOR 1N ORAȘ : FLOREASCA (completare Ultima 
treaptă) — 9; 11; 13, GIULEȘTI (completare A 6-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare 
Ritmuri și imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : FLOREASCA (completare Ultima treap
tă) — 15,15; 18; 21.
• EVADARE ÎN TĂCERE : VICTORIA (completare Zece mi
nute in lumea fluturilor) — 18,15; 20,30, GLORIĂ (completare 
Romanțe aspre) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL și LUMINA VERDE — cinemascop î 
LUMINA — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE și ZILE RECI : FEROVIAR 
— 8,30; 12,15: 16; 20, MODERN — 10; 16; 20.
• NIMENI NU VOIA SA MOARĂ : EXCELSIOR (completare 
Zece minute în lumea fluturilor) — 9.30; 12,15;
MIORIȚA (completare în poartă... Iașin !) —
17,45; 20,30, MELODIA (completare Poveste pe 
trat) — 3,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• VIZITA —.cinemascop: BUZEȘTI — 15,30;
• OMUL DIN RIO : UNIREA (completare Zeii locuiesc în jun
glă) — 15.30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : VITAN
15,30; 18; 20,15.
9 OGLINDA CU DOUA FEȚE : ARTA (completare Ritmuri și 
imagini) — 8,45; " "........... .
pletare Orizont . ... .. _ . ... ____ ____ ____ ____
20,30, DRUMUL SĂRII (completare Orizont științific nr. 9) — 
15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL —
vai !) __ .
• FIDELITATE : FLACĂRA (completare Caravana) — 15,30;
18: 20,30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop: 
MOȘILOR — 15; 17,45; 20,30, PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : COLENTINA — (completare 
Vulpea) — '
• ANUNȚ 
anticicloni.
• MONDO 
VOLGA —
• GOLGOTA 
de ani)

cinema
18,15; 18,45; 21, FESTIVAL — 8,15; 
• INSPECTORUL DE POLIȚIE :

15.15; 18; 20,30, 
9,30; 13,15; 15; 
un metru pă-

(completare Construind)

11; 13,15; 15,45;
științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18,15; 20,45, FLAMURA (corh- 
' - -* - 18,15;

cinemascop : MUNCA (completare Salut Festi- 
16; 18,15; 20.30.

cinemascop : COLENTINA 
15,30; 17,45; 20.
MATRIMONIAL : COSMOS (completare Cicloni, 
fronturi) — 15,30; 18; 20,30.
CANE (ambele serii) : CRÎNGASI — 15,30; 19,

9,30; 12,45; 16,15; 19,45, FERENTARI — 15,30; 19.
cinemascop; PROGRESUL (completare 6 000 

15,30; 18; 20,30.

Unde
(Urmare din pag. I)

— Sînteți amabil ? Cău
tăm Muzeul de arheolo
gie.

— Nu știu, regret.
— E pe aici pe undeva, 

totuși. Nu locuiți 
preajmă ?

— Ba da, dar nu 
vizitez muzeele.

Insistăm. Caută, 
bil, o dată cu noi 
dicînd privirea dă cu 
ochii de... firma Muzeului. 
arheologic.

Pare buimăcit dar 
revine.

— Știți, nu locuiesc 
mult timp pe strada 
ceasta.

— Da?
— Numai de 3 ani.
Ne vine în minte nos

talgia făgărășanului: „Fe
rice de voi, bucurește- 
nii..."

încercăm o sinteză a 
răspunsurilor la întreba
rea inițială.

Există un snop de cu
noștințe — rod al școla
rizării generale, în pri
mul rînd — zestre obș
tească deloc neglijabilă, 
rămasă după cernerea 
amănuntelor cronologice 
și a factologiei. Un sis
tem de puncte cardinale 
în timp, îngăduind nu nu
mai orientarea în relieful 
multimilenar al istoriei 
noastre, dar și încorpora
rea lui emoțională. Fără 
excepție, cei cu care am 
stat de vorba aveau o vi
ziune panoramică exac
tă asupra istoriei pa
triei, uneori cu surprin
zătoare sublinieri de de
taliu, urzite îndeosebi cu 
firele roșii ale istoriei lo
cale. Dar și regretul că 
nu știu mai mult.

— Cînd aud de Vidra, 
Albac, Țebea sau Mestea
căn văd cîteva sute de 
ani de istorie pe Valea 
Mureșului într-o zi senină, 
de pe vîrful cetății Devei.

prin

prea

ame
ți ri-

î$i

de
a-

T ribuna

tinerilor

solisti8
în cadrul ciclului de concerte 

„Tribuna tinerilor soliști", în Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii se prezintă joi, ora 19,50, 
Concertul nr. 1 în Do major pen
tru pian și orchestră de Beetho
ven (solistă Krimhilda Cristescu), 
Concertul în Si bemol major pen
tru fagot și orchestră de Mozart 
(solist Milfiade Nenoiu) și Con
certul nr. 2 în Si minor pentru 
vioară și orchestră de Paganini (so
listă Cornelia Vasile din Timișoa
ra). Dirijor : losif Conta.

vă intîlniți cu trecutul ?

că
?i 

de

Țară asta a Moților e 
parcă vatra casei mele. 
Am copilărit aici, ne spu
nea învățătorul Gheorghe 
Costina. Pe Valea Ol
tului nu pășesc cu aceeași 
siguranță... N-am văzut 
încă Tismana sau Cozia 
decît din fotografii.

— Este explicabil 
unii cînta la vioară 
alții nu. Este vorba
talent. Există o aplicație 
și pentru matematica, să 
zicem. Cred că pentru is
torie aplicația și „talen
tul" sînt aceleași pentru 
toți. N-am auzit om să 
spună : „N-am talentul 
de a-mi cunoaște părin
ții". Respectul pentru tre
cutul glorios trebuie însă 
cultivat. Am avut un pro
fesor de istorie care nu 
ne-a dus într-o excursie 
timp de 8 ani. In schimb 
a dat într-o singură zi la 
un extemporal despre 
„Politica externă a lui 
Petru Șchiopul" treizeci 
de treluri... (Evelina Ma
nea, chimistă, Ploiești).

— Am 60 de ani. Am 
umblat, am văzut multe, 
am citit, am ascultat... Ce 
știu 7 Destule, dar cînd 
mă apuc să le povestesc 
nepoților mă pomenesc 
că le spun „Gruia Iui No
vac" și „Moartea lui 
Gelu". Ca și învățătorul 
meu de acum 50 de ani. 
(Alexandru Răcuci, țăran, 
comuna Brănlșca, regiu
nea Hunedoara).

— Mă pasionează isto
ria. Aș putea spune că o 
prefer chiar literaturii de 
ficțiune, 
scrisori, 
scrisuri, 
dențiale 
puternic 
trăire, de autenticitate. La 
fel literatura de evocare : 
Negruzzi, Odobescu, Sa- 
doveanu, Camil Petrescu. 
Baza învățării istoriei este 
manualul, desigur. Dar 
treapta superioară, pentru 
noi, nespecialiștii, nu sînt 
tratatele sau culegerile de 
documente. Simt nevoia 
unor cărți de literatură 
istorică, biografii, nuvele, 
evocări literar-documen- 
tare ale unor epoci sau e- 
venimente. Ceea ce se ti
părește acum este sau 
prea „înalt" sau prea jos, 
conferințe ce îmbracă hai
na broșurelelor. (Vasile 
Carpen, geolog, Gura 
Barza).

A stîmlt nedumerire in
formarea făcută într-o a- 
dunare de prof. I. Cră
ciun din Bacău că în a- 
cest oraș 40 de pionieri 
sînt pregătiți pentru a de
veni ghizi în vacanța de 
vară.

— Cum 7 se deslușea în 
rumoarea stîrnită. încre
dințăm unor copii — la 
fragilitatea cunoștințelor 
lor — această misiune 
delicată, nu lipsită în
tr-un fel 
tedrei 7

Ideea 
poate fi

fățișeze locurile natale 
cu acea competență fami
lială cu care poate pre
zenta un album de foto
grafii merită să fie reți
nută. Ghidajul profesional 
de înaltă 
un lucru. 1 
sau altul, 
noastre de 
sîntem puș: 
In situația 
purtători 
locurilor 
cern 7

calificare este
Dar intr-un fel

în contactele
e o viață, nu
u de mii de ori
[ de a deveni
de cuvînt ai
prin care tre-

I

Un schimb de 
jurnale, note, în- 

rapoarte confi- 
etc fmi dau un 

sentiment de

de aplombul ca-

că fiecare copil 
fn stare să-și in

De ce să nu înlocuim 
uimirea referitoare la ti
neri instruiți ca semnali
zatori ai trecutului, cu 
consternarea pe care o 
poate trezi faptul că, de 
pildă, sînt în orașul Si
biu elevi — localnici — 
care nu au fost încă, pînă 
în pragul absolvirii liceu
lui, la Șelimbărul biruinței 
lui Mihai Viteazul, aflat 
la 2 km 7 (Dintr-o anchetă 
a prof. Herman Schmidt, 
Sibiu). Ori faptul că oa
meni care merg de ani de 
zile, duminică de dumi
nică, la pescuit spre Du
nărea Giurgiului nu s-au 
oprit o dată, o singură 
oră, la Călugăreni î Ori 
faptul că poți avea cu un 
profesor din București, po
sesor de mașină, un ase
menea stupefiant dialog :

— Ați f ‘ ’ - - ■ -
— De 

vară.
- Ați 

conacul ?
— Care 7
— Unde a fost 

dor VladimireScu.
•— A, nu... Mă duc pen

tru pepeni. Sînt cei mai 
buni din regiune.

Am pus la zeci de inși 
întrebarea :

— Ați fost la mare 7
— In fiecare vară.
— Dar la Histria 7
Nouă din zece au înăl

țat din umeri.

fost la 
cîteva

văzut

Golești ? 
ori pe

desigur

ucis Tu

Există o virstă...
de maximă plasticitate 

și impresionalitate în a- 
ceastă direcție: vîrsta 
școlii generale.

— După părerea mea 
se face, ca pro- 

de masă, prima și 
mai rodnică semă-

aici 
ces 
cea 
nătură pe ogorul edu
cației patriotice, ne spune 
învățătorul Ștefan Pop, de 
lingă Orăștie. Intr-o țară 
ca a noastră istoria s-a 
monumentalizat Îndeosebi 
In legende și tradiții. A- 
veam 8 ani cînd învăță
torul ne-a dus la „Dealul 
furcilor', lingă Pricaz. E- 
rau niște pruni uscați. 
Cică în ei erau spînzurați 
„birișii* de pe moșia gro
fului. Am aproape 60 de 
ani. Prunii nu mai sînt... 
Mi-au rămas însă pe re
tină încărcați cu martiri
zatul lor rod. Ne spunea :

„Aici și-a adăpat Mihal 
Viteazul calul, fugind spre • 
Viena". Vedeam un 
jgheab crăpat, de piatră, 
dar eu auzeam și aud și 
acum galopul micii oștiri 
ce-și căuta scăparea... 
Treceam pe lîngă piatra 
închinată biruinței de pe 
Cîmpia Pîinii asupra tur
cilor... Și sînt zeci de ani 
de cînd gestul simplu, zil
nic, acela de a rupe pli
nea se asociază în min
tea mea cu lupta străbu
nilor pe o astfel de cîm- 
pie atît de simbolic numi
tă : Cîmpia Pîinii...

Există într-adevăr a- 
ceastă arheologie a tradi
țiilor istorice care nu ne
cesită asistența tehnică 
a institutului de resort și 
nici buget și care are 
pentru elevi o forță de 
iradiație nelimitată, in
comparabilă cu a orică
rui manual.

— Am străbătut cu co
piii, ani și ani de zile, 
toate satele raionului 
Găești, ne spune prof. 
Ion Minculescu de la Li
ceul nr. 36 din București. 
Am strîns peste 500 de 
balade, legende și po
vești istorice, multe unice, 
din gura unor bătrîni care 
au tăcut apoi pentru tot
deauna și pentru toți cei
lalți. Minunate păsări, 
baladele acestea și-au 
reluat zborul lor de cio- 
cîrlii într-un tiraj incalcu
labil, din mîinile copiilor. 
Tezaure numismatice, ce
tăți, nu se găsesc pe ki
lometru pătrat. Se găsește 
însă o comoară pe me
tru pătrat, graiul, cu va
lorile sale toponimice sau 
onomastice, adevărate 
lespezi spirituale, ce me
rită cu prisosință să fie 
dezgropate și descifrate. 
Metodica predării Istoriei 
Patriei, existentă în pre
zent în mîna dascălilor, 
se cere și din acest punct 
de vedere îmbunătățită...

Omul sfințește 
locul...

ne declară tov. Silves
tru P. din București, fost 
mult timp inspector școlar 
în regiunea Brașov.

— Nu avem material di
dactic, se plîngeau unii 
profesori, dar însăși ar
hiva școlii zăcea muce
găită, roasă de șoareci, 
în baloturi. Arhive datînd 
de peste 150 de ani 1 Am 
văzut una din aceste ar
hive scoasă la lumină, la 
Rășinari : un adevărat re
flector proiectat spre 
Școala iobăgiei. Copiii 
de astăzi pot vedea foaia 
matricolă a străstrăbuni- 
culuilor :

„Pătru fiul oierului Si- 
mion n-au umblat nemika"

„Niculaie fiul lui Gli- 
gor au umblat pe pustii. 
N-au avut Kertz"... sau 
procesele verbale de in
specție făcute de vlădici.

„Pțuncii n-au opinci, 
școlcr n-are jamuri"...

E adevărat, regulamen
tul de ordine interioară 
nu prevedea obligații 
pentru hîrtiile vechi de 
acest fel. Dar „ordinea 
interioară" a învățătoru
lui luminător și rapsod al 
trecutului așteaptă oare 
un regulament cu număr 
de înregistrare ? A aștep
tat instrucțiuni un dascăl 
ca bătrînul losif din co
muna Mateiaș, raionul Ru
pea, pentru a face muzeul 
etnografic cu costume 
vechi, vechi de peste 200 
de ani, luat apoi în pa
tronajul Brukenthalului 
din Sibiu, în această co
mună de cîteva sute de 
suflete ? Și a avut și ne
cazuri. Regulamentul 
ordine interioara nu pre
ciza dacă expunerea în 
vitrine a celor două pis
toale de pe vremea lui 
Avram Iancu nu însem
nează cumva... port ilegal 
de armă.

Ținem evidența conta
bilă a fiecărui ban. Fa
cem proces-verbal de re
formă pentru scăderaa 
unui șurub „prins" în in
ventar, dar evidența aces
tor valori unice de ne
prețuit ne scapă uneori.

Am ținut cîteva sute 
de conferințe cu caracter 
istoric, ni se spunea la 
Comitetul pentru cultură 
și artă din Brad. Și este 
adevărat. Nu făgăduim 
însemnătatea conferințelor 
dar mărturisim că ade
sea tot atît de mult vor
bește inimii o placă co
memorativă. Conferințele 
pot suplini lipsa unei 
plăci de pe casa unde 
s-a stins la Baia de Criș 
Craiul Munților, Avram 
Iancu 7 Sau faptul că în 
inima orașului Brad, so
clul gol așteaptă să în
vingă de data asta niște 
dosare împotmolite nu se 
știe pe unde 7

E necesar să facem să 
se audă mai clar vocea 
frumoasă a trecutului. 
Există o sete considera
bilă de întîlnire cu fap
tele marf ale străbunilor.

Nu e vorba doar de 
pietate filială, ci de o îm
plinire a ființei noastre, 
ce ne dă tărie, mîndrie, 
îmbărbătare. Plămădiți din 
duhul purces de la Dece- 
bal și Traian, auzim fără 
efort vuietul Rovinelor, al 
Podului înalt, porunca lui 
Tudor, vocea clocotitoare 
a Bălcescului, fluierul 
Craiului Munților, șrapne- 
lele Plevnei, sirenele lup
telor muncitorești... Și în
țelegem mai bine, fără 
putință de răstălmăcire, 
rostul nostru pe acest pă- 
mînt curățat de vitregii, 
mandatari ai atîtor jertfe, 
titulari ai unor răspundeți 
ce se răsfrîng în strălu
cirea chipului celei ce 
ne-a zămislit pe toți și ne 
va supraviețui tuturor, 
Patria-Mamă, patria so
cialistă de azi, patria co
munistă de mîine.



SCÎNTEIA — joi 2 martie 1967 PAGINA 5

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Irakului

Cuvîntările rostite
Cu această ocazie, ambasadorul 

Muhsin Hussein al Habib a transmis 
din , partea președintelui Irakului, 
generalul Abdul Rahman Moham
med Aref, și a poporului irakian 
un mesaj cordial 
Consiliului de Stat 
Socialiste România 
român.

în discursul său, 
irakian a subliniat 
existente între România și Irak, 
adăugind că în țara sa sînt urmă
rite cu interes și admirație activi
tatea poporului român, îndreptată 
spre progresul și prosperitatea sa, 
eforturile susținute depuse de Ro
mânia pentru apărarea cauzei pă
cii și promovării 
între state.

Muhsin Hussein 
tat că în cursul 
România va depune toate efortu
rile pentru întărirea colaborării și 
prieteniei româno-irakiene și a ex
primat convingerea că relațiile 
dintre România și Irak vor conti
nua să se dezvolte și în viitor.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a evidențiat prietenia care există 
între popoarele român și irakian, 
arătînd că în țara noastră sînt 
urmărite cu interes și simpatie e- 
forturile poporului irakian pentru 
înfăptuirea aspirațiilor 
progres social, economic 
ral.

Republica Socialistă 
a spus în continuare președintele 
Consiliului de Stat, acționează cu 
consecvență pentru statornicirea, 
în relațiile internaționale, a unui 
climat de colaborare și încredere,

președintelui 
al Republicii 

și poporului

ambasadorul 
bunele relații

bunei înțelegeri

al Habib a ară- 
misiunii sale în

sale de 
și cultu-

România,

pentru întărirea păcii și securită
ții în Europa și în lumea întreagă

Subliniind că România dezvoltă 
relațiile sale cu toate statele indi
ferent de orînduirea lor socială, pe 
baza respectării principiilor suve
ranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, președintele 
Consiliului de Stat a arătat că re
lațiile româno-irakiene cunosc o 
desfășurare pozitivă și a exprimat 
convingerea că ele se vor 
multilateral în folosul 
popoare.

Președintele Consiliului 
a mulțumit călduros pentru me
sajul adresat de președintele Ira
kului, Abdul Rahman Mohammed 
Aref, și a rugat pe ambasadorul 
Muhsin 
transmită 
cele mai 
personală, 
te pentru

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
urat ambasadorului Irakului, Muh
sin Hussein a] Habib, succes de
plin în activitatea sa, asigurîndu-1 
că, în îndeplinirea misiunii sale, 
se va bucura de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Muhsin Hussein al Habib a avut 
loc apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministru] a- 
facerilor externe. (Agerpres)

La 1 martie a avut loc, la Mi
nisterul Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene, semnarea acordului 
între guvernele Republicii Socialis
te România și Regatului Suediei, 
privind transporturile rutiere in
ternaționale de mărfuri.

Acordul a fost semnat de către 
Pavel Ștefan, adjunct al ministru
lui transporturilor auto, navale și 
aeriene, și Olof Gustav Bjurstrom, 
ambasadorul Suediei la București.

Acordul cuprinde dispoziții refe
ritoare la efectuarea transporturi
lor rutiere de mărfuri directe între

cele două țări, precum și în tranzit 
pe teritoriul lor, pe baza autoriza
țiilor pe care cele două părți și le 
emit reciproc. De asemenea, se 
stabilesc scutiri, pe bază de reci
procitate, de taxe pentru folosirea 
șoselelor și pentru importul tem
porar de piese de schimb, carbu
ranți și lubrifianți.

Prevederile acordului semnat vor 
contribui la dezvoltarea transpor
turilor rutiere de mărfuri între 
România și Suedia.

(Agerpres)

dezvolta 
ambelor

de Stat.

Hussein al Habib să 
șefului statului irakian 

bune urări de fericire 
de pace și prosperita- 
poporul irakian prieten.

Cronica zilei
CU PRILEJUL ANIVERSARII 

ARMATEI POPULARE 
NAȚIONALE A R. D. GERMANE

Cu prilejul celei de-a Xl-a ani
versări a Armatei populare națio
nale a Republicii Democrate Ger
mane, atașatul militar al R. D. Ger
mane la București, lt. colonel 
Behring, a oferit, miercuri seara, 
un cocteil la sediul ambasadei.

Au luat parte general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, gene
ral-locotenent Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate, ge
nerali și ofițeri ai forțelor noastre 
armate, reprezentanți ai Ministe-

rului Afacerilor Externe. Au fost 
prezenți atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI

Miercuri, noul ambasador al 
R.P.D. Coreene la București, Kim 
The Hi, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și ai 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești. (Agerpres)

SPORT A APĂRUT

Asearâ la Zagreb 
in „Cupa orașelor 
tirguri"

Dinamo-Zagreb-0 
Dinamo - Pitești ■ 0

ZAGREB 1 (Agerpres).— Miercuri 
la Zagreb în prezenta a aproape 
18 000 de spectatori pe un timp fa
vorabil, echipa de fotbal Dinamo 
Zagreb a terminat la egalitate : 0—0 
cu Dinamo Pitești, într-un meci re
tur contînd pentru „Cupa orașelor 
tirguri". Victorioși în primul joc cu
1— 0, fotbaliștii iugoslavi s-au califi
cat pentru turul următor al com
petiției.

La New York într-un 

meci de tenis

Europa-America
2- 1
Tiriac l-a învins pe ameri

canul Scott
Pe unul din marile terenuri acope

rite din New York, în deschidere la 
turneul international „Vanderblit 
gold cup", a avut loc meciul de te
nis dintre echipele Americii și Eu
ropei, primul de acest fel în istoria 
tenisului. Selecționata europeană, din 
care a făcut parte și jucătorul român 
Ion Țiriac, a obținut victoria cu 2—1. 
Unul din cele două puncte a fost rea
lizat de Ion Tiriac, învingător cu 
2—6, 6—4, 6—2 în meciul cu america
nul Gene Scott. Istvan Gulyas a cîș- 
tigat cu 6—4, 5—7, 6—1 la Franck 
Froehling, iar Manuel Santana a pier
dut la Chuck Mackinley cu 1—6, 
16—14, 0—1 (abandon) Santana, care 
sosise din Spania doar cu cîteva ore 
înaintea meciului, fiind obosit nu a 
mai putut continua jocul.

Echipa Europei va susține un nou 
meci, de data aceasta cu o combinată 
Australia—America de Sud. Ion Ti
riac va avea ca adversar pe brazi
lianul Ronald Barnes, Gulyas va juca 
cu Edson Mandarino, iar Santana cu 
australianul John Newcombe.

Azi in Capitală
VOLEI: Revanșă 
în C. C. E.

Astăzi în sala sporturilor de la 
Floreasca într-un meci retur contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la volei masculin echipa Rapid pri
mește replica formației olandeze 
Blokkeers Haga. Meciul este așteptat 
cu legitim interes, deoarece oaspeții 
au terminat învingători cu 3—2, în 
primul joc disputat la Haga. în me
ciul de astăzi care începe la ora 
18, formația feroviarilor bucureșteni 
va cuprinde, printre alții, pe Drăgan, 
Grigorovici, Plocon, Udișteanu, Che- 
zan, Pavel șl alții.

!)

Din cuprins : S. STANEL : Or
ganizația de partid și munca pro
fesională la ziar ; MASA ROTUN
DĂ A REVISTEI „PRESA 
NOASTRĂ": Profilul grafic pro
priu al publicațiilor și secretaria
tul de redacție ; TEODOR MA
RIAN : Propaganda agricolă în 
presă ; AL. DETEȘAN : Revista 
„Industria ușoară" și problema 
contractărilor ; PAUL MARIAN : 
Un experiment încurajator : son
dajul de masă ; TUDOR TEO- 
DORESCU-BRANIȘTE : Ion Teo- 
dorescu ; ANDREI BANC : înco
tro se îndreaptă gusturile citito
rilor de almanah ; VALENTIN 
HOSSU : „Magazinul" de fieca
re an ; OCTAV PANCU-IAȘI : 
Copiii și gazeta ; CAMIL BĂL- 
TAZAR : Scriitori care și-au făcut 
ucenicia literară în gazetărie ; 
ION CHIȚU : Modern în presa 
de popularizare a științei; D. 

ilCIU : Știința în ajuto-
de popi 
toder: 
rul industriei locale ; I. FELEA : 
Prima asociație de presă din Ro
mânia ; A. MUNTE : Despre po
litețe ; MAGDALENA POPES
CU-MARIN : Acord... și acord; 
C. TABACU: Sportul și ghili
melele ; GH. PĂRUȘI: Diversi
tatea „faptului divers" ; C. GRI- 
GORIU : Aspecte ale corecturii; 
ST. STREJA : Mijloace de in
formație în regiunea Oceaniei ; — 
Televiziunea la zece ani — Oas
peți ai Uniunii ziariștilor — La 
Casa ziariștilor.

(Urmare din pag. I)

HOCHEI: România- 
R. F. G.

Cu începere de la ora 18,30, la pa
tinoarul „23 August" din Capitală are 
loc azi meciul internațional de hochei 
pe gheață dintre selecționatele Româ
niei și R. F. a Germaniei. Echipa 
vest-germană, sosită ieri în Capitală, 
a susținut zilele trecute două meciuri: 
la Liubliana (4—2 cu selecționata 
iugoslavă) și la Budapesta (3—3 cu 
reprezentativa Ungariei).

De curînd s-au împli
nit 10 ani de activitate a 
Fondului pentru dezvol
tarea artei plastice — 
„Moșa Piade*, instituție 
care încurajează talen
tele artistice și ale criti
cii de artă din întreaga 
țară. Sute de tineri pie
ton, sculptori șl critici au 
primit pînă acum burse 
din partea acestei fun
dații- O ilustrare a dez
voltării artelor plastice, 
a diversificării stilurilor 
și manierelor de creație 
în viața artistică a Iu
goslaviei de azi o consti
tuie Galeria de artă con
temporană, instalată în
tr-un edificiu de beton și 
sticlă din Noul Belgrad. 
Peste o mie de lucrări de 
pictură și sculptură mo
dernă sînt adăpostite 
aici. Alături de lucrări 
ale unor artiști de faimă 
mondială ca Ivan Meș- 
trovici, Ivan Generalici, 
Petar Lubarda, a unei 
pleiade de artiști care 
au lucrat între cele două 
războaie — în spațioase
le săli ale galeriei expun 
permanent artiști car» 
n-au împlinit încă 30 de 
ani. Cea mai mar» parte 
a galeriei 
noile tendințe ale artei 
iugoslave, preocupată de 
a continua și îmbogăți 
marea tradiție națională. 
Cele citeva școli artis
tice legate de mișcarea 
de amatori (dintre aces
tea școala de la Hlebine), 
au infuzat creației plasti
ce o viziune stenică asu
pra vieții, cultivînd ob
servația realistă, gustul 
pentru culoare și impresia 
directă, sinceră a vieții.

înfățlșează

în zilele de 27 și 28 februarie și 
1 martie 1967 a avut loc la Bucu
rești o consfătuire la care au par
ticipat s lucrători din cadrul ofici
ilor de prevederi sociale regionale, 
orășenești și raionale care au sar
cini în stabilirea și plata pensiilor, 
activiști ai consiliilor regionale ale 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
reprezentanți ai uniunilor pe ra
muri, delegați al ministerelor și al
tor organe centrale de ștat.

Consfătuirea a avut drept scop 
analiza modului cum se aplică noua 
legislație de pensii, care a intrat 
în vigoare cu începere de la 1 
ianuarie 1967, precum șl îndruma
rea organelor de prevederi sociale 
în vederea aplicării corecte și uni
tare a noilor reglementări privind 
acordarea pensiilor de asigurări so
ciale de stat și a pensiei suplimen
tare.

La lucrări au luat parte acad. Au
rel Moga — ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, Ion Moraru — 
adjunct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, Mihail Hașe- 
ganu — vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru problemele orga-

nizării muncii 
salarizării, Ion 
tar al Consiliului Central al 
nii Generale a Sindicatelor.

(Agerpres)

și producției 
Preoteasa —

aleȘi 
secre- 
Uniu-

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I : 15 6 43 48 18 19 

— 42 14. Fond de premii : 735 263 
lei. EXTRAGEREA a II-a : 47 8 28 6 
15 10 2 17. Fond de premii : 368 585 
lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 8 martie 1967, în București.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 24 FEBRUARIE 1967

Categoria 1: 1 sfert a 114 082 lei ; 
categoria a II-a : 6 X 21 390 lei și
8 X5 347 lei ; categoria a IlI-a : 
110 X 1 404 lei și 210 X 350 lei ; ca
tegoria a IV-a : 357 X 584 lei și 
524 X 146 lei ; categoria a V-a : 
911 X 271 lei și 1 399 X 67 lei.

Premiul de 114 082 lei a revenit 
unui participant din București.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă. Cerul a deve
nit variabil în cursul după- 
amiezii. Ploi izolate au căzut în 
Banat, Ardeal și Moldova. Local, 
în munți, a nins. Vîntul a suflat 
potrivit prezentînd unele inten
sificări. Temperatura aerului, la 
ora 14. era cuprinsă între 2 gra
de la Joseni și 16 grade la Cara
cal. în București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cer variabil. Vîn-

tul a suflat potrivit cu unele In
tensificări. Temperatura maximă 
a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 martie. In țară : 
Vreme schimbătoare cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi lo
cale. Izolat în nordul țării și re
giunea de munte se vor semnala 
lapoviță șl ninsoare. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și 7 grade, 
iar maximele între 3 și 13 grade. 
In București : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere 
ușoară.

Dar creațiile contempo
rane nu-și au „sediul* 
numai în galerii. Urbanis
tica modernă solicită tot 
mai mult sprijinul artiști
lor. Edilii orașelor vizita
te — Belgrad, Zagreb, 
Liubliana, Split, Pola — 
solicită mult pe artiști, în
deosebi pe monumenta- 
liști. Multe clădiri noi 
sînt ornamentate cu ba
soreliefuri și plăci deco
rative expresive, pe care

rioare, lucrările artistice 
valoroase ; grafica pu
blicitară este încredin
țată, de asemenea, unor 
artiști plastici. Și ea se 
caracterizează prin diver
sitate de stiluri, împrumu- 
tînd vitrinelor, panourilor 

ocu afișe, reclamelor 
notă armonioasă.

★

De-a lungul celor 
proape o mie de kilo
metri ai litoralului adria-

a-

j răsfoind presa străină

i Campania electorală din Franța
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în faza decisivă
în aceste cîteva zile care 

au mai rămas pînă la ale
gerile legislative de la 5 
martie, scena politică fran
ceză cunoaște o deosebită 
animație. Ziarele de toate 
tendințele închină campaniei 
electorale numeroase coloa
ne.

La începuful acestei ultime 
săptămîni pînă la scrutin, 
Palatul sporturilor din Paris 
a adăposfif o mare reuniune 
la care au fdst prezentați can- 
didații Partidului Comunist 
Francez din capitală și din re
giunea pariziană. Waldeck 
Rochet, secretar general al 
P.C.F., în cuvîntarea pe care 
a rostif-o a anunțat hotărirea 
Biroului Politic al P.C.F. de 
a propune o nouă îhfilnire în
tre reprezentanții partidului 
și ai Federației Stîngii Demo
crate și Socialiste (F.S.D.S.), 
a doua zi după alegeri, ori
care ar fi rezultatele acestora.

O altă mare reuniune elec
torală s-a desfășurat marți, 
pțelungindu-se noapfea tîr- 
ziu, la Grenoble, in cadrul 
căreia a avut loc un duel ora
toric între primul ministru, 
Georges Pompidou, președin
tele Comitetului de acțiune 
pentru cea de-a V-a Repu
blică, și fostul prim-ministru 
Pierre Mendăs-France, mem
bru al Partidului Socialisf 
Unificat și unicul candidat, la 
Grenoble, al P.S.U. și al 
F.S.D.S.

La palatul Mutuality din 
Paris a vorbit Franțois 
Mitterrand, președintele Fe
derației Stîngii Democrate și 
Socialiste, care a prezentat 
un program minimal al fede
rației ; el a anunțat că la 13 
martie va propune formațiilor 
stîngii un „contract de le
gislatură”.

Pe marginea ultimei faze a 
pregătirilor electorale, ziarul 
„Le Monde" publică un ar
ticol de Pierre Viansson-Ponfe, 
din care reproducem urmă
toarele :

Cu cîteva zile înaintea 
primului scrutin (5 martie) ai 
impresia că s-a spus totul, 
că lunga precampanis elec
torală a epuizat toate proble
mele pe Care liderii, brăz- 
dînd țara In toate direcțiile, 
nu fac decit să le repete. 
Totuși, toți susțin că asistența 
este numeroasă la adunările 
unde participă o personalitate 
de însemnătate națională, că 
întrevederile radiodifuzate 
sînt ascultate de un public 
numeros, că opinia începe 
să capete interes pentru un 
joc care pînă în prezent nu 
privea decît elementele care 
se ocupau de politică. în fie
care zi ei au astfel sentimen
tul că se adresează unei noi 
pături de auditori, iar spriji
nul pe care-l aduc pe plan 
local candidatului lor este 
util.

în această avalanșă de
discursuri și expuneri, nu
se spune nimic nou, dar to
nul oratorilor lasă să răzbată 
vrînd, nevrînd, părerea pe
care fiecare o are despre
propriul sau partid. De re
gulă, fiecare se arată opti
mist, dar dacă s-ar adăuga 
locurile suplimentare pe care 
fiecare partid asigură că le 
va cuceri, ar trebui lărgită 
încăperea parlamentului 
Palais Bourbon.

Tabăra celei de-a 
Republici, deținătoarea 
terii, și care constituie_
fuala majoritate a parlamen
tului este în mod vădit în 
defensivă în majoritatea cir
cumscripțiilor. Ea se bizuie 
pe argumentul că nu există 
înțelegere în rîndurile opozi
ției.

In pofida prudenței lor o- 
biș'nuite, cei mai meticuloși 
și cei mai optimiști sînt co
muniștii. încrederea lor în 
succes se bizuie mai degrabă 
pe voturile pe care le vor 
cîștiga în primul tur de scru
tin. Stingă federală are," la 
rîndul său, vînt prielnic. Mit
terrand consideră că dificultă
țile găsirii de lucru care s-au 
făcut simțite în anumite regi
uni, atmosfera de teamă le- 
gafă de aceasta, uzura pute
rii și năzuința spre o schim
bare — toate sînt în spriji-

V-a 
pu- 
ac-

nul său. Președintele federa
ției și prietenii săi nu se pro
nunță însă asupra uneia din 
necunoscutele majore ale 
scrutinului — dacă cei din 
federație vor avea in total 
mai multe sufragii decit co
muniștii. Numărul prea mare 
de candidați din oficiu, re- 
învestitura automată a actua
lilor deputați riscă să ațin- 
gă foarte mult scorul fede
rației.

in sfîrșit, Centrul democrat 
se consideră din ce în ce mai 
mult arbitrul etapei de după 
alegeri, chiar dacă nu-și va 
spori simțitor numărul depu- 
taților — afirmă președintele 
acestei formații. Pentru aces
ta din urmă, nu încape îndo
ială că hotărîrea corpului e- 
lectoral nu se va solda nici 
cu o derută a gaulțismului, 
nici cu o victorie a opoziției 
de stingă, ci cu un rezultat 
ambiguu, care va face din el 
maistrul jocului.

Dacă în ultimele cîteva 
săptămîni s-a putut observa 
o apropiere progresivă a 
Cenlrului democrat de actua
la majoritate, se pare că pen
tru moment această evoluție 
s-a oprit, stabilindu-se un e- 
chilibru fragil și subtil. Aces
ta este fără îndoială elemen
tul cel mai interesant și cel 
mai semnificativ al stadiului 
actual al campaniei electo
rale.

TRADIȚIONALA
TRAGERE

A MĂRȚIȘORULUI
IA LOTO

Azi este ultima zi cînd se 
pot procura bilete la tradițio
nala tragere a Mărțișorului la 
LOTO.

La această tragere se atri
buie, în afara obișnuitelor pre
mii în bani, numeroase premii 
suplimentare : 20 autoturisme :
1 „RENAULT 16", 2 „RENAULT 
10 MAJOR", 2 „MOSKVICI 408",
2 „WARTBURG LUX 312", 5
„RENAULT DAUPHINE" și 8 
„TRABANT 601" ; excursii de 
cîte 3 locuri la Varna — „Ni
sipurile de aur", de cîte 15 
zile ; premii în obiecte ; pre
mii fixe în bani.

Se efectuează 4 extrageri, 
care totalizează 28 de numere.

Agențiile Loto — Pronosport 
țin la dispoziția participanți- 
lor și bilete gata completate.

Tragerea Mărțișorului va a- 
vea loc miine, 3 martie 1967, 
ora 18,00, tn sala din str. 
Doamnei nr. 2 din București.

sînt, 
imens 
virata

S-a
„Perla Adriaticii", Du
brovnik. Faima lui întune
că însă pe nedrept cele
lalte orașe, după părerea 
mea la fel de interesante, 
de frumoase, dar despre 
care se scrie mai puțin. 
Split, de pildă, este deo
potrivă de atrăgător. Nu 
știi ce să admiri mai 
întîi : fericita așezare a

toate, un muzeu 
în aer liber, avînd 
o două milenii.
scris mult despre 

Adriaticii",

alcătuiesc 
de vise

numără-

Moartea unui
președinte

Publicăm *), dwpă revistele „Ver Stern'" ft „Paris Match", 
mul fragment din cartea lui William Manchester „Moartea

ulti- 
unui 

președinte". în fragmentul publicat ieri s-a relatat despre prima 
ședință a consiliului de miniștri sub președinția lui Lyndon John
son și ultimele pregătiri pentru inmormîntarea lui John Kennedy.

Frumosul artei
și al naturii

ochiul întîrzi» cu încîn- 
tare. La Zagreb am vizi
tat atelierul tinărului 
sculptor Lujo Lozița. Este 
unul dintre artiștii talen- 
tațl ai Croației, partici
pant la mai toate expo
zițiile naționale anuale 
și la cîteva internaționa
le Unele dintre lucrările 
sale, realizate într-un stil 
neoclasic îndrăzneț (pia
tră și lemn) urmează să 
împodobească mai multe 
locuri publice din oraș.

O largă mișcare de ar
tizanat reproduce, în obi
ecte de artă pentru inte-

fierăs- 
mărli 

de o 
Privită 

cu

tic al Iugoslaviei, 
trăul de argint al 
a tăiat un țărm 
mare frumusețe, 
din avion, coasta,
miile sale de golfuri șl 
terase, străjuită către 
larg ds meterezele insu
lelor — sînt nu mai pu
țin de 1 050 — pare o 
dantelă șl, cum soarele o 
lustruiește din belșug cu 
raze fierbinți, dantela are 
finețea și strălucirea lu
crărilor indiene în fildeș. 
Așezările, presărate în 
golfuri sau în văi, căță
rate pe stînci de granit 
sau chiar de marmură

orașului, între un golf 
calm, cu o vegetație lu
xuriantă și masivul mun
tos, solemn și aproape in 
permanență acoperit de 
zăpezi, 
Palatul 
Catedrala medievală 
campanila în stil 
nic, Piața cu orologiul In 
stilul Renașterii, nume
roasele palate — Agu- 
bio, Papalici (sec, 15), 
Cindro (sec. 17), ciudata 
capelă San Martino (sec. 
9) și multe altele. In îm
prejurimile orașului, nu
meroasa vestigii 
istorice vprbesc

al Moștarului, 
lui Diocletian, 

cu 
roma-

și locuri 
despre

vremi îndepărtate sau 
mai apropiate de noi. O- 
rașul Trogir, printre alte
le, pare în întregime un 
palat așezat în mijlocul 
apelor. Turnurile cetății, 
bastioanele, porțile, po
durile, dar mai ales cate
drala (sec. 12) 
parcă o lume 
împietrite.

Obsedat de
toarea veacurilor, de că
lătoria prin evuri, reali
tățile de astăzi apar o- 
chiului de o stranie și 
fermecătoare noutate. în 
vechea așezare de navi
gatori, se văd contururile 
uriașe ale vapoarelor de 
mar» tonaj, ancorate în 
port — vasul „Sisak", 
construit recent aci are un 
deplasament de 41000 
tone 1 Modernul hotel tu
ristic „Marjan* cu 15 eta
je, pare un fagure magni
fic ce-șl tremură luminile 
fluorescente în luciul de 
oglindă al golfului. Mai la 
nord, orașele Sibenik, Bio- 
grad, Zadar, Rieka (eu cel 
mai mare șantier naval al 
tării), Opatija și Pola (am
fiteatrul roman al 
Aurelian de aici, bine 
conservat, este o 
structie impresionantă), 
— își etalează frumuse
ții» de neuitat, cu monu
mente vechi șj noi, cu 
masive cartiere ridicate 
in anii socialismului, cu 
oameni Incintători.

Dialogul inteligent și 
îmbinarea armonioasă 
între vestigiile istorice 
de valoare și realizările 
anilor socialismului mi 
se pare că adaugă un 
plus de interes pentru o- 
chiul turistului în căuta
re de frumos-

Este dificil să citești gîndurile unui 
bolnav. Totuși tuturor celor din antu
rajul lui Joseph P. Kennedy (tatăl lui 
John Kennedy — n.r.) le deveni clăi 
că el își dă seama că ceva nu era în 
regulă. După micul dejun, Edward 
Kennedy îl rugă pe tatăl său să vină 
cu el în dormitor. Aici îl culcă în pat. 
Apoi Ted începu : «S-a întâmplat un 
grav accident Președintele a fost 
grav rănit».

Joseph ridică capul cu o smucitură. 
El privi drept în ochii fiului său. ur
mărind orice cuvînt :

Ted spuse i «Adevărul este că a 
murit».

Joseph Kennedy insistă să afle mai 
mult. Ann (nepoată a lui Joseph Ken
nedy — n.i.) aduse în dormitor ziare 
— „Boston Globe" și „Boston Record 
American". Unchiul ei privi fotogra
fiile din Dallas și se nărui.

Ted vorbi la telefon cu fratele său. 
Bob se declară de acord să rămînă 
acasă pînă cînd părinții își vor reveni 
din șocul suferit.

La Washington, d-na Kennedy îl 
chemă la ea pe Bob. îi spuse: 
«Mîine dimineață trebuie să-l văd încă 
o dată pe Jack, aș vrea să-mi iau ră
mas bun de la el — și aș vrea să pun 
ceva în sicriu». El o înțelese.

După ce Bob plecă, Jacqueline 
scrise o scrisoare lungă soțului ei. 
Apoi împături scrisoarea și sigilă 
plicul.

Duminică dimineață, Jackie explică 
fiicei sale: «Trebuie să scrii tatălui 
o scrisoare și trebuie să-i spui cit de 
mult îl iubești».

Micul John nu știe încă să scrie, 
de aceea îl rugă să picteze ceva cu 
foarte multă grijă. Trebuia să fie un 
salut pentru tatăl său — îi spuse ea.

Acum d-na Kennedy ținu în mînă 
trei plicuri — al ei și ale copiilor.

lui

con-

trei plicuri —, al ei și ale copiilor. 
Robert Kennedy l-a prevenit pe 

Godfrey McHugh de sosirea ei. Ge
neralul o întîmpină în prag. McHugh 
dădu Ia o parte steagul, deschise ca
pacul sicriului și aruncă o privire 
înăuntru de parcă ai fi vrut să se 
convingă că totul este în ordine. Apoi 
ordonă locotenentului Donald Sowtelle 
să se retragă împreună cu garda. 
Jacqueline auzi aceasta. îi șopti lui 
Bob : «Nu, ei nu trebuie să iasă. Este 
adevărat că sîntem aici, dar 
căută un cuvînt — Jack ar fi 
singur. Spune-i să se retragă 
ptnă acolo după colț și să 
toarcă».

Locotenentul dădu oamenilor săi 
comanda ■■ Gardă — stai I La stînga 
împrejur I

Împreună, văduva și fratele pre
ședintelui, îngenunchiară în fața si
criului. Pentru prima oară, după cele 
întîmplate la spitalul Parkland, d-na 
Kennedy își văzu soțul. Acesta nu este 
Jack, acesta nu este Jack, se gîndea 
ea mereu. Ea introduse în sicriu cele 
trei plicuri.

— ea 
atît de 

puțin 
se în-

•) Vezi „Scînteia" din 13, 18,
20 ianuarie, 1, 11, 12, 15, 16, 21,
22 februarie ți 1 martie.

Bob o conduse pe Jacqueline pînă 
la ascensor, cu care au urcat la eta
jul II.

Intră președintele Johnson și plecă 
din nou, apoi intră pentru a doua 
oară, făcînd impresia că este extrem 
de abătut. EI sosise tocmai atunci la 
Casa Albă și portarul îl anunță că 
Dean Rusk așteaptă de urgență un 
telefon din partea sa. De la ministrul 
său de externe află ceea ce, cu cîteva 
minute în urmă, milioane de ameri
cani au urmărit pe ecranele televi
zoarelor — Oswald fusese împușcat în 
fața camerelor de televiziune.

Johnson îl salută pe ministrul justi
ției, care nu știa încă nimic, cu cuvin
tele : «Trebuie să întreprinzi ceva I 
Trebuie să întreprindem ceva I Trebuie 
să ne îngrijim de toate acestea 1 Dacă 
nu facem nimic, toate acestea vor 
aduce Statelor Unite în întreaga lume 
un prost renume I»

Robert Kennedy fu de părere că 
afirmația președintelui Johnson că Sta
tele Unite vor căpăta în întreaga lume 
un renume prost a fost, în acea clipă, 
cu totul nelalocul ei.

Dick Goodwin (consilier juridic al 
Casei Albe — n.r.), care și-a absolvit 
studiile juridice la Universitatea Har
vard cu summa cum laude, a reacțio
nat la știrea despre asasinarea lui 
Oswald cu o lipsă de interes de-a drep
tul curioasă pentru profesiunea sa, cu 
o «totală indiferentă... Mi-ar fi fost 
egal dacă mi s-ar fi spus că Con
nally (guvernatorul Texas-ului) a co
mis asasinatul» — a spus el. Sargent 
Shriver (cumnat al lui Kennedy — 
n.r.), cînd sună telefonul, ridică re
ceptorul, ascultă o clipă, puse recep
torul pe furcă și spuse : «Cineva l-a 
asasinat tocmai acum pe Oswald». In 
birou, nimeni nu scosese un cuvînt. 
Goodwin rezumă astfel ceea ce a 
urmat : «Ne-am văzut în continuare 
de treaba noastră».

în mașina care urma afetul de tun 
pe care era transportat cadavru) lui 
John Kennedy spre Capitoliu, d-na 
Kennedy spuse dintr-odată : «O, Lyn
don — ce început groaznic pentru 
d-ta».

Noul președinte tăcu. în timpul călă
toriei, nici el, nici Lady Bird (soția 
președintelui — n.r.) n-au spus nici un 
cuvînt. Și Robert Kennedy tăcea.

în sala cupolei din Capitoliu, Lyn
don Johnson înainta pentru a depune 
o coroană la sicriul președintelui Sta
telor Unite. El se opri o clipă și se 
întoarse apoi la locul său.

Garda luă sicriul pe umeri și-l duse 
afară. Fanfara intona imnul. A fost 
pentru ultima oară cînd cînta pentru 
președintele Kennedy.

După ce totul se sfîrși, cei doi care 
au fost ce) mai puternic loviți — 
Jacqueline și Robert Kennedy — au 
rămas singuri în Casa Albă.

Cîteva zile după înmormântare, Ro
bert Kennedy o întrebă, în felul său 
reținut, care, ca și timbrul vocii sale, 
amintea atît de mult de președinte, 
pe cumnata sa : «Vrei să-l vizităm 
pe prietenul nostru ?» Apoi, au plecat 
spre cimitirul Arlington, (unde fusese 
înmormîntat Kennedy).



viața internațională
Semnificația 
votului din Camera
Comunelor

Timp de două zile, po
litica guvernului labu
rist în domeniul cheltu
ielilor militare a fost o- 
blectul unor critici ve
hemente în Camera Co
munelor. Pe de o parte, 
opoziția conservatoare a 
adus critici severe Cărții 
Albe guvernamentale, 
căutînd să demonstreze 
îndeosebi că pretinsele 
reduceri din bugetul 
militar nu ar consfifui 
decît un artificiu de

„trupele noastre vor tre
bui să fie retrase din 
Germania occidentală 
dacă povara valutei 
străine cheltuită pentru 
armata de pe Rin nu va 
putea fi acoperită. A 
sosit timpul să se apli
ce aceeași logică și po
liticii militare la Est de 
Suez".

în cercurile politice 
londoneze se apreciază 
că situația precară pe 
care a avut-o inițial Car-

corespondență

rezo- 
în 
a 

de

calcul și că, în realitate, 
totalul cheltuielilor de 
peste 2 200 000 000 de 
lire anual nu ar fi cu ni
mic inferior celui moș
tenit de la precedentul 
guvern conservator. Cele 
mai puternice reproșuri 
au venit însă chiar din 
sinul grupului parlamen
tar laburist, a cărui aripă 
de stînga a fost deose
bit de combativă, pro- 
nunțindu-se nu numai 
împotriva sumelor ex
trem de mari cheltuite 
în scopuri militare, ci 
împotriva însăși concep
ției aflate la baza politi
cii militare oficiale.

Supusă votului,
luția guvernamentală 
problemele militare 
fost aprobată cu 270 
voturi, contra 231.

în cursul furtunoaselor 
dezbateri din 
Comunelor, 
vorbitori au reluat 
lipsei de realism a 
cheltuieli militare 
proporționat de 
fafă de adevăratele 
sibilifăți financiare 
Marii Britanii. Costisitoa
rea prezență britanică la 
Est de Suez a constituit 
în acest sens unul din 
punctele cele mai vulne
rabile, în sprijinul căruia 
nici ministrul apărării 
Denis Healey, nici minis
trul de externe George 
Brown nu au reușit 
ducă argumente 
vingătoare pentru 
diență. După cum 
ziarul „Finnancial Times",

Camera 
numeroși 
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R. D. Vietnam condamnă
noile măsuri

ale
agresive 
S. U. A.

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

ECRAN
IN ANGLIA FERICIREA 

LUI SINATRA

tea Albă în Camera Co
munelor a fost și mai 
mult agravată de impa
sul actualelor tratative 
tripartite anglo—ameri
cano—vest-germane pri
vind cheltuielile de în
treținere a forțelor sta
ționate pe teritoriul vest- 
german. începute luni la 
Londra, negocierile res
pective s-au lovit de po
zițiile divergente ale 
părților și, după o pauză 
de cîteva zile, urmează 
a fi reluate vineri.

încordata confruntare 
de poziții din Camera 
Comunelor a avut efec
te nefavorabile peniru 
autorii Cărții Albe. în
deosebi s-a înregistrat o 
mărire neașteptată a 
grupului de dizidenți. în 
rîndurile deputaților la
buriști. Mulți dintre a- 
ceștia au fost semnatari 
a frei amendamente pre
zentate in Camera Co
munelor, prin care au 
cerut o drastică reducere 
a cheltuielilor militare.

au criticat politica de 
construcfie a submarine
lor dotate cu rachete a- 
mericane „Polaris" și s-au 
pronunfaf pentru 
zuire a politicii 
a Angliei în 
precum și la 
Suez. A fost 
actuala situație 
mica dificilă a 
Britanii, punîndu-se 
centul pe marile datorii 
contractate de la ban
cherii internaționali și 
încă neachitate, pe șo
majul în creștere, pe ne
glijarea programului la
burist social — arătîn- 
du-se că soluționarea a- 
cesfor probleme vitale 
nu este posibilă dacă nu 
se efectuează reduceri 
considerabile în bugetul 
militar.. In această atmos
fera, voful final înregis
trat mărfi seara a dus 
la ceea ce aici se con
sideră ca o „înfrîngere 
morală" a guvernului la
burist : o majoritate de 
numai 39 de voturi. La 
conducerea grupului par
lamentar laburist se a- 
firmă că s-ar fi ăbf'nut 
de ia vot 46 de depufafi 
laburiști, în timp ce in 
cercurile parlamentare se 
apreciază că cifra reală 
ar fi de 62.

In afară de numărul 
mare al abfinerilor, o 
semnificație majoră este 
acordată faptului că 
printre cei ce au refuzat 
să-și dea votul în spri
jinul Cărții Albe s-au a- 
flaf de data aceasta nu 
numai membri ai grupu
lui de stînga, ci și depu- 
iaji laburiști de centru și 
chiar de dreapta, ceea 
ce pare să reflecte O a- 
numită amploare a fră- 
mînlărilor apărute în ul
timul timp în partidul 
laburist

L RODESCU

o revi- 
militare 
Europa, 
Est de 
relevată 
econo- 

Marii 
ac-

HANOI 1 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la 1 
martie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam condamnă 
noile măsuri ale S.U.A. pe calea 
escaladării războiului din Vietnam. 
Declarația subliniază că în Viet
namul de sud efectivul trupelor a- 
mericane, satelite și ale adminis
trației saigoneze depășește un mi
lion de persoane și continuă să 
crească, întrucît americanii fac 
pregătiri în vederea punerii în 
plicare a planului lor privind 
nouă contraofensivă strategică 
perioada sezonului uscat.

în declarație se subliniază,
asemenea, că aviația americană 
și-a intensificat bombardamentele, 
iar în ultimele patru zile au avut 
loc trei noi escaladări ale atacu
rilor îndreptate împotriva R. D. 
Vietnam, concretizate prin bom
bardarea teritoriului acestei țări 
cu ajutorul artileriei terestre, am
plasate la sud de zona demilitari
zată, prin atacarea regiunilor de 
coastă de către nave militare și 
prin minarea rîurilor nord-vietna- 
meze.

Denunțînd acțiunile S.U.A. de 
intensificare a războiului, declara
ția Ministerului Afacerilor Exter-

a-
o 

în

de

COPENHAGA

Romania la 
Tîrgul de la
Tripoli

Intr-un cadru festiv, primul 
ministru al Libiei, Hussein. Ma- 
zig, a inaugurat marți, in pre
zența unui mare număr de 
demnitari libieni și străini, cea 
de-a șasea ediție a Tîrgului 
internațional din Tripoli. Pe 
o suprafață mult mărită față 
de anul trecut, își expun pro
dusele 28 de state africane, a- 
siatice și europene, intre care 
și România. După festivitatea 
deschiderii Tirgului, primul 
ministru, însoțit de miniștri și 
membri ai corpului diploma
tic, de oameni de afaceri, a 
vizitat pavilioanele țărilor 
participante. Vizitînd pavilio
nul României, primul ministru 
și-a exprimat satisfacția pen
tru numărul mare de exponate 
și a făcut aprecieri elogioase 
asupra calității produselor ro
mânești.

In cadrul pavilionului ro
mânesc, care ocupă o mie de 
metri pătrați, 14 întreprinderi 
de stat pentru comerțul exte
rior expun un bogat sortiment 
de produse. Mai mult de jumă
tate din expoziție este ocupată 
de mașini și utilaje, tractoare, 
mașini rutiere și de construc
ție, mașini-unelte, motoare e- 
lectrice și bunuri tehnice de 
larg consum. Sînt expuse, de 
asemenea, produse chimice și 
farmaceutice, mobilier, produ
se alimentare, textile, încălță
minte, obiecte de artizanat. 
Prezența României la tîrg a 
fost semnalată de mai multe 
ziare libiene, în care au apă
rut informații și articole. ..II 
Giornale di Tripoli" și „Al 
Huria" au consacrat cite o 
pagină întreagă prezenței la 
tîrg a întreprinderilor de co
merț exterior românești.

Ion TONCEANU

Tripoli, prin telefon.

ne al R. D. Vietnam subliniază că 
poporul vietnamez nu se va supu
ne niciodată forței și, în consecin
ță, nu va putea fi silit să poarte 
tratative sub presiunea bombelor 
și obuzelor americane. în încheie
rea declarației, se exprimă încre
derea în victoria finală a poporu
lui vietnamez și se subliniază: 
„Poporul vietnamez se va uni și 
mai mult, hotărît să lupte pentru 
apărarea nordului, eliberarea su
dului și pentru reunificarea țării, 
contribuind astfel la apărarea păcii 
în Asia și în lumea întreagă".

LONDRA 1 (Agerpres). — De
legația guvernamentală română, 
condusă de Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, care 
face o vizită in Marea Britanie, a 
avut o întrevedere cu ministrul 
tehnologiei al Marii Britanii, 
Anthony Wedgwood Benn. Membri 
ai delegației guvernamentale au 
avut întrevederi cu G. Bowen, sub
secretar de stat al Ministerului 
Tehnologiei și cu alți reprezentanți 
ai Ministerelor Afacerilor Externe,

Tehnologiei, Educației și Științei. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb general de păreri despre or
ganizarea și dezvoltarea cercetări
lor tehniqo-științifice în România 
și respectiv în Marea Britanie și 
,s-au purtat discuții privind posibi
litățile de colaborare și cooperare 
în acest domeniu între cele două 
țări.

Membrii delegației române au 
vizitat, de asemenea, Laboratorul 
național de fizică din Feltham și 
Asociația de cercetări pentru utilaje 
industriale din Melton Mowbray.

Comunicat cu privire la 
convorbirile sovieto-ungare

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul încheierii vizitei în Uniu
nea Sovietică a lui Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
la Moscova a fost dat publicității 
un comunicat în care se arată că

ai

„Festivalul filmului
românesc44

COPENHAGA 1 (Agerpres). 
— In sala cinematografului 
„Atlantic" din Copenhaga a în
ceput „Festivalul filmului ro
mânesc". La spectacolul de 
gală, în cadrul căruia a fost 
prezentat filmul „Pădurea 
spinzuraților", au luat parte J. 
Bornholt, președintele parla
mentului, H. Haekkerup, mi

nistrul de interne, G. Seidenfa- 
den, director general al Depar
tamentului politic din Ministe
rul Afacerilor Externe al Da
nemarcei, șefi ai misiunilor di
plomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic, oameni de 
cultură, ziariști. Cu prilejul 
festivalului, vor mai fi prezen
tate filmele ,,Codin'' și „De-aș 
fi Harap Alb".

a avut Ioc un amănunțit schimb 
de păreri în probleme legate de 
construcția comunismului și socia
lismului în cele două țări. Au fost, 
de asemenea, discutate probleme 
ale asigurării securității europene, 
în conformitate cu Declarația de la 
București a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Conducătorii P.C.U.S. și
P.M.S.U. au relevat cu satisfacție 
dezvoltarea cu succes a prieteniei 
și colaborării dintre U.R.S.S. și 
Ungaria. Cele două părți și-au ex
primat hotărîrea de a lărgi și în 
continuare legăturile frățești și co
laborarea dintre cele două partide 
și țări. Ele au declarat că sprijină 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperia
liștilor americani și și-au exprimat 
solidaritatea cu toate popoarele 
care luptă pentru libertate și inde
pendență națională.

*
Jănos Kădăr, pi im-secretar al 

C.C. al P.M.S.U., a plecat miercuri 
spre patrie. El a fost condus la 
gara „Kiev" de L. Brejnev, A. Ko- 
sîghin și alte persoane oficiale.

SEMNAREA

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
1 martie a fost semnat la Varșovia 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între R. P. 
Polonă și R. S. Cehoslovacă. Tra
tatul precedent, care expiră la 10 , 
martie, a fost încheiat între cele 
două țări în 1947.

Subliniind rolul însemnat pe 
care l-a jucat vechiul tratat în 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două state, noul tratat, 
încheiat pe o perioadă de 20 de 
ani, consfințește întărirea priete
niei și colaborării multilaterale din
tre R. S. Cehoslovacă și R. P. Po
lonă și prevede că cele două state 
își vor acorda ajutor reciproc pe 
baza principiului egalității în 
drepturi, respectării suveranității și 
neamestecului îh treburile interne 
ale celorlalte țări. Tratatul preve
de, de asemenea, întărirea relațiilor 
economice, tehnico-științifice 
culturale dintre Cehoslovacia 
Polonia.

Miercuri, delegația de partid 
de stat cehoslovacă, condusă 
Antonin Novotny, a părăsit 
șovia îr.dreptîndu-se spre patrie.

Și
Și
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Var-

Presa internațională despre

EVENIMENTELE DIN INDONEZIA
Presa internațională a consacrat în 

ultimele zile numeroase comentarii 
situației din Indonezia. Observatorii 
politici încearcă să descifreze din 
noianul de telegrame sosite din Dja
karta încotro se îndreaptă Indonezia, 
sensul evenimentelor pe care le 
trăiește de un an și jumătate po
porul indonezian. Se știe că de la 
22 februarie Indonezia are un pre
ședinte interimar. Evenimentul trans
ferării de jure a puterii prezidențiale 
în mîinile generalului Suharto era a- 
nunțat de agenția U.P.I. cu cuvintele : 
„așadar, Sukarno a capitulat". „Este 
pentru a doua oară în 11 luni — 
scrie „Le Monde" într-un editorial -— 
cînd Sukamo transmite generalului 
Suharto prerogativele puterii... pe care 
n-o mai avea. La 12 martie 1966, 
șeful statului fusese constrîns să con
fere „omului forte" al actualului re
gim o autoritate pe care el însuși o 
pierduse treptat după evenimentele 
de la 30 septembrie 1965. El își men
ținuse doar dreptul de observator no
minal asupra problemelor guverna
mentale. Această ficțiune a dispărut". 
Ziarul arată că „titlurile președintelui 
au fost roase puțin cîte puțin, rămîne 
însă a fi distrus simbolul".

în acest sens, s-a anunțat că ge
neralul Suharto împreună cu co
mandanții supremi ai forțelor ar
mate terestre, maritime și aerie
ne au dat o dedarațfe în care se 
subliniază că acțiunea „de înlăturare 
a lui Sukamo" continuă încă, actul 
consumat la 22 februarie fiind „doar 
un' început", și că vor fi luate „mă
suri energice împotriva oricărei per
soane sau grup de persoane care în
cearcă să se opună".

Din relatările agențiilor occidentale 
reiese că transferul puterii a avut loc 
într-o atmosferă de tensiune. In zilele 
precedente, paralel cu declarațiile 
unor persoane politice importante 
împotriva președintelui, cu campania 
dezlănțuită în presă, pe străzile 
Djakartei și ale altor orașe din țară 
s-au ținut lanț manifestațiile organi
zațiilor studențești de extremă dreap
tă. Agenția „ANTARA" anunța 
ciocniri puternice între adversari și 
partizani ai președintelui. După cum 
reiese din relatările presei indonezie
ne și internaționale, în acele zile au 
fost arestate o serie de persoane a- 
propiate președintelui, inclusiv aghio
tantul său. In timpul tratativelor 
îndelungate dintre conducătorii mili
tari și Sukamo au fost masate trupe 
în fața palatului prezidențial. La 
puțină vreme după ce ziarul indone
zian „Berita Yudha" anunța că „Su
kamo refuză să demisioneze de bu
năvoie", a fost difuzată a declarație

a generalului Suhârto care arăta că 
pentru demiterea președintelui „este 

„I la armată". A- 
„France Presse" scria: „In 

Merdeka, Sukarno este 
prizonier al militarilor ca- 

că nu-i mai pot

pentru demiterea 
hotărît să recurgă 
genția ~ 
palatul 
practic 
re l-au anunțat 
asigura apărarea... și i-au recomandat 
să nu părăsească palatul". După cum 
se știe, la cîteva zile de la ultima în- 
tîlnire a lui Sukarno cu liderii mili
tari, postul de radio Djakarta a trans
mis textul unei declarații pe care pre
ședintele ar fi semnat-o la 20 februa
rie și prin care acesta anunță că trans
feră puterile guvernamentale fără nici 
o rezervă generalului Suharto în con
formitate cu o rezoluție în acest sens 
a Congresului consultativ popular.

Ziarul „La Nation" scria că transfe
rul puterii prezidențiale a avut loc 
„sub presiunile din ce în ce mai pu
ternice exercitate asupra lui Sukarno 
de mai multe luni de către o opo
ziție ce dispune de un larg suport 
militar". „Confruntarea dintre armată 
și țară s-a soldat prin aceea că 
armata a pus mîna pe putere și i-a 
izolat pe aderenții președintelui" 
(„U. S. News and World Report").

în urma acestor evenimente unii 
corespondenți de presă anunțau că 
în capitala indoneziana „s-a instalat 
calmul", precizînd însă că acesta este 
un „calm aparent". Forțele armate se 
află încă în stare de alarmă, gărzile 
au fost întărite, pe străzi patrulează 
mașini blindate. „în ciuda faptului 
că a predat puterea, scrie „Associated 
Press', Sukamo se bucură de spriji
nul a milioane de oameni". Revista 
„The Economist", citînd surse indo
neziene, numește Jawa de est 
și centrală, unde locuiește mai 
mult de jumătate din popu
lația Indoneziei, ca „redute ne
cucerite" de actualul regim. Sub titlul 
„Incidentele se multiplică în Jawa", 
ziarul „Le Monde" scrie că atmosfera 
din această parte a țării a devenit mai 
încordată după remiterea puterii pre
zidențiale.

Revista „Jeune Afrique", aruneînd 
o privire retrospectivă asupra evolu
ției evenimentelor din Indonezia în- 
cepînd din toamna anului 1965, scria 
că „opinia publică internațională a 
fost consternată de masacrele sistema
tice la care au fost supuși «comuniș
tii», chiar dacă nu întotdeauna orga
nizate de armată, cel puțin tolerate 
de ea". Totodată, ziarele scriu despre 
continuarea „vînătorii de vrăjitoare or
ganizată împotriva comuniștilor". „în 
cartierele din Djakarta — anunța 
agenția „Maghreb Arab Presse" — 
a început o operațiune de control de 
mare amploare, cu scopul de a pune

mîna pe membrii P.C. din Indonezia, 
aflat în ilegalitate. Toate marile ar
tere ale orașului au fost blocate și 
casele au fost cercetate în amănunți
me". Cu cîteva zile în urmă, ziarul 
„Sinar Harapen" din Djakarta anun
ța că au fost arestați alți membri ai 
C.C. al P.C. din Indonezia și lideri 
ai organizației tineretului comunist 
„Pemuda Rakjat" și ai organizației de 
femei „Ghervani". Dezlănțuite împo
triva comuniștilor, represaliile s-au ex
tins continuu asupra tuturor elemen
telor democratice și progresiste. Ziarul 
„Frankfurter Allgemeine" 
din rîndurile guvernului, ale apa
ratului 
ca 
țămînt, „ . ,
rind, elementele progresiste. în schimb 
— arată ziarul — „pretutindeni a 
început numirea în poziții-cheie, în 
universități, în justiție, în bănci, în 
marile întreprinderi de stat, a unor 
elemente din vîrfurile armatei... Aceș
tia dispun de tancuri și avioane cu 
care își pot susține în mod corespun
zător doleanțele".

Numeroși observatori arătau că, 
încurajate de acțiunile antidemo
cratice, un șir întreg de organizații 
ultrareacționare, odinioară interzise 
prin lege, s-au reactivizat. Organiza
țiile studențești KAMI, KAPPI și al
tele caută să-și accentueze influența 
asupra vieții politice. Campania anti
democratică din Indonezia dovedește 
o dată în plus că atacurile forțelor 
reacționare împotriva comuniștilor re-

administrativ și 
și din institutele 

au fost epurate,

arată că

de stat, 
de învă- 

rind pe

prezintă semnalul unei ofensive gene
rale împotriva tuturor elementelor pro
gresiste, a tot ce este înaintat în viața 
socială a țării.

Toate acestea se petrec pe fondul 
înrăutățirii situației economice. „Pre
tutindeni — relata „New York Herald 
Tribune-Washington Post" — se pot 
vedea semnele decăderii — în stră
zile desfundate și în clădirile care 
stau să se dărime, cît și în uzinele 
electrice care, în cel mai bun caz, 
produc atîta electricitate cît să arunce 
o lumină slabă asupra orașelor. Pro
ducția de cauciuc, copra, cositor și 
alte materii prime a scăzut simțitor. 
Fabricile lucrează cu mai puțin de 
30 la sută din capacitate, traficul pe 
căile ferate este cam pe jumătate cît 
cel dinainte de război". Ziarul „Fi
nancial Times" scrie despre „inflația 
cronică a prețurilor", iar o revistă ja
poneză relevă că „salariul real a scă
zut pînă la absurd". Totodată s-a 
anunțat că parlamentul a votat o lege 
care deschide larg porțile capitalului 
străin în economia țării. „Un recent 
acord asupra investițiilor americane — 
scrie „Le Monde Diplomatique" — va 
atrage cu atît mai mult capitalurile, cu 
cît multe bunuri naționalizate anterior 
au fost redate proprietarilor lor". 
„Regimul Suharto — scrie „Financial 
Times" — cauă să recîștige încrederea 
unor oameni de afaceri și guverne din 
Occident";

Evenimentele ce se succed în Indo
nezia începînd din toamna anului 1965 
continuă să se afle în atenția opiniei 
publice mondiale, destinele acestui 
mare stat preocupă pe oamenii pro
gresiști de pretutindeni. Consecințele 
acestor evenimente dramatice asupra 
vieții sociale și economice a țării de
monstrează că mersul înainte și so
luționarea problemelor complexe care 
preocupă poporul indonezian nu sînt 
posibile în condițiile înlăturării unor 
importante forțe politice — care au 
adus o contribuție însemnată la însăși 
cucerirea și consolidarea independenței 
Indoneziei — fără participarea activă 
la viața politică a tot ’ ce are mai 
valoros poporul indonezian.

GREVĂ GENERALĂ
IN ARGENTINA

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
La chemarea Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina, marți 
seara a fost declarată în această 
țară o grevă generală de 24 de 
ore în semn de protest împotriva 
politicii economice și sociale a gu
vernului. Din primele ore, lucră
torii de la căile ferate au înce
tat lucrul, transportul feroviar 
fiind în întregime paralizat. Gre
va a devenit efectivă, de aseme
nea, în marile uzine industriale.

■ NEW YORK. Peste 2 000 de negri din 
orașul Natchez (Mississippi) au organizat un 

marș al tăcerii pe străzile principale, în semn 
de protest împotriva asasinării de către rasiști 
a militantului integraționist Wharlest Jackson.

■ ALGER. La Alger a luat sfirșit conferința 
președinților adunărilor populare comunale 

— organe alese la 5 februarie a.c. Lucrările ei 
au început luni și au fost prezidate de Houari 
Boumedienne, președintele Consiliului Național 
al Revoluției.

■| MOSCOVA. După cum anunță agenția 
" TASS. la invitația guvernului sovietic, can
celarul federal al Austriei, Josef Klaus, va face 
o vizită oficială în Uniunea Sovietică între 
14 și 21 martie 1967.

■■ OSLO. După cum transmite agenția B.T.A., 
™ în cursul întrevederii cu primul ministru 
al Norvegiei, Per Borten, ministrul de externe 
al Bulgariei, I. Bașev, și-a exprimat satisfacția 
față de îndeplinirea acordului cultural bulgaro- 
norvegian. El și-a exprimat, de asemenea, do
rința de a se începe tratative privind coopera-

toți 
fai- 
său ....... cian, prank Si

natra este singurul care aprobă 
politica americană în Vietnam — 
relatează revista franceză „L’Ex- 
press". Acoperit de ridicol și ade
sea chiar de insulte din partea 
celor mai buni prieteni ai săi, 
cîntărețul a mers să ceară ajutor 
la Casa Albă. Ocupat, vicepreșe
dintele Humphery i-a dat un con
silier pentru a-i rezolva proble
mele. Rezultatul: peste puțin 
timp Sinatra a devenit purtăto
rul de cuvînt al tezelor oficiale 
printre stelele de la Hollywood. 
Și cu toate că și-a pierdut mult 
din popularitatea sa, el a decla
rat: „Sînt fericit să fac această 
favoare vicepreședintelui". In
tr-adevăr, mai rar așa fericire!

DFOPAM- ?n localitatea „UEVUMIVI Vereeniginq, la 
DATĂ" Al R 36 de mile de UMIH nLO Johannesburg, a 
fost găsit un copil abandonat, in 
vîrstă de cîteva săptămîni. Nimic 
senzațional în aceasta, dacă lu
crurile nu s-ar petrece în Africa 
de sud, unde legea supremă a 
rasiștilor este apartheidul. Căci 
micul necunoscut a devenit obiec
tul unor îndelungi și complicate 
cercetări pentru determinarea ra
sei sale. După ce s-a constatat 
prin martori că pielea copilului e 
albă, el a fost transportat la un 
spital pentru albi cu scopul de a 
se constata pe baza unor cerce
tări antropologice dacă nu-i cum
va... mulatru. După analiza cra
niului, a maxilarelor, ochilor și 
părului s-a dat verdictul: „deo
camdată alb". Acest „deocam
dată" ridică însă alte p-^leme. 
Nimeni nu vrea să-l și
nici un cămin nu vrea să-l pri
mească, căci — 
știe ce s-ar mai 
în viitor.

deh! — nu se 
putea descoperi

De cîteva 
săptămîni, in 
unele ziare li
baneze apar cu 

mare articole

In „gura 
PRESEI" 
o frecvență mai
conținind atacuri la adresa regelui 
Feisal și a regimului actual din 
Arabia Saudită. Acest fapt — re
latează agenția „France Presse" 
— a produs inițial surprindere, 
necunoscîndu-se mobilurile res
pectivei campanii de presă. Mis
terul a fost însă repede dezlegat. 
Chinuit de nostalgia după tronul 
pierdut în urmă cu cîțiva ani, 
fostul rege Saud al Arabiei Sau- 
dite, care fusese dat uitării, a ela
borat un minuțios plan cu scopul 
de a ajunge din nou la Ryad. 
Unor ziare libaneze — ai mror 
reprezentanți au primit <./ la 
Saud 300 000 de dolari — le-a re
venit misiunea de a „pregăti tere
nul" pe plan publicitar. După 
descoperirea cîrdășiei, Saud și cei 
care au încasat banii, au intrat 
ei înșiși in „gura presei".

Tunisia — o tînârâ 
mama primind în
drumări din partea 
cadrelor medicale 
de la un centru 
pentru protecția 
mamei și copilului.

rea între întreprinderile Industriale din cele 
două țări.
M COPENHAGA. Miercuri a luat sfirșit vizita 
" în Danemarca a delegației Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, con
dusă de Lazar Kolișevski, președintele Confe
rinței Federale a U.S.P.M.I. In timpul acestei 
vizite, membrii delegației au avut convorbiri cu 
Per Haekkerup, președintele grupului parlamen
tar al Partidului social-democrat, Niels Matthias- 
sen, secretar general, și alți membri ai conducerii 
acestui partid. Potrivit agenției Taniug, intre re
prezentanții celor două partide a avut loc un 
schimb de păreri referitor la relațiile bilaterale 
și la principalele probleme internaționale.

■ PARIS. In zilele de 27 și 28 februarie a 
avut Ioc la sediul U.N.E.S.C.O. prima 

sesiune de lucru a Comitetului consultativ spe
cial de experți, constituit de directorul general 
al U.N.E.S.C.O., Ren6 Maheu, pentru pregătirea 
documentelor de lucru ale conferinței miniștri
lor învățămintului din țările europene, care va 
fi organizată La Viena, între 20 și 25 noiembrie 
a.c. Prof. dr. docent Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămintului și vicepreședinte al

Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., 
care a participat la sesiune ca reprezentant al 
României, a fost ales președinte al Comitetului 
consultativ.

■ PARIS. Medicii au speranța de a o salva pe 
™ celebra cîntăreață Dalida, care a fost găsită 
luni noaptea în stare gravă, după ce a încercat 
să se sinucidă înghițind o doză marc de barbi- 
turice. Dalida este încă în stare de inconștiență.
■ WASHINGTON. Fostul actor de cinema, 
" Ronald Reagan, guvernatorul statului Cali
fornia, cunoscut pentru vederile sale conservatoa
re, a declarat marți că intenționează să-și depună 
candidatura pentru alegerile prezidențiale din 
1968.

■ MOSCOVA. La Moscova și-a început lucră
rile cea de-a 7-a Consfătuire metodico-știin- 

țifică a reprezentanților institutelor de economie 
agrară din țările socialiste semnatare 
venției de la Berlin. Din România participă 
ing. S. Hartia, directorul secției de 
agrară din Institutul central de cercetări agri
cole, și V. Popovici, șef de sector la același 
institut.

ale Con-
economie
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