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COMUNICATUL

Principiul de partid 
al conducerii colective 
în viata economică ______________ 2______________________________ 

locală

Consiliului de Stat cu privire la alegerile de 
deputați in sfaturile populare comunale

Convorbire cu Iov. Gheorghe CONSTANTIN
secretar al Comitetului regional Maramureș al P.C.R.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România comunică : Pe baza centralizării datelor comunicate de către comisiile electorale comunale, rezul-
La 5 martie a.c. au avut loc alegeri de deputați în cele 4 259 sfaturi populare co- țațele pe regiuni ale alegerilor de deputați în sfaturile populare comunale sînt ur- 

tnunale. mătoarele:

REGIUNEA Numărul total 
al alegătorilor

Numărul total al voturilor 
exprimate

Numărul total al voturilor 
„pentru" candidații F.D.P.

Numărul total al 
voturilor „contra" 
candidaților F.D.P.

Numărul voturilor nule

Cifre absolute
I

•/.
1

Cifre absolute •/. Cifre 
absolute •/. Cifre 

absolute •/.

ARGEȘ 669 734 669 639 99,98 664 648 99,25 4 869 0,73 122 0,02
BACĂU 489 581 489 558 99,99 488 024 99,69 1 531 0,31 — •—
BANAT 578 226 578 170 99,99 576 641 99,73 1 490 0,26 39 0,01
BRAȘOV 377 142 377 114 99,99 373 758 99,11 3 066 0,81 290 0,08
BUCUREȘTI 988 892 988 881 99,99 988 441 99,95 399 0,04 41 0,01
CLUJ 527 344 527 216 99,97 524 507 99,49 2 631 0,50 78 0,01
CRIȘANA 471 286 471 244 99,99 468 892 99,50 2 296 0,49 56 0,01
DOBROGEA 249 519 249 417 99,96 248 943 99,81 472 0,18 2 0,01
GALAȚI 447 580 447 526 99,98 446 292 99,72 1203 0,27 • 31 0,01
HUNEDOARA 248 103 248 078 99,99 247 011 99,57 1 032 0,42 35 0,01
IAȘI 464 584 464 538 99,99 463 672 99,81 857 0,18 9 0,01
MARAMUREȘ 368 178 368 023 99,96 366 512 99,59 1337 0,36 174 0,05
MUREȘ-AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ 388 871 388 862 99,99 386 371 99,36 2 485 0,63 6 0,01
OLTENIA 881 258 881 233 99,99 879 077 99,75 2101 0,24 55 0,01
PLOIEȘTI 715 711 715 591 99,98 708 180 98,96 6 871 0,96 540 0,08
SUCEAVA 502 184 501 576 99,88 500 583 99,80 991 0,20 2 —
OR. BUCUREȘTI 110 266 110 236 99,97 109 994 99,78 217 0,20 25 0,02
OR. CONSTANȚA 20 777 20 768 99,96 20 732 99,83 36 0,17 — —

TOTAL: 8 499 236 8 497 670 99,98 8 462 278 99,58 33 887 0,40 1505 0,02

Pe întreaga țară, au fost aleși în sfaturile populare comunale 127 748 deputați, care 
au candidat din partea Frontului Democrației Populare.

Nu au fost declarați aleși un număr de 7 candidați, din care doi în regiunea 
Argeș, doi în regiunea Brașov, unul în regiunea Cluj, unul în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară și unul în regiunea Ploiești, deoarece nu au întrunit cel puțin jumătate plus

unu din totalul voturilor valabil exprimate în circumscripțiile electorale respective, 
în 4 circumscripții electorale nu au avut loc alegeri ca urmare a decesului candidaților, 

după expirarea termenului de depunere a candidaturilor.
în cele 11 circumscripții electorale comunale în care nu au fost aleși deputați, alege

rile urmează să aibă loc în termenele prevăzute de art. 86 și 91 din Legea nr. 28/1966.

Economia și tehnica prin ÎN ZIARUL DE AZI:

prisma mentalității oamenilor
Proiectăm, muncim, 

progresăm. Dar în a- 
ceastă ordine firească 
și stimulatoare intervi
ne cîteodată o anoma
lie, un accident. 0 re
zistență barează dru
mul unei inițiative, o 
idee valoroasă se înnă
molește, un efort de 
autodepășire cade în 
cercul vicios al nepă
sării. Se naște un con
flict.

In colectivul

■ Un simbol al luptei pentru dreptatea 
celor mulți ■ Natura raporturilor 
dintre cooperatori și mecanizatori

DV. EXISTA
CONFLICTE

Explorăm

„Principiul călăuzitor după care trebuie să-fi destăfoare 
activitatea organele economice fi de planiticare — obligato
riu în toate domeniile construcției socialiste — este condu
cerea colectivă... trebuie să tie studiate fi găsite iormele or
ganizatorice cele mai potrivite fi metodele de muncă cores
punzătoare pentru îmbinarea răspunderii personale cu con
ducerea colectivă, atît la organele centrale economice cît fi 
Ia întreprinderi". (Din raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.).

— Munca și conducerea colectivă 
constituie principiul fundamental al 
întregii activități de partid, de stat 
și economice. în condițiile actuale 
acest lucru are o însemnătate vi
tală. Altele erau sarcinile de acum 
cîțiva ani; mult mai complexe, cu 
caracteristici calitative superioare, 
sînt cele ce se pun în etapa actuală 
a desăvîrșirii construcției socialiste 
— ne-a spus interlocutorul. în ulti
mii ani, imaginea industriei regiu
nii Maramureș s-a schimbat nu 
numai în dimensiuni cantitative — 
prin dezvoltarea întreprinderilor 
existente și înălțarea altora noi — 
ci, mai cu seamă, în acelea, calita
tive-: se urmărește realizarea unei 
înalte eficiențe economice, organi
zarea pe baze științifice și moderni
zarea producției, diversificarea ei.

în acesta condiții, aplicarea 
principiului muncii și conducerii 
colective înseamnă, in ultima in
stanță, crearea unei baze largi 
pentru elaborarea celor mai 
raționale măsuri șl soluții tehnice 
și organizatorice, antrenarea fac
torilor de răspundere din întreprin
deri la materializarea lor grabnică 
in scopul de a se obține un efect 
economic cit mal Înalt. Se pune 
problema împletirii răspunderii 
personale a conducătorului unității 
economice cu munca și gîndirea 
colectivă, cu aportul celor mai ca
pabile cadre din întreprindere. 
Sarcina organizațiilor de partid 
este de a căuta și găsi metodele 
de muncă cele mai corespunzătoa
re aplicării neabătute a acestui 
principiu obligatoriu.

înalta menire

a oamenilor

de stiintă în
» »

promovarea
ideii

securității
9

Prof, univ, 
Vladimir HANGA

SINTEZA GlNDIRII

COLECTIVE
— Mai mulți tovarăși cu 

care am discutat au apreciat 
ca pozitive rezultatele obținute 
pe această linie de comitetele 
de partid și conducerile teh- 
nico-administrative de la Com
binatul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" și 
Uzina chimico-metalurgică
„I Mai" din Baia Mare. Ce

(Continuare In pag. a Il-a)

îndeajuns

La cei doi poli, în* 
tr-o confruntare fățișă 
sau surdă, se află con
cepții, mentalități dife
rite. De fapt, noul și ve
chiul. în realitate, cei 
doi poli ai conflictului 
arareori se prezintă în 
stare „pură", identifica
bili de la început. De ce 
parte ne situăm în con
fruntarea dintre nou și 
vechi ? Care sînt punc
tele de reper de care 
dispunem? Ne-am pro
pus să desprindem răs
punsurile din „radiogra
fierea" unor conflicte de 
muncă apărute în cîte- 
va întreprinderi indus
triale.

DE MUNCA ?
ancheta social-economică

de Victor VANTU

Cum recunoști 
măștile 
atitudinii
retrograde

— Să vă arăt, merită șl o poză I iz
bucnește supărat un bărbat fînăr și pu
ternic, reglorul MARIN MĂLĂIERU din 
secția de prelucrări mecanice a uzinei 
„Timpuri noi*.

Printre mașinile modeme, amplasate 
după noi criterii tehnologice, un ana
cronism : mii de segmenți noi pentru 
motoare destinați îă ajungă fier vechi I

Cauza ? O eroare a proiectării : piesele 
se toarnă cu un adaos de prelucrare 
insuficient. De necrezut, dar această 
hemoragie a rebutului cu „acte In 
regulă" durează de peste un an.

— Si tot de atîta timp — adauqă 
interlocutorul — discuțiile, crificile, re- 
clamațiile. Oare numai noi, cei din 
secție, avem datoria să luptăm pentru 
calitate și pentru economisirea fiecă
rui leu ? în loc să fim ajutați, sintem 
frînați de dezinteresul și comoditatea 
celor de la concepție, care răspund 
da soarta acestor segmenți. Cum mo
tivează ? Cică problema cere timp ca 
să fie studiată. Din ctte știu însă, 
la Colibași ea s-a rezolvat de mult.

Alteori, în cale» noului stă nepri
ceperea. Nu de mult din secția noastră 
au fost scoase cîfeva roabe de SDV-uri. 
Unele noi-nouțe, te durea inima, nu pu
teau fi folosite. Greșit concepute. Res-

(Continuare tn pag. a IU-a)

Circulația este o caracteristică esențială a 
produsului folcloric. Valorile artei populare s-au 
zămislit și au căpătat strălucirea pe care le-o 
cunoaștem astăzi, datorită unei lungi și neobosite 
circulații și șlefuiri. Folclorul ocupă un loc fun
damental in cultura poporului nostru, in dez
voltarea întregii sale vieți artistice. Modalitatea 
vitală de expresie spirituală a poporului, folclo
rul, prin valorile sale inestimabile, caracterizează 
și definește substanța, permanențele gindirii și 
spiritualității poporului nostru. In folclor sînt 
întruchipate geniul și experiența seculară de 
viață ale oamenilor care au trăit pe plaiurile 
românești, sensibilitatea artistică, idealurile și 
năzuințele lor alese, virtuțile morale, calități ce 
se concentrează, asemenea luminii adunate în- 
tr-o lentilă, pînă la sclipirea vie a unui diamant. 
Jreația populară Înmagazinează astfel sensuri 
majore ale personalității poporului, laturi inalie
nabile ale existenței sale ca entitate națională șl 
a fiecăruia dintre cei ce-1 compun.

Astăzi, prin intermediul unei vaste mișcări 
artistice de masă, aceste valori sint cunoscute 
tot mal mult de milioane și milioane de oameni, 
iar frumusețea lor purtată de mesagerii folclo
rului nostru in turnee și expoziții face să vibreze 
Inimile unor popoare străine aflate la mii de 
kilometri depărtare. Pentru arta noastră cultă a 
se inspira din tezaurul folclorului constituie o 
condiție sine qua non a dezvoltării și originalității 
sale. De aceea a cunoaște și a scoate la lumină 
acest bogat zăcămînt răspindit în nenumărate 
sate, in comune și orașe, păstrat cu sfințenie 
de legatarii unei moșteniri seculare, este o înda
torire de frunte. Faptul că multe dintre produsele 
artistice populare circulă oral de la un creator 
la altul, unele dintre ele intrerupindu-și cu anii 
răsplndirea, ne creează în plus obligația de a 
cunoaște șl culege toate aceste valori pentru ca 
multe dintre ele să nu se piardă pentru tot
deauna.

O largă mișcare de amatori, ansambluri artisti
ce profesioniste, creatori din domeniul artei culte 
— pictori, sculptori, coregrafi, compozitori, arhl- 
tecțl — valorifică, pe diferite trepte ale artei șl In 
modalități dintre cele mal variate, moștenirea de 
frumusețe a arte! populare. Totuși, in ansamblul 
activității de valorificare a folclorului se vădește

FILONUL DE AUR
AL CULTURII
ROMANEȘTI?

masa rotundă 
a „Scînteii"

șl o înțelegere îngustă, practlclstă a procesului 
complex de circulație a valorilor autentice. Zone 
folclorice importante șl modalități (genuri, specii, 
subspecii) rămîn mal puțin investigate, nu-șl fac 
apariția in acest proces.

Ce trebuie sâ facem pentru a cunoaște deplin, 
ca pe propriul nostru suflet, valorile folclctului ? 
Cum trebuie ele scoase la lumină spre a-și păstra 
forma autentică, nealterată ? Ce trebuie făcut 
spre a le pune Ia Indemîna creatorilor — poeți, 
muzicieni, oameni de teatru, artiști plastici? 
Căci, așa cum scria recent Tudor Arghezl: „Nu 
putem despărți niciodată in tot ce facem și nă- 
zuim, geniul neamului nostru de adevărata lui 
avuție".

Redacția noastră a solicitat părerea unor spe
cialiști șl creatori in legătură cu unele aspecte 
ale cunoașterii șl cercetării folclorice actuale.

PUBLICAM DISCUȚIILE PURTATE IN 
PAGINA A IV-A.

îmbunătățirea climatului po
litic în Europa și in lume, dez
voltarea cooperării între toate 
statele continentului pe baze 
noi, sănătoase sînt nu numai 
deziderate ale unor largi cate
gorii de oameni de toate pro
fesiile și concepțiile, dar și 
obiectul unor preocupări tot 
mai stăruitoare în vederea 
găsirii unor soluții potrivite și 
realiste. în această privință, 
oamenii de știință iși aduc a- 
portul lor valoros.

întreaga perioadă postbelică 
a fost martora unui proces de 
cristalizare și de creștere con
tinuă a conștiinței savanțiior 
și oamenilor de știință față de 
răspunderea și îndatoririle în 
problema vitală a lumii con
temporane — prevenirea unui 
nou război mondial. în abor
darea acestei probleme, fizi
cienii, alți oameni de știință au 
o poziție unică: nimeni nu 
poate cunoaște și aprecia mai 
bine decît ei riscurile incalcu
labile pe care le-ar atrage o 
catastrofă nucleară, precum 
și perspectivele nebănuite pe 
care le-ar deschide punerea 
deplină a marii descoperiri a 
geniului uman — energia a- 
tomică — în slujba progresu
lui și civilizației întregii uma
nități. Tocmai acest factor a 
făcut ca figuri proeminente 
ale științei mondiale, cu care 
se mîndrește omenirea, să fie 
pionieri activi ai luptei gene
rale pentru preîntîmpinarea 
unui nou război.

Nu numai că și-au ridicat 
glasul în acest sens, nu numai 
că adesea au ieșit în stradă 
pentru a manifesta în sprijinul 
cerințelor de pace ale popoa
relor, dar și-au dobîndit un 
mare merit și în preconizarea 
unor soluții practice, concrete 
ale problemelor respective.

Pe măsură ce ideea securi
tății europene cîștigă tot mai 
mult teren, în opinia publică 
tot mai mulți oameni de știin
ță apar ca participanți activi 
la dialogul internațional ce se 
desfășoară în jurul acestei 
probleme, preconizînd moda
lități de soluționare. Am putut 
să-mi dau seama de acest lu
cru atît din luările de poziție 
ale unor oameni de știință a- 
părute în presa internațională, 
cît mai ales din contactul di
rect cu oamenii de știință din 
diferite țări avut recent cu 
prilejul reuniunii grupului da 
lucru Pugwash In problema 
securității europene.

(Continuare In pag. » V-»)
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UN SIMBOL AL LUPTEI

PENTRU DREPTATEA

CELOR MULȚI

r

în primăvara anului 1437, o dată 
cu topirea zăpezilor și înverzirea 
naturii, de pe văi și dealuri se re
vărsau spre Bobîlna cetele de ță
rani români și maghiari, de pe va
lea Someșului mai ales, dar și din 
alte părți, hotărîți să-și cucerească 
singuri dreptatea refuzată cu în
dărătnicie de nobilime și cler.

Tabăra de la Bobîlna, așezată pe 
O înălțime de aproape 700 m, do- 
minînd împrejurimile pînă la mari 
depărtări, era înconjurată de un 
șir de care, înconjurate, la rîndul 
lor, de un șanț de apărare. în a- 
ceste părți someșene, s-a desfă
șurat acum 530 de ani unul din 
cele mai de seamă evenimente din 
istoria zbuciumată a maselor pro
ducătoare din țara noastră. A fost 
prima mare răscoală țărănească de 
pe meleagurile patriei. Ea a 
evidențiat cu o mare forță 
energia revoluționară și capacita
tea de luptă a țărănimii, rolul ei 
ca importantă forță a progresu
lui social. La Bobîlna au luptat în 
strînsă unire țăranii români, 
ghiari și germani, care 
iau și munceau laolaltă.

comitate, 
și sași, 

încrezători 
s-au frînt 
ce încon-

ma- 
tră- 

Răs- 
coala a rămas, de-a lungul veacu
rilor, un simbol al luptei înfrățite 
a maselor muncitoare din țara 
noastră, fără deosebire de națio
nalitate, împotriva exploatării și 
opresiunii, pentru libertate, drep
tate și progres.

La sfîrșitul lunii martie, țăranii 
din mai multe sate stăpînite de 
mănăstirea de la Cluj-Mănăștur, 
nemaiputînd îndura lanțurile iobă- 
giei, atacă bunurile mănăstirești. 
Alte sate le urmează pilda, țăranii 
trecînd la atacarea proprietăților 
nobiliare. Mișcarea se întinde cu 
mare repeziciune, manifestîndu-se, 
de la începuturile sale, ca o răs
coală antifeudală, îndreptată îm
potriva nobilimii și a clerului înalt.

Convingerea că luptă pentru 
o cauză dreaptă a dat răsculați
lor, înarmați doar cu uneltele lor 
de muncă transformate în arme, 
tăria necesară de a învinge oștile 
în zale și armuri, înarmate cu su
lițe, săbii, paloșe și arbalete, ale 
nobilimii maghiare din 
ale fruntașilor secui 
Șirurile de călăreți 
în meșteșugul armelor 
de lanțul de căruțe 
jura tabăra, de cetele țărănești ce 
coborau în iureș de pe dealurile 
împrejmuitoare. Semeția a fost în
genuncheată, trufia umilită. Re
prezentanții nobilimii s-au dovedit 
nu numai dispuși, dar chiar dori
tori să stea la sfat cu reprezentan
ții disprețuiților de pînă ieri, să le 
asculte cererile, să se lege cu jură- 
mînt că le vor respecta.

Biruitorii își concretizează vreri
le în chip deslușit: desființarea no
nei (a noua parte) din grîne și vin, 
a dijmei din porci și stupi de la ță
ranii unguri și români și a dării 
numită ocaua. Obligațiile viitoare 
nu numai că erau și ele precizate, 
dar, fără îndoială, micșorate față 
de cele de pînă atunci. Trebuiau, în 
sfîrșit, asigurate țărănimii drepturi 
tnai vechi : libera strămutare a ță
ranilor iobagi după împlinirea în
datoririlor față de stăpînul feudal, 
moștenirea agoniselii iobagtilui. de 
către văduvă sau rude în cazul 
lipsei moștenitorilor direcți. Țăra
nii erau însă neîncrezători față de 
asemenea legăminte smulse nobili
lor la strîmtoare. Spre a le asi
gura respectarea, aveau să-și păs
treze în continuare organizarea, în 
frunte cu căpitani aleși. Aceștia, 
împreună cu cîte doi bătrîni înțe
lepți și de încredere din fiecare 
sat, moșie și tîrg, urmau să se a- 
dune anual la 9 mai, pe dealul 
Bobîlnei, pentru a cerceta dacă 
cele două părți au respectat în
țelegerea, aplicîndu-se pedepse căl
cătorului de jurămînt. După cum 
urmau să se întrunească într-o a- 
dunare comună reprezentanții ță
ranilor și ai nobililor pentru a sta
bili pe viitor raporturile dintre cele 
două clase fundamentale ale so
cietății de atunci.

întreg cuprinsul înțelegerii de la 
Bobilna poate fi socotit radical; 
aplicarea lui răsturna rînduielile 
sociale existente. Țărănimea, lip
sită cu totul de drepturi pînă a- 
tunci, se constituia astfel într-o 
„stare* socială chemată să joace un 
rol politic alături de „starea" nobi
liară.

Firește că nobilimea nu putea 
accepta noua situație, care-i pri- 
mejduia dominația de pînă a- 
tunci. Ea avea să folosească toate 
mijloacele pentru zădărnicirea cu
ceririlor țărănimii. Uitînd neînțele
gerile dintre ele, căpeteniile nobili
mii maghiare și ale clerului cato
lic, fruntașii secui și sași 
în 16 septembrie, 
„Uniunea frățească" 
unio), cunoscută în 
numele de „Unio 
tionum", îndreptată 
dent împotriva maselor țărănești.

Luptele reîncep. Castele nobilia
re sînt atacate de răsculați, consti- 
tuiți acum într-o „obște a poporu
lui și a țăranilor". Lupta cea mai 
importantă are loc la Apațiu, pe 
la sfîrșitul lunii septembrie. Re
zultatul ei nedecisiv se reflectă în 
cuprinsul noii înțelegeri încheiate 
între răsculați și nobili, mai puțin 
favorabilă țărănimii, dar care to
tuși îngrădește puterea nobililor.

Coaliția antițărănească dorea 
însă anularea oricărei cuceriri do- 
bîndite de răsculați, iar țăranii și 
aliații lor se socoteau încă destul 
de puternici pentru a-și impune 
revendicările.

„Războiul țăranilor, războiul șer
bilor și al oamenilor de jos", cum

încheie 
la Căpîlna, 

(fraterna 
istorie sub 
trium na- 

în chip evi-

Prof. univ. Ștefan PASCU
membru corespondent al Academiei

caracterizează istoricul Antonio 
Bonfini răscoala din această fază, 
continuă cu mare intensitate. Oști- 
le nobiliare întîlnite în cale sînt 
„nimicite" cu furie de oștile țără
nești acum mai bine organizate, 
mâi bine conduse. Programul se 
amplifică și el, se radicalizează și 
mai mult pe măsura amplorii 
răscoalei și a victoriilor țărănimii. 
Lui Anton cel Mare din Buda și 
altor căpetenii ale răsculaților 
cercurile săsești le atribuiau gîn- 
dul de a supune întreaga Transil
vanie, iar Bonfini și Turcozi 
intenția de a desființa șerbia

530 de ani de la 
răscoala iobagilor 
de la Bobîlna

și de a întrona „o nouă libertate". 
Nu mai este vorba acum doar 
de ușurarea obligațiilor țărănimii 
față de stăpînul feudal, biserică și 
stat, așa cum se stabilise la Bobil- 
na : „noua libertate" nu se putea 
întemeia decît pe „răsturnarea rin- 
duielilor țării", modificînd chiar țl 
raporturile dintre clasele de jos și 
puterea centrală. Regalitatea, care 
se. identificase, prin acțiuni concre
te,. cu interesele claselor exploata
toare, este negată și repudiată de 
răsculați. „Războiul țăranilor" 
din Transilvania se ridică, astfel la 
înălțimea marilor răscoale popu
lare medievale : a zelaților bizan
tini, a țăranilor englezi din 1381, 
jacqueria franceză, apropiindu-se 
de războaiele țărănești : războiul 
husit, războiul țărănesc german etc.

Ultimul act al marii răscoale se 
petrece în Cluj și împrejurimi. In- 
stăpînindu-se asupra orașului de 
pe Someș, după ocuparea altora, 
țăranii 
ternice 
politic .
rașului îi izolau, în același timp, 
pe cei dinăuntrul lor de restul țâ-

urmăreau să-și asigure pu- 
puncte de sprijin economic, 
și militar. Dar zidurile o-

Principiul de partid al conducerii
(Urmare din pag. I)

ne-ați putea relata despre ex
periența de aici ?

— Deosebit de important este eă 
aci au lost mobilizate forțele Între
gului colectiv pentru Îndeplinirea 
obiectivelor principale ale produc
ției î ritmicitatea, respectarea sorti
mentelor programate, o bună core
lare: a indicatorilor de plan. Pentru 
a cuprinde și soluționa mai bine 
problemele economice, conducerea 
combinatului chimico-metalurgio 
folosește, pe lingă serviciile tehnico- 
administrative, colective cuprinzînd 
specialiști și cadre cu bogată expe
riență profesională, care urmăresc 
problemele organizării superioare 
a producției și muncii. Propuneri
le, soluțiile preconizate sînt exami
nate în colectivul de conducere al 
combinatului, stabilindu-se pentru 
îndeplinirea lor termene și respon
sabilități' ferme. De altfel, comite
tul de partid obișnuiește să organi
zeze decadal consultări operati
ve cu secretarii organizațiilor de 
bază. Cunoscînd atît „în mare", cît 
și „în amănunt" toate aspectele ac
tivității colectivului, sesizînd la 
timp fenomenele ce apar, el poate 
îndruma cu competență conducerea 
combinatului, pe specialiști în stabi
lirea direcțiilor hotărîtoare spre 
care să-și concentreze cu toții efor
turile.

Desigur, multe sarcini curente și 
de perspectivă se pot rezolva cu 
forțe proprii, prin valorificarea 
resurselor locale. Nu înseamnă însă 
că aceasta ar fi singura cale de 
statornicire a principiului muncii 
colective în conducerea întreprin
derilor. Unii conducători de În
treprinderi, pentru a găsi cele 
mai raționale soluții, atrag tn 
jurul lor, din afara întreprin
derii, pe lingă forțele de care 
dispun, un „sfat* al oamenilor de 
știință, economiștilor, specialiștilor, 
din diferite domenii de activitate. 
Uzina Ghimico-metalurgică „1 Mai" 
Baia Mare (director — 
Costea) și întreprinderea 
tembrie" din Satu Mare
— Adalbert Nyegrai) dau
exemplu în această privință, 
bleme complexe, care se cer 
date de la bun început cu 
tă competență tehnică — asimilarea
unor produse, reproiectări, punerea 
în funcțiune a unor capacități noi 
de producție — au fost 
prin consultarea unor 
cercetători, proiectanți, 
versitare ș.a. Cînd

ing. IOn 
„1 Sep- 

(director 
un bun 

Pro- 
abor- 
înal-

soluționate 
specialiști, 
cadre uni- 
principiul

muncii colective este încălcat, nu 
există o ambianță favorabilă dez
baterilor și soluționărilor eficiente, 
apare terenul favorabil subiectivls- 

/

rii, mai ales că cetele nobiliare 
reușesc să-l împresoare cu o pu
ternică oștire, datorită ajutoarelor 
primite de la proaspeții aliați — 
secuii și sașii — și de la regele 
Ungariei pentru „nimicirea necre
dincioșilor țărani".

Epilogul răscoalei se desfășoară 
sub zidurile orașului, unde, pe la 
mijlocul sau în a doua jumătate a 
lunii ianuarie 1438, oastea țără
nească suferă o grea înfrîngere. 
Răzbunarea nobilimii a fost cum
plită. Sute și mii de țărani și oră
șeni săraci au fost uciși, mutilați, 
închiși, maltratați pentru a-și a- 
minti ei și urmașii lor „fapta lor 
temerară". „Uniunea frățească" 
de la Căpîlna a fost reîn
noită într-o adunare întruni
tă la 2 februarie 1438 la Turda. 
Răscoala înăbușită, nobilimea și a- 
liații săi își puteau mărturisi fără 
înconjur adevăratele gînduri: „Ni
micirea și stîrpirea răutății și a 
răscoalei nelegiuiților țărani".

Răscoala de la Bobîlna a țăra
nilor români, maghiari și germani 
a avut o mare însemnătate atît 
pentru vremea desfășurării ei. cît 
și în perspectiva dezvoltării isto
rice a societății din țara noastră. 
Ea are meritul de a fi încercat 
pentru prima oară schimbarea rîn- 
duielilor existente în acea vreme 
în Transilvania. Vitejia și dîrze- 
nia de care a dat dovadă țărăni
mea au înscris eroice tradiții, con
tinuate și îmbogățite în veacurile 
următoare prin șirul neîntrerupt 
al răscoalelor țărănești, culminînd 
la Începutul secolului al XX-lea cu 
marea răscoală din 1907. Numele 
conducătorilor răscoalei de la Bo
bîlna, ridicați de masele celor a- 
supriți din rîndurile lor — Anton 
cel Mare din Buda, Mihai Românul 
din Vireag, loan Meșteru din Cluj, 
Mihail Alcz din Ceh — ocupă 
un loc de cinste în șirul 
lung al conducătorilor luptei 
unite a iobagilor români și ma
ghiari împotriva cruntei asupriri 
feudale. In focul asprei lupte de 
clasă duse de-a lungul secolelor, 
s-a întărit neîncetat frăția oameni
lor muncii din patria noastră, in
diferent de naționalitate, s-a du
rat trainică temelie unității po
porului român și a naționalităților 
conlocuitoare. Bobîlna a constituit 
și va constitui mereu, peste secole, 
o pildă vie a eroismului maselor a- 
suprite și exploatate în lupta pen
tru dreptate și libertate, pentru 
progres și democrație.

mului, abuzurilor, se iau hotărîri 
unilaterale, în pripă, superficiale, 
foarte adesea costisitoare pentru 
buzunarul întreprinderii.

„MONOPOLUL"

DECIZIILOR

mi-

im- 
nu

— Dar, în asemenea cazuri, 
directorul este tras la răspun
dere ? „Plătește", moral sau 
material, pentru efectele aces
tui sistem de muncă ?

— Uneori da, acolo unde orga
nele și organizațiile de partid sînt 
combative, își exercită cu autorita
te și competență dreptul de con
trol. Alteori nu. Ioan Stark, direc
torul întreprinderii „Partizanul" 
din Sighetul Marmației, s-a de
prins să acționeze de unul singur. 
Se duce la minister. Nu spu
ne nimănui. Vine de la 
nister. Nu informează despre sar
cinile primite, măsurile ce se 
pun în vederea rezolvării lor 
sînt stabilite în colectivul de con
ducere. Premierile lunare, exami
narea profesională pentru trecerea 
dintr-o categorie de salarizare în 
alta se fac în lipsa delegatului co
mitetului sindicatului... Neajutat la 
timp să-și înlăture lipsurile (mă 
gîndesc la îndatorirea organizației 
de partid din întreprindere și a 
comitetului orășenesc de partid) a 
mers mai departe. Socotindu-se pri
ceput în toate, a hotărît, de unul 
singur, introducerea unui nou pro
cedeu tehnologic. N-a consultat 
maiștrii, șeful de sector, serviciul 
C.T.C. Urmarea ? Aplicarea proce
deului a dus la diminuarea pro
ductivității muncii și scăderea ca
lității produselor. Tras la răspun
dere, ridică din umeri, cerîndu-și 
parcă scuze. Cu ele recuperăm 
pierderile 7 Va trebui ca în acest 
caz și în altele similare să ne gîn- 
dim la măsuri organizatorice eînd 
deficiențele amintite devin un „sis
tem".

In urma repetatelor abateri de 
la disciplina de plan, a măsurilor 
arbitrare care aduceau prejudicii 
producției, forul tutelar a dat curs 
recomandării organelor de partid, 
schimbîndu-1 din funcție pe ing. 
Romulus Ciurea, directorul C.I.L. 
Sighetul Marmației.

— Cum se poate îmbina răs
punderea, rolul directorului de 
conducător al unității cu pro
movarea principiului conduce
rii colective ?

— Ajutînd conducerile întreprin
derilor în îndeplinirea atribuțiilor 
lor, organizațiile de partid militea
ză pentru întărirea autorității aces
tora. Răspunderea importantă ce 
revine directorului nu poate justi-

Produse ale
industriei
locale

întreprinderea de industrie 
locală „11 Iunie" din Călărași 
produce o gamă largă de arti
cole utile gospodarilor și uni
tăților socialiste de la 
orașe și sate. Dintre acestea 
amintim cîteva : șarete pentru 
un cal, docare cu două locuri, 
căruțe pentru doi cai, buccele 
pentru căruțe, piese turnate 
din fontă, perii mecanice a- 
daptate la autocamioane S.R. 
sau tractoare U-650. întreprin
derea produce, de aseme
nea, mobilă pe bază de re
partiții, coșuri din nuiele de 
răchită etc.

Noi categorii
de mărfuri
ce se vind
i n rate

a.c. 
pot 
s-a

în cursul lunii martie 
lista mărfurilor care se 
cumpăra cu plata în rate 
extins. Astfel, unele confecții
de sezon, cum sînt taioarele, 
costumele bărbătești la proba 
a doua, precum și mantourile 
din imitație de blană de focă, 
de vițel etc., se pot procura 
cu un acont de 20—25 la sută 
din valoarea totală și cu plata 
în 6—8 rate lunare. Tot cu pla
ta în rate se mai pot cumpăra 
aparate pentru mărit fotogra
fii marca „Peisaj", aparate 
„Diascol" pentru proiectarea 
diapozitivelor, un sortiment 
lărgit de aparate de radio, a- 
cordeoane și picupuri. De reți
nut că vînzarea acestor produ
se cu plata în rate se face nu
mai pînă la 31 martie a.c.

colective in viața
economică locală
fica însă în nici' un caz manifestă
rile de subiectivism, domnia bunu
lui plac ; o conducere competentă 
trebuie să reprezinte suma, mal 
bine spus sinteza gîndirii, a înțelep
ciunii colective. Oricîtă bunăvoință, 
capacitate, pregătire ar avea un ca
dru de conducere, singur nu poate 
duce toate lucrurile la bun sfîrșit. 
Chiar dacă încearcă, o face cu pre
țul unor erori. Tocmai de aceea este 
necesar ca conducătorii unităților 
economice să se sprijine pe apor
tul cît mai multor specialiști com
petent să-i investească cu încre
dere, să le deschidă cîmp liber pen
tru manifestarea inițiativei și ca
pacității lor. Desigur, în același 
timp, ei au datoria să-i îndrume 
și să-i controleze, să-i ajute cu exi
gență și spirit de răspundere.

PARTICIPAREA

ORGANIZAȚIILOR 
DE MASA

— Și un alt lucru pe care doresc 
să-l remarc — a reluat tovarășul 
Gh. Constantin firul discuției. Sco
purile urmărite de întreaga activi
tate economică a întreprinderii 
sînt indivizibile pentru director 
și pentru ultimul salariat. In aceas
tă situație, se pune atît problema 
extinderii atribuțiilor conducătoru
lui unității, cît și a stimulării ini
țiativei membrilor colectivului, con
comitent cu creșterea răspunderii 
lor morale și materiale.

Una din formele organizate de 
consultare a muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor o constituie însă, 
fără îndoială, consfătuirile de pro
ducție.

I-am relatat secretarului comite
tului regional de partid că ne-am 
interesat la ~ 
Maramureș al 
a Sindicatelor 
pecte privind 
tre conducerile întreprinderilor în 
colaborare cu organele sindicale 
a unor probleme cum ar îl legisla
ția muncii, grija pentru mamă și 
copil, concedii, prime, repartizarea 
locuințelor ți am stăruit asupra fe

Consiliul regional 
Uniunii Generale 
despre unele as- 

rezolvarea de că-

O formă eficientă de protecție

a bunurilor populației FAPTUL
Asigurările de Stat DIVERS

Ștefan POPOVICI
director general al Administrației Asigurărilor de Stat

Anul Nou 
stil P. T. T

bu- 
Tot 
de 

net

Prevederea își găsește o expresie 
practică elocventă în toate măsuri
le luate de statul nostru socialist 
pentru dezvoltarea economică a ță
rii, creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii.

Din resursele centralizate ale sta
tului se acoperă pagubele suferite 
de bunurile proprietate de stat, 
din pricina calamităților naturii 
sau accidentelor întîmplătoare, în 
scopul refacerii sau înlocuirii 
nurilor distruse sau degradate, 
pe plan general se formează 
către stat, pe seama venitului 
al societății, fondul de asigurare 
și prevedere socială pentru cazu
rile de pierdere temporară a ca
pacității de muncă de către per
soanele angajate, pentru asigura
rea materială a vieții la încheierea 
perioadei active și pentru alte nece
sități sociale.

Pe lingă aceste forme de protec
ție a bunurilor statului și ale oame
nilor muncii, statul nostru consti
tuie prin intermediul unei institu
ții specializate un fond centralizat 
de asigurare, care se formează pe 
bază de mutualitate organizată a 
unui număr mare de participant 
— unități economice sau persoane 
fizice interesate — care servește 
la compensarea unor pagube sau 
goluri în bugetele oamenilor mun
cii provocate de anumite eveni
mente neprevăzute, ori pentru rea
lizarea unor sume de bani sub for
mă de economii.

Acoperirea urmărilor materiale 
ale acestor evenimente neprevă
zute, pe seama fondului de asi
gurare reprezintă, în expresia cea 
mai sintetică, scopul asigurărilor 
de bunuri și persoane, a căror 
aplicare, în țara noastră, revine 
Administrației Asigurărilor de Stat.

Atenția principală a 
fost îndreptată spre 
rea unor noi forme de 
rare corespunzătoare necesităților 
economiei și ale populației, spre 
cuprinderea în asigurare a unor noi 
bunuri și riscuri, îmbunătățirea 
condițiilor de asigurare prin acor
darea de noi avantaje asiguraților 
etc. Ca urmare, în prezent sînt cu
prinse în sfera asigurărilor prin

ADAS a 
introduce- 

asigu-

întreprinderilor ; 
asemenea condi- 
fi urmărită înde-

lului cum este urmărită realizarea 
propunerilor făcute de muncitori 
în consfătuirile de producție. Răs
punsurile primite au fost generale, 
neconcludente. într-adevăr, ce con
cluzii se pot trage din faptul că 
activiști sindicali care, prin natu
ra atribuțiilor lor, au datoria de 
a avea un contact permanent cu 
oamenii, cu problemele lor de 
muncă și viață, nu pot da un răs
puns în cunoștință de cauză decît 
după ce cer informări telefonice, 
caută în hîrtii, în rapoarte. Fabrica 
de cărămizi din Satu Mare, I.M.T.F. 
Baia Mare, I. F. Tg. Lăpuș sînt 
doar cîteva din unitățile unde pro
punerile, sugestiile oamenilor mun
cii sînt insuficient fructificate. In 
consfătuirile de producție se pre
zintă de obicei simple situații bilan- 
țiere neanalitice, necombative, nu 
se insistă asupra conținutului acti
vității, a eficienței ei. Nu există o 
evidență a propunerilor și sugestii
lor oamenilor nici la sindicate, nici 
la conducerile 
bineînțeles că în 
ții nici nu poate 
plinirea lor.

— Eficiența consfătuirilor de pro
ducție — ne-a spus tovarășul Con
stantin — este unul din aspectele 
problemei. Chestiunea se cere însă 
dusă mai departe. în destule locuri 
participarea nemijlocită a repre
zentanților organizațiilor de masă 
la soluționarea importantelor pro
bleme ale întreprinderilor — condi
ție fundamentală a respectării prin
cipiului muncii colective — este 
tratată formal. Este necesar ca or
ganizațiile de partid să militeze 
pentru atragerea sistematică a or
ganizațiilor de masă la soluționa
rea multiplelor probleme ce apar 
in Întreprinderi. Exercitarea cu spi
rit de răspundere de către organi
zațiile de partid a dreptului de 
control asupra tuturor factorilor de 
conducere din întreprindere — atît 
pe linie administrativă, cît și a or
ganizațiilor de masă — poate să 
determine crearea unui climat fa
vorabil muncii și conducerii colec
tive, asigurînd convergența tuturor 
eforturilor spre atingerea scopuri
lor comune.

Convorbire realizată de 
Constantin MORARU 
loan VLANGA

animalele, 
aparținînd 
interesului 
prin asi- 
totodată, 

asigurare sînt cuprinși și că- 
în transporturile terestre, 
și aeriene.

care

efectul legii aproape toate bunurile 
aparținînd cooperativelor agricole 
de producție, precum și 
clădirile și construcțiile 
cetățenilor, pe baza 
general de a garanta 
gurare apărarea lor; 
în 
lătorii 
navale și aeriene. Se practică, 
de asemenea, asigurările facultati
ve de bunuri și persoane, care au la 
bază înțelegerea benevolă dintre 
persoanele fizice sau juridice in
teresate și organizația de asigura
re. Dintre acestea amintim : asigu
rarea animalelor și culturilor agri
cole, a bunurilor aparținînd uni
tăților cooperației de consum și 
celei meșteșugărești, a bunurilor 
din gospodăriile cetățenilor, a au
tovehiculelor, asigurarea paușală 
a bunurilor aparținînd membrilor 
cooperativelor agricole de produc
ție, asigurarea mixtă de persoane, 
de accidente, asigurarea flotei ma
ritime, fluviale și aeriene, a mărfu
rilor care fac obiectul comerțului 
exterior etc. Prin structura și sfera 
lor de cuprindere, asigurările con
stituie un instrument de apărare a 
proprietății obștești, de ocrotire a 
proprietății personale a oamenilor 
muncii.

Dezvoltarea asigurărilor își gă
sește concretizarea în evoluția 
formării șl folosirii fondului de 
asigurare. Astfel, în perioada 
1955—1966 volumul primelor înca
sate la asigurările facultative de 
bunuri a crescut de circa 3,7 ori, 
iar la asigurările facultative de 
persoane, de aproape 7 ori. Aceste 
creșteri se explică prin lărgirea 
masei de bunuri asigurabile și, im
plicit, cuprinderea lor în asigurare.

în ce privește despăgubirile a- 
cordate la asigurările de bunuri, 
volumul total al acestora a cres
cut în perioada 1955—1966 de peste 
3,3 ori, numai pentru pagubele ivi
te la culturile agricole și animale 
asigurate aparținînd cooperativelor 
agricole de producție și cetățenilor 
plătindu-se despăgubiri de circa
3.6 miliarde de lei. Aceste cifre 
demonstrează convingător că func
ția de compensare a pagubelor se 
manifestă concret într-un sprijin 
financiar substanțial pe 
ADAS îl acordă asiguraților.

Dezvoltarea asigurărilor de bu
nuri și persoane este ilustrată și 
prin gradul de cuprindere în asi
gurare. Din acest punct de vedere 
este edificator faptul că în anul 
1966, numai la asigurarea facul
tativă a fost cuprins un număr de
4.6 milioane ha culturi agricole și 
7,5 milioane animale aparținînd 
cooperativelor agricole de produc
ție, ceea ce înseamnă o cuprindere 
în asigurare de 72,8 la sută și res
pectiv 90 la sută ; la asigurările de 
persoane, numărul contractelor în
cheiate a trecut de 2,2 milioane, 
la care răspunderea ADAS se ri
dică la suma de aproape 30 mi
liarde de lei.

Atît în dezvoltarea asigurărilor 
facultative cît și în popularizarea 
asigurărilor, Administrația Asigu
rărilor de Stat și-a îmbunătățit con
tinuu activitatea, mai ales în 
privește constatarea daunelor 
plata despăgubirilor și sumelor 
sigurate.

Cu toate realizările obținute, 
activitatea ADAS mai persistă une
le carențe și rămîneri în urmă. Dez
voltarea asigurărilor facultative la 
cetățeni nu este încă la nivelul co
respunzător, ceea ce lipsește un nu
măr mare de oameni ai muncii de 
protecția prin asigurare. Aceasta se 
datorește faptului că formele de a- 
sigurare existente nu sînt suficient 
popularizate pentru ca cetățenii să 
cunoască necesitatea și avantajele 
asigurării. De asemenea, mai sînt 
cazuri cînd, la unele unități, asi- 
gurații nu sînt serviți cu prompti
tudine. De aceea, Administrația A- 
sigurărilor de Stat își îndreaptă 
eforturile spre întărirea controlu
lui activității unităților sale și per
fecționarea pregătirii cadrelor în 
scopul îmbunătățirii deservirii asi- 
guraților și a activității de popu
larizare a necesității și avantajelor 
asigurării în rîndul maselor largi 
de cetățeni. In realizarea acestor 
sarcini avem nevoie de un ajutor 
mai mare din partea comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
oare au sarcini concrete pe linia 
asigurărilor în ce privește înregis
trarea bunurilor supuse asigurării 
prin efectul legii și încasarea pri
melor, anunțarea și constatarea 
daunelor la unele categorii de bu
nuri. Acest lucru este absolut ne
cesar întrucît, nu rareori, se întîm- 
plă ca, datorită slabei preocupări 
șl lipsei de control din partea unor 
comitete executive ale sfaturilor 
populare, actele de constatare a 
daunelor să se întocmească cu în- 
tîrziere sau cu greșeli, ceea ce 
provoacă neajunsuri în plata justă 
și operativă a despăgubirilor.

Diversificarea formelor de asigu
rare, prin studierea și aplicarea u- 
nor noi forme de asigurare faculta
tivă de bunuri și persoane, care să 
corespundă într-o măsură sporită 
nevoilor populației, stă în conti
nuare în fața Administrației Asi
gurărilor de Stat.

re
Și 
a-

în

Felicitarea o avem în față. Cu 
ștampilele de rigoare, loan Lazăr 
din Deva, str. Victoriei, blocul 10, 
ap. 7 își felicită prietenul din 
București (V. Drăguleanu, str. Iz
vor 1, raionul Lenin) cu prilejul... 
Anului Nou. Trimisă din Deva în 
28 decembrie, sosește la desti
natar în 28 februarie 1967. Exact 
în.., aceeași zi. Dar în altă lună. 
Și alt an. Felicităm poșta cu pri
lejul Anului Nou 1968, de pe a- 
cum. Să fim siguri că primește 
urarea la vreme.

Musafirul
dv ?

Cine vă vizitează familia ? Cu 
ce intenții ? La urma urmelor, tre
buie să-l cunoști bine pe cel ce îfi 
intră în casă. Relatăm însă un caz. 
In scop educativ, loan Patraș 
(23 ani) din Rădăuți (Piața Repu
blicii 29) vizita des familia R. 
Aparent îl atrăgea jocul de 
cărți și șprițul. în realitate el fă
cea curte doamnei. Prin ea a a- 
juns (mai apoi I) la fiica acesteia, 
de 12 ani. A sedus-o. Cind fapta 
a devenit publică, a făcut promi
siuni de căsătorie. Dar legea nu-i 
legată la ochi, ca părinții acestei 
fetițe. Și-i pregătește dumnealui 
un contract serios. Cît despre pă
rinți, se lamentează. Prea tîrziu I

Record
Sîmbătă, de la sediul ' central 

Loto-Pronosport, Liviu îroncș., lă
cătuș la combinatul chimic Tr. Mă
gurele, a plecat acasă, spre Dună
re, cu un Wartburg 312/1 și un 
Trabant 601. Autoturismele au fost 
cîșfigate la concursul Pronoexpres 
din 8 februarie. Un amănunt : L. 
Troncea a mai cîștigat la diferite 
trageri Loto-Pronosport o excursie 
în străinătate, două picupuri și... 
două ceasuri deșteptătoare. Pro
babil ceasurile i-au trezit norocul.

Fără lemne
Gheorghe Curta din comuna 

Pietroasa (Beiuj) n-a avut nicio
dată pădure. In schimb, a oferit 
spre vinzare la diverși cefăfeni din 
raioanele Beiuș, Ineu, Arad, Ora
dea, lemne pentru construcții. Dar 
lemnele nu le avea. Vindea, cum 
s-ar spune, pielea ursului din pă
dure. După ce se tocmea cui? - 
menii, încasa arvuna și dispărea.' 
A luat astfel, de la cetățeni, peste 
7 000 lei. Acum arvunește o nouă 
afacere. Dar nu mai fixează el pre
țul. Oferta o va face Justifia. El 
insă va plăti. Tot pentru lemne. 
Dar fără tocmeală.

Diplomă de...
nepăsare

în 1955 Pintilie G. Bolohan din 
comuna Salcia-Plopeni (Suceava), 
a absolvit școala profesională de 
construcții din Roman. Ne mai 
așteptînd diploma de absolvire, 
care a fost întocmită cu intîr- 
ziere, a plecat pe un șantier. Apoi 
s-a dus la Bacău (unde se mutase 
școala) să ridice diploma. Surpri
ză I Actul era întocmit greșit, pe 
numele de Pintilie G. Bolban. De 
atunci au trecut (numai I) 12 ani. 
Omul nu se poate bucura de drep
turile sale. Conducerea școlii, vi
novată de încurcătură, îl privește 
însă ca pe unul care vrea să-și în
sușească ilegal un act. S-ar părea 
că în această școală nepăsarea a 
primit diplomă. ,,Magna cum lau- 
dae ?"

Calomnia
torul

Iile Tătulescu, din Bretea-Strei 
(Hațeg) și-a găsit o îndeletnicire, 
înainta organelor de urmărire pe
nală denunțuri împotriva funcțio
narilor sfatului popular al comunei, 
învinuiți de ilegalități. Cu perse
verență erau calomniați oameni 
cinstiți, stimați în comună. Pînă la 
urmă, s-a pornit totuși un proces 
penal. Împotriva celui care a în
cercat să arunce cu noroi în obra
zul unor oameni cumsecade. Um- 
blînd prin băltoacă, s-a stropit sin
gur.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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unul cit un pachet 
sau chiar cit o mo-

această 
în con-

Termocentrala Luduș
TG. MUREȘ (corespondentul „Scînteii). — Energeticienii termo- 

primit ieri — pentru a doua oară con- 
roșu" și Diploma de întreprindere 

întrecerea socialistă, pentru rea-

(Urmare din pag. I)

NaturaDe unde
provine tea
ma de nou ?

Capitulare

dintre cooperatorisau
ofensivă

fervent, al
metoda,

Am încredințat-o 
receptiv, 

rapid pe pi- 
capul sculeru-

primit mâ

pagina economica
pectivii le raportează la capi
tolul „introducerea tehnicii 
noi", dar eu mă întreb : de 
ce să admitem indolența 
proiectantului ? de ce să nu 
suporte paguba ?

Aceeași întrebare o adre
săm controlului de calitate, 
unul dintre cele mai sensibile 
seismografe ale conflictelor 
dintre nou și vechi. Șeful 
serviciului, ing. CONSTANTIN 
BARBU :

— Adeseori cînd e vorba 
de introducerea unei noi teh
nologii, poți auzi din partea 
maistrului următoarea replică : 
„Eu sfau acuma să-ți fac ex
periența asta a dumitale, sau 
am plan de realizat?". Alteori 
tehnologia e elaborată pri
pit, superficial și fără dotarea 
corespunzătoare cu scule și 
dispozitive. Atunci ce fel de 
nou e ăsta care te scoate în 
pagubă ? Dinfr-o astfel de 
ciocnire, ideea cea mai în
drăzneață poate să iasă com
promisă. îți frebuie multă pre
gătire economică și tehnică 
pentru a discerne, într-un ase
menea caz, care este „noul” 
și care este „vechiul".

Cum străbați perdeaua pe 
care o așterne adesea „ve
chiul" pentru a acoperi ade
vărata față a lucrurilor, pen
tru a crea confuzia ce-i este 
atif de necesară ?

— După mine — ne spune 
fov. PĂTRU PAVEL, secretarul 
comitetului de partid al uzinei 
— criteriul de orientare îl 
constituie raportarea fap
telor ia interesele gene
rale. Căci ce se întîmplă ? 
Inertia sau incompetența 
își caută justificări desfă- 
șurînd o adevărată stra
tegie a „hîrtiilor". Cazul 
dinfr-un recent conflict între 
șeful serviciului de aprovi
zionare și șeful unui atelier 
de concepție. Cînd primul l-a 
criticat pe cel de-al doilea 
pentru lipsă de spirit gospo
dăresc (a predat cu mare în- 
tîrr’ere documentația pentru 
consumurile specifice de me
tal pe 1967), acesta din urmă 
a venit val-vîrtej cu acte jus
tificative. La prima vedere ele 
îți luau ochii, se părea că 
nu documentația fusese o frî
nă a aprovizionării... Au adus 
lumină unele sesizări ale fur
nizorilor noștri : riscau să 
nu-și onoreze contractul din 
cauza insuficienței, a superfi
cialității documentației primite. 
Confruntate cu viața, 
hîrtiile n-au mai putut 
acoperi comoditatea și 
lipsa de răspundere.

Sînf însă și împrejurări 
' cînd termenii conflictului se 

pot distinge mai ușor. Ceea 
’ ce este perimat sare în ochi 
1 și totuși, paradoxal, stăruie 
vreme îndelungată.

— De ce, dacă frîna este 
evidentă ?

— Să luăm cazul segmenți- 
lor rebut — propune ing. 
BARBU. Deși, de atîtea ori 

dicată, problema a fost pa
ulă de la unul la altul, în

tre inginerii Cogălniceanu și 
Pop Sabin. Abia acum a in
trat pe făgașul rezolvării, 
după ce s-a cerut în scris con
ducerii uzinei ca vinovății să 
plătească din buzunar prețul 
rebuturilor. Răspunderea 

(precisă, nominală este cel 
•mai bun antidot. Tot cu
• ajutorul lui, într-un alt caz, 
; o chestie simplă de tehnolo- 
J gie care a fost tărăgănată 
•citeva luni de zile s-a putut 
; rezolva după un sfert de ceas 
) de gîndire. Am auzit că 
, n-aș fi procedat „cole- 
) gial“ cerînd sancționarea 
Imaterială. Dar este cole- 
. gial să adopți o optică în- 
. gustă din care dispare e-
fortul înnoitor ?

Există
• ții care 

noului,
’ ascuțite
rapid și mai tranșant, 
sea însă confruntarea 
transformă înfr-un statu 
într-o uzură lentă amenințînd
împotmolirea inițiativei sau 
ideii noi. Ce favorizează o 

. astfel de stare de fapt? Pla- 
> cidifatea, îngăduința, politica
• struțului. împotriva acestor 
■ „aliați" ai vechiului se im-
• pune o atitudine
categorică,

mentalități, concep- 
se contrapun net 
ducînd la conflicte 
ce se rezolvă mai 

Ade
se 

quo,

fermă, 
responsabilă.

f

Cei care nu
spun nici
odată nu,
dar... nici da

— Uzina noastră a făcut 
pași mari în ultimii ani, s-au 
modernizat sectoare întregi. 
Fără o anumită inerjie, da
torită prudenfei excesive, 
ei ar fi putut fi mai mar- 
ca(i — e de părere ingine- 
rul-șef de la „Timpuri noi*, 
ADALBERT BULARCA. Măîn-

ÎN COLECTIVUL DV

anchetă social-economică EXISTA

CONFLICTE DE MUNCĂ?

treb și astăzi de ce pentru 
introducerea unei metode de 
broșare a trebuit să treacă 
doi ani I 
mea și < 
lui-șef, 
fost și 
că. Nu 
de om 
și încă 
N-a respins 
nici nu s-a preocupat 
impună, n-a asigurat un lu
cru care depindea direct de 
el : confecționarea sculelor 
respective.

— Metoda a capotat?
— Nu.

unui inginer tînăr, 
care a pus-o 
cioare. Peste 
lui-șef.

— Cum a 
sura?

— Vă închipuiți. Cred însă 
că i-a priit. De altfel a de
venit și el mai activ.

— Cum se explică faptul 
că unii se angajează cu toa
tă ființa în aceasfă luptă, 

alții nu susțin 
dacă primesc... 
serviciu?
a aplica noul

Eu respect vechi- 
experienfa sculeru- 

care de altfel mi-a 
asistent la Politehni- 
e firesc ca un astfel 
să fie un promotor, 

noului ? 
dar
s-o

„trag”, iar 
noul decit 
sarcină de

Evident, 
cere consum de materie 
cenușie, comportă și unele 
riscuri. Dar nu te poți 
sustrage acestei legi a 
progresului. Am citit recent 
că o mașină modernă de for
mat e lăsată nefolosită la 
Colibași. Pe noi mașina 
ne-a interesat mult. Ne-am 
deplasat la fața locului și 
am făcut schițe după ea. O 
s-o construim peniru turnă
toria noastră. Ce vreau să 
arăt ? Că nu e destul să 
„accepți* noul, trebuie să-i 
ajuți. Nu beneficiem încă 
suficient de un mare avan
taj al economiei noastre : 
faptul că n-avem, unii față 
de alții, secrete de fabrica
ție. Pufem și frebuie să ne 
preluăm reciproc experiența, 
tot ceea ce este mai nou. O 
infercirculație de inteligență 
capabilă să accelereze nebă
nuit apariția și valorificarea 
noului.

nea timpul, nu puteam lîn- 
cezi in tratative. Cu propriile 
noastre forje, deși angajate în 
rezolvarea producției curente, 
am pornit la refacerea sub
stanțială a proiectului. Azi 
avem un conveier modern 
(adaptat după unul de la 
Colibași, vă spuneam înainte 
că noul, inteligența trebuie 
preluate), iar capacitatea de 
producție a crescut astfel cu 
40 la sută. Ce era de de
monstrat, s-a demonstrat.

— Aici nu e vorba de poe
zie : îmi place sau nu. Vă 
aflați pe terenul solid al ci
frelor, al argumentelor teh
nice. Cum de nu s-a lăsat 
convins proiectantul ?

— Există un amor propriu. 
Mai există, nu cred că mă 
înșel, și acea primă de cali
tate. Or, dacă accepți solu
țiile beneficiarului și reiei 
proiectul, se mai justifică a- 
cordarea acestei prime ?

Conflictul dintre nou și 
vechi, asemenea unei reacții 
chimice — mai lentă sau mai 
accelerată, mai profundă sau 
mai superficială —■ provoacă 
efervescențe, resedimentări, 
prefaceri calitative. Nu nu
mai pe planul direct al re
zultatului în procesul muncii, 
al creației, ci și pe plan etic. 
Se verifică și se călesc ca
ractere, ies la iveală însușiri 
sau slăbiciuni. în acest con
flict, atitudinea față de 
nou are proprietățile re
levante ale hîrtiei de tur
nesol. Cazul de mai 
provoacă întrebarea:

de bani, 
de țigări 
nedă. Nu vreau să intru în 
detalii, dar e un produs de 
mare valoare pentru econo
mie, solicitat și la export. 
Un produs „inteligent", de 
prestigiu tehnic. Realizarea 
lui însemna să nu mai achi
ziționăm licență străină.

— Destule motive ca să fie 
înconjurat de conducere cu 
toată grija. Spuneți însă că 
tratamentul a fost vitreg. 
De ce ?

Lucrind alături de fostul 
director, mi-am putut da 
seama ce înseamnă teama 
de nou — explică ing. MI
HAI NEAGU. El muncea 
mult. Dar avea neîncredere în 
oameni, în posibilitățile co
lectivului. Socotea această 
diodă drept un virtual 
fiasco, o sarcină care depășea 
capacitățile, inteligența, tena
citatea noastră. Noi însă 
simțeam obligația față de 
cerințele progresului tehnic, 
ale economiei.

Cum s-a produs 
alunecare de teren
știința și activitatea unui om 
care trebuie, firesc, să se afle 
printre promotorii a tot ceea 
ce este înaintat și reprezintă 
ziua de mîine ? Expresia lui 
favorită : să nu ne hazardăm I 
Grija apărării cu orice preț a 
unui „prestigiu", neîncrede
rea în oameni, în cei mai a-

propiafi colaboratori, conduc 
la opacitate fafă de nou. Iar 

incapacitatea de a pricepe, 
de a ține pas cu exigen
țele în creștere ale vieții 
fac ca un astfel de om să 
scape din obiectiv intere
sele majore ale colectivi
tății și, în loc să acționeze 
asupra acceleratorului, să 
se lase cu toată greutatea 
pe frînă.

Viața însă își are epilo
gurile ei. în ciocnirea 
dintre vechi și nou, veș
nică precum dezvoltarea 
însăși, mai devreme sau 
mai tîrziu, noul învinge. 
Dar învinge de la sine, cli 
spontaneitatea fenomenelor 
naturale ? Marea majoritate a 
interlocutorilor noștri ne-au 
răspuns, in concluzie, că afir
marea noului nu este un 
simplu proces de coacere, ci 
o luptă care implică partici
parea activă, curajoasă, pa
sionată. Atitudinea cu adevă
rat nouă fafă de. nou (ter
menii se atrag și se intercon- 
difionează) e caracterizată 
prin spiritul ofensiv, pro
priu dezvoltării noastre so
ciale. Nou înseamnă perspec
tivă, abordare creatoare, si
tuare pe platforma înaltă a 
intereselor colectivităfii so
cialiste.

A milita pentru el, a-1 
face să învingă la timp 
se confundă cu însăși ra
țiunea de a trăi.

UNITĂȚI DISTINSE CU „STEAGUL ROȘU

centralei Luduș au 
secutiv — „Steagul 
fruntașă pe ramură în 
lizările din 1966. Anul trecut colectivul acestei întreprinderi a 
acordat o atenție deosebită reparațiilor și întreținerii agregatelor, 
prevenirii și lichidării avariilor, urmăririi lucrărilor de construcții- 
montaj la noile obiective. .Pe aceste căi planul de producție a 
fost depășit cu 535 milioane kWh ; capacitatea nouă de 300 MW 
a fost pusă în funcțiune înainte de termen. Prin reducerea con
sumurilor specifice sub cele proiectate s-a realizat o economie 
la prețul de cost — din efort propriu — de 3,5 milioane lei.

Decernarea distincției a coincis aici cu un alt eveniment im
portant : conectarea pentru prima oară în paralel a grupului nr. 6 
de 200 MW. Cu aceasta capacitatea termocentralei Luduș va atinge 
800 MW. Constructorii, energeticienii și montorii și-au exprimat 
hotărîrea de a da în exploatare industrială noul grup cu 90 de 
zile înainte de termenul planificat.

de stat-Huși
IAȘI (corespondentul „Scînteii"). — Ieri dupâ-amiazâ, gospo

dăriei agricole de. stat — Huși i s-a înmînat „Steagul roșu" și Di
ploma de unitate fruntașă pe țară în producția hortiviticolă. In anul 
1966, ca de altfel an de an, această unitate a obținut, de pe 
cele 500 ha vie pe rod, o producție de peste 10 000 kg struguri la 
hectar. Depășirea planului producției marfă cu peste 300 de tone 
de struguri și reducerea cheltuielilor la lucrările de întreținere 
în vii și la celelalte activități cu peste 2 milioane lei au deter
minat realizarea unui beneficiu de 5 328 000 lei, cu 1 200 000 lei 
peste prevederi.

Faima gospodăriei agricole de stat — Huși a crescut mult prin 
realizarea unei producții de struguri și de vinuri de bună calitate. 
Ea a obținut, la recentul concurs regional de vinuri, 12 medalii de 
aur, 10 de argint și 3 de bronz pentru partizi mari, în special la 
vinuri de larg consum — albe și roșii.

Un produs de proastă ca
litate, un bloc de locuințe fă
cut de mîntuială, o măsură 
fără cap — „istoria" lor, 
cercetată cu atenție, scoa
te totdeauna la iveală 
cite o fisură: îngăduință, 
compromis, armistițiu cu 
o concepție veche. Cine
va, cîndva a închis ochii, 
a capitulat, n-a vrut să se 
„strice" cu altcineva... 
Alteori incompetență. Vechiul 
știe să se recomande prinfr-o 
carte de vizită nouă. Este 
esența următorului fapt relatat 
de ing. BULARCA.

— Institutul de proiectare 
pentru industria construcții
lor de mașini propune o 
schimbare în turnătoria noas
tră. O haină de o croială 
nouă. Unii dintre specialiștii 
noștri fuseseră seduși. Noi 
sîntem însă beneficiarii: plă
tim pentru ceea ce ne fre
buie și cum ne frebuie. Ce 
ni se oferea? In fond un grad 
redus de mecanizare, 
fii depășite de mult 

‘în momentul respectiv, 
le în „tradiția 
din urmă cu 
se justificau 
un patron ar

— Ce ați
— Normal: am făcut opo

ziție și am propus alte so
luții. Mare a fost surpriza 
proiectantului. Ni s-au pro
pus căi „rezonabile" de 
înțelegere. Le puteam ac
cepta? Ar fi însemnat să 
ne tăiem singuri craca, să 
ne condamnăm la o pro
ductivitate scăzută. Cînd 
au înțeles că nu e posibil 
compromisul, s-a declanșat 
conflictul. Ședințe peste șe
dințe, adrese, scrisori tăioase, 
vrafuri de corespondență. Ter
menii erau: ori, ori.

— Dar vă trebuia proiec
tul...

— Mult de tot. Planul uzi
nei depindea direct de mo
dernizarea turnătoriei. Ne go-

solu- 
chiar 
une- 

” turnătoriilor 
un veac! Nu 
economic — 
fi dat faliment, 
făcut?

Cîteva fapte s-au înscris 
precipitat pe agenda Între
prinderii de piese radio și 
semiconductor! Băneasa.

1. Fostul director, Grigore 
Danciu, socotește prematură 
omologarea unei prime serii 
a noului produs, diodă redre- 
soare de putere cu siliciu. 
Prinfr-o hîrtie adresată mini
sterului de resort cere ca a- 
cest produs să fie scos din 
planul pe 1967 al întreprin
derii (începutul lui decem
brie 1966).

2. Cîteva cadre de condu
cere ale întreprinderii, care 
au refuzat să-și pună semnă
tura pe hîrtia de mai sus, 
solicită ministerului grăbirea 
omologării și înscrierea în 
plan a noului produs (începu1- 
iul lui decembrie 1966).

3. Se omologhează cu suc
ces dioda redresoare (sfîrșitul 
lui decembrie).

4. Schimbarea directoru
lui. Intră în fabricație dioda 
(începutul lui ianuarie 1967).

Faptele, cronologic. Un as
cuțit conflict de muncă, un 
fenomen negativ sancționat 
cu justețea implacabilă a 
vieții. Care sînt însă logica 
internă a acestor fapte, ter
menii și sensurile confruntă
rii ? Interlocutori — doi dintre 
protagoniștii luptei pentru 
realizarea și impunerea noului 
produs : inginerul-șef MIHAI 
NEAGU și șefa de laborator 
DOINA DIDIV, fizician prin- 

/ cipal.
— Înainte 

faza decisivă, 
rat mai bine 
zile. Mocnit.

de a intra în 
conflictul a du
de un an de 
încă din mo

mentul aducerii de la institut
a diodei, în vederea intrării 
sale în fabricajie — spune 
tovarășa DIDIV — s-a vă
zut limpede că acest „co
pil adoptiv" nu este agreat 
de conducere, că e privit 
ca o piatră în 
Atmosfera creată nu era deloc 
încurajatoare pentru cercetă
tori, îneît, după un fimp, doi 
fizicieni care veniseră în în
treprindere odată cu produsul 
și-au dat demisia. Ștafeta 
a fost însă preluată de un 
colectiv tînăr și pasionat, 
dispus să înfrunte toate 
obstacolele.

— Nu vă era teamă 
„atmosferă" ?

— Se crease un spirit 
echipă. Era plăcerea de 
încerca forfele într-o direcție 
de maximă importantă. Dio
dele de acest gen sînt cerute 
ca pîinea caldă, începînd cu 
marile uzine și sfirșind cu 
tractoarele și troleibuzele. In 
locul unui redresor cît o casă

casă.

de

de
a-ti

rapor
turilor

și me
AprOape 4 000 tractoare și numeroa

se mașini agricole lucrează pe ogoarele 
cooperativelor agricole ale regiunii 
Argeș. Activitatea mecanizatorilor, cali
tatea muncii lor contribuie substanțial 
la sporirea recoltelor la hectar. Este fi
resc deci ca între stațiunile de mașini 
și tractoare și cooperativele agricole de 
producție să existe puternice relații de 
colaborare. Legătura strînsă dintre bri
găzile de mecanizatori și brigăzile de 
cîmp, condițiile de muncă și de viață 
ce se creează tractoriștilor determină 
în mare măsură calitatea lucrărilor 
executate de S.M.T.

„Și în anul care a trecut, spune ing. 
VICENȚIU GHIZDAVĂȚ, de la coo
perativa agricolă Strîmbeni, raionul 
Costești, producțiile planificate la prin
cipalele culturi au fost cu mult depă
șite. La grîu s-a obținut cu 150 kg la 
ha mai mult, iar la porumb cu 1800 
kg. Aceste sporuri se datoresc în mare 
măsură muncii harnice desfășurate de 
cele două brigăzi de tractoare. între 
ele și brigăzile noastre de cîmp s-a 
statornicit o bună legătură. La ședin
țele pe care le ținem în fiecare seară 
și în care stabilim în amănunțime pla
nul de lucru pentru a doua zi sînt 
de față și conducătorii brigăzilor de 
tractoare. Membrii consiliului de con
ducere al cooperativei, brigadierii de 
cîmp se ocupă îndeaproape de activi
tatea mecanizatorilor. împreună cu bri
gadierii de cîmp și șefii brigăzii de 
tractoare facem recepția lucrărilor, 
într-un registru al cooperativei țin per
sonal evidența strictă a muncii trac
toriștilor. Toate acestea au dus la creș
terea simțului de răspundere al meca
nizatorilor pentru munca depusă în 
scopul obținerii de recolte bogate. 
Majoritatea lor au întrunit condițiile 
de premiere pentru depășirea pro
ducției și lucrări de bună calitate. Cei 
din brigada condusă de Ion Ocnă- 
reasa au primit de la S.M.T. Miroși 
premii de 2 500—4 000 lei".

în alte cooperative agricole, ca Stoi- 
cănești, Teslui, Scomicești etc, orga
nizațiile de partid, conducerile unită-

Jînărul cartier gălâțean — Țighna II Foto-. Agerprei

camzatori
ților îi invită pe tractoriști la adunări 
ale cooperatorilor, discută cu ei în ca
drul brigăzii despre felul cum mun
cesc, trăiesc și se comportă în activi
tatea de fiecare zi, Și alte cazuri întîl- 
nite pe teren vin să demonstreze că 
atunci cînd se asigură mecanizatorilor 
condiții bune de muncă și viață, 
se desfășoară activități educative, 
gîndite, rezultatele sînt bune.

Dar colaborarea între S.M.T. și 
perative nu este peste tot la nivelul 
cerințelor. De ani de zile, cooperativa 
agricolă din comuna Potcoava rămîne 
în urmă cu lucrările în campaniile 
agricole, nu realizează producțiile pla
nificate. Cauzele ?

„Sînt multiple — ne spune CON
STANTIN POPA, președintele coope
rativei. Una dintre, ele, esențială, este 
lipsa de colaborare cu brigada de 
tractoare. Deși invitat la ședințele 
noastre de lucru, șeful de brigadă 
Ion Mihăilescu lipsește de multe ori. 
„Cînd aveți nevoie de tractoare să 
veniți să ne cereți" — obiș
nuia el să spună. Zadarnic alcătuim 
planul de lucru pentru a doua zi, 
pentru că sîntem puși în situația să 
nu-1 putem realiza. Deseori tractoa
rele și mașinile agricole nu sînt în 
bună stare de funcționare. Calificarea ca 
și disciplina tractoriștilor lasă de do
rit, lucru ce influențează negativ ca
litatea lucrărilor. Conducerea S.M.T. 
Movileni ne ocolește și ea parcă în- 
tr-adins“.

în unele cooperative se întîlnesc 
cazuri cînd consiliile de conducere, 
inginerii agronomi nu se ocupă îndea
proape de activitatea tractoriștilor. La 
cooperativa din satul Sinești s-a con
statat un alt aspect : tractoriștilor care 
o deservesc, atunci cînd mergeau să 
stabilească planul de lucru li se spu
nea de către inginerul agronom să-și 
caute singuri de lucru în cîmp. Ciu
dată mentalitate ! Pentru înlăturarea 
acestor deficiențe este necesar ca uni
unile cooperatiste și consiliile agricole 
să urmărească îndeaproape modul cum 
S.M.T. și cooperativele agricole își res-

cînd 
bine

coo

pectă obligațiile contractuale pe care 
și le-au asumat, să analizeze posibili
tățile de îmbunătățire a activității 
mecanizatorilor, stabilind măsuri con
crete în acest scop.

Din .păcate uneori tractoriștii irosesc 
mult timp cu deplasările în gol. „Pen
tru înlăturarea acestei situații sînt încă 
multe de făcut — ne spune GHEOR- 
GHE CIUTACU, președintele Sfatului 
popular raional Slatina. Am luat unele 
măsuri pentru apropierea sediilor bri
găzilor de tractoare de locul de mun
că. Și la noi, în comune ca Drano- 
vățu, Bălteni, Ipotești, Piatra Sat, ca 
să enumăr doar cîteva, tractoriștii 
parcurg o distanță prea mare pînă a- 
jung pe ogoare".

Se simte nevoia ca S.M.T.-urile, 
împreună cu conducerile cooperative
lor, să treacă mai hotărît la amenaja
rea de sedii permanente și locuințe 
pentru tractoriști. Nu poate fi conside
rată normală situația existentă, de 
pildă, în comuna Șelaru din raionul 
Găești, unde sediul brigăzii de trac
toare se află la 18 km de tarlale.

Un mijloc important de stimulare a 
mecanizatorilor îl constituie acordarea 
de premii pentru depășirea produc
țiilor la principalele culturi, efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună calitate. 
Numai la aceste capitole sumele pre
miilor s-au ridicat anul trecut la peste 
3 milioane lei, cele mai mari valori 
revenind mecanizatorilor de la S.M.T. 
Radomirești și Greci. Pentru stimula
rea mecanizatorilor care lucrează în 
zonele de deal, serviciul regional 
S.M.T. a adaptat normele de lucru, 
ținînd seama de lungimea parcelei și 
înclinația pantei.

Mărirea eficienței muncii mecani
zatorilor este condiționată de utiliza
rea mijloacelor mecanizate la întreaga 
lor capacitate, o cît mai mare parte 
din an. Căi și rezerve sînt multiple. 
Tovarășul ION RADU, prim secretar 
al Comitetului raional de partid Gă
ești, spunea: „Eficiența mecaniză
rii poate crește nu numai la cultu
rile agricole, ci și în zootehnie, la re-

In noua secție de emailaj 
uzinei „1 Septembrie“-S 

Mare
Foto : M. Andreescu

coltarea furajelor și prepararea hranei 
animalelor. Prea puține utilaje există 
însă pentru întreținerea culturilor pră- 
șitoare, împrăștierea îngrășămintelor, 
balotatul paielor. Paralel cu dotația, 
S.M.T.-urile vor trebui să pună 
un accent mai mare pe pregătirea 
profesională a mecanizatorilor îneît 
aceștia să fie gata oricînd să folosească 
întregul set de mașini".

Desigur aceste probleme sînt cu
noscute, dar rezolvarea lor întîrzie. 
La S.M.T. Greci, ca .și în alte locuri, 
utilajele sînt slab folosite. Care' sînt 
cauzele acestei situații ?

Ing. MARIN UNGUREANU, di
rector, și EUGEN PÎRVU, inginer șef 
de la acest S.M.T., au relatat că la 
arăturile din vara și toamna anu
lui trecut, tractoarele au avut „gol" 
de producție din cauză că unele coope
rative nu au reușit să elibereze la 
timp terenul de paie sau de coceni. 
Așa s-a întîmplat la cooperativa din 
Slobozia unde au rămas nearate din 
toamnă 1000 ha. Nici celelalte uti
laje — cositori, _ 
etc. — nu sînt intens folosite. ____
conducerea S.M.T. Greci s-ar ocupa 
zi de zi de folosirea utilajelor, dacă 
ar analiza aceste probleme, împreună 
cu consiliile de conducere ale coope
rativelor, ele puteau fi rezolvate.

Pentru consiliile agricole și uniu
nile cooperatiste se impune analizarea 
sistematică a modului cum sînt înde
plinite contractele între S.M.T. și 
cooperativele agricole, felul cum 
e organizată activitatea meca
nizatorilor. Realizarea unei concor
danțe judicioase între activitatea trac
toriștilor și a cooperatorilor va contri
bui la executarea la timp a lucrărilor 
și sporirea corespunzătoare a produc
ției. Acest lucru este atît în interesul 
cooperativelor agricole cît și al sta
țiunilor de mașini și tractoare care 
au ca sarcină executarea unui volum 
cît mai mare de lucrări.

grape, cultivatoare
Dacă

Gh. CIRSTEA
corespondentul „Scînteii

il
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în orînduirea socialistă — ar 
irul coregraf PETRE BODEU' 
jopulară a reintrat in folosința .. . .
popor. în condițiile nou create, spectacolul 
a devenit forma principală de manifestare 
in public. Din intențiile meritorii ale ac- 
tiviștiloi culturali a apărut o dată cu tre
cerea anilor și o tendință competitivă că
tre spectaculos către efecte nu întotdea
una justificate, uneori chiar către falsuri. 
Au fost alese, din bogăția de producții 
artistice ale poporului, îndeosebi cele 
care frapau. Au apărut pretutindeni ino
vatorii, mai mult sau mai puțin compe- 
tenți, care nu s-au sfiit să „îmbogățeas
că", în condițiile spectacolului, producții 
folclorice pe deplin închegate. S-au orga
nizat concursuri peste concursuri locale, 
introducîndu-se în viața satului nostru nu 
stimulentul pentru punerea în valoare a 
ceea ce este mai autentic și mai frumos, 
ci goana după performanțe. Din multitu
dinea folclorului s-au scos cîteva pro
ducții, dîndu-li-se un caracter forțat. 
S-a ajuns astfel la vulgarizare și la ti
pizare. Acum asistăm la prezentarea să 
zicem a „Călușului", în Ardeal sau Do- 
brogea, într-o formă standard.

Prelucrarea — a intervenit criticul 
coregrafic TEA PREDA— pentru unii care 
nu cunosc temeinic folclorul și nu cunosc 
nici perspectivele artei în general, în- 
leamnă reducerea la elemente de orna
ment. Dar o adevărată prelucrare în
seamnă un efort foarte concentrat către 
sesizarea esenței folclorului. Se ridică 
problema instructorilor și a metodiștilor, 
intermediari între folclorul pur, în starea 
sa formată, și public. Unii au denaturat 
insăși noțiunea de folclor. Prelucrarea are 
o limită pe care i-o asigură numai cul
tura și bunul gust artistic al instructoru
lui. Dacă treci măcar cu o fărîmă dincolo 
de această limită ajungi la simplism sau, 
dimpotrivă, la o schemă — fastuoasă poa
te — dar schemă rece și neautentică.

Poetul MIHAI NEGULESCU a arătat 
cît de sărăcăcioase, de șablonarde sînt 
uneori culegerile de folclor ale ca
selor de creație regionale. Un exemplu 
ni l-a oferit maestrul coregraf EUGE
NIA POPESCU-JUDEȚ : „Cartea co
regrafului amator" editată de Casa Cen
trală a Creației Populare cuprinde un 
material care invită la reproducerea „pe 
bandă" a dansurilor celor mai cunoscute, 
fără o metodică a coregrafiei populare. 
La Brașov, Casa de creație regională a 
publicat un întreg volum consacrat unei 
prelucrări. Publicațiile „Albina" sau 
„Clubul" cad și ele adesea în acest pă
cat". PETRE BODEUȚ a adăugat că, în 
activitatea de fiecare zi, există o prac
tică uniformizatoare de împrumuturi și 
imitații. Un ansamblu vine cu o prelu
crare. Dintr-o dată apar zece prelu
crări asemănătoare în spectacolele altor 
ansambluri. Amatorii, în loc să desco
pere lucruri noi, copiază, la rîndul lor, 
după televiziune sau prin alte mijloace, 
aceeași prelucrare. Aceasta face impo
sibilă diversificarea, oglindirea realității 
atît de variate din țară. Simțim cu toții 
nevoia de a merge mai departe — a spus 
d-sa — dar instructorii și colectivele tre
buie pregătiți ca să meargă mai departe. 
Toți au învățat să se țină de brîu, să facă 
unele mișcări tip, și aceste mișcări tip 
sînt „consacrate" de jurii care au învățat 
șl ele că așa e bine. Mai tot ce e inedit 
rămîne în afară.

Arătînd că în mișcarea artistică de a- 
matori sistemul de selecție a formațiilor 
în concursuri promovează de ani și ani 
aceleași zone folclorice, E. POPESCU- 
JUDEȚ a spus : „O echipă care a luat 
premiu în 1951 a ajuns să ia premiu 
și în 1964. Din cauza subiectivismului u- 
nor îndrumători culturali, unele echipe 
care aduceau ceva nou erau excluse din 
competiție, pentru că apăreau alături 
cele cu aureola consacrării. în felul 
cesta sînt foarte multe sate care, 
bogate tradiții populare în materie 
dans 
veze 
rilor. 
cînd 
piesă, continuă să 
pe ici pe colo și s-o repună în specta
cole de cîte ori e cu putință".

Folcloristul 
LESCU, artista 
STOICHIȚĂ, 
CHIRIAC au 
poate vorbi despre o birocratizare a ac
tivității îndrumătorilor artistici. Se face 
prea multă economie de imaginație, de 
efort pentru cunoașterea în adîncime a 
producțiilor artistice autentice.

Comitetele pentru cultură șl artă, casele 
creației populare și toate celelalte instituții 
care se ocupă de activitatea culturală de 
masă au o adevărată datorie patriotică 
de a veghea împotriva oricăror deformări 
și vulgarizări ale operelor pe care poporul 
s-a străduit secole de-a rîndul să le cize
leze. Este un act de pietate și un obiectiv 
cultural de mare importantă să păstrăm 
nealterate, ferite de impurități, aceste va
lori în care se oglindește însăși ființa na
țională.

spus maes- 
UȚ — arta 
i întregului

de 
a- 
cu 
de 

și coruri, n-au reușit să promo- 
in fazele superioare ale concursu- 
Ansamblurlle profesioniste, cunos- 

succesul de care se bucură cutare 
o „reîmprospăteze"

ALEXANDRU AMZU- 
decoratoare GRAȚIELLA 
compozitorul MIRCEA 
arătat că, în general, se

„Amatorii11 și arti

zanii au îngustat

aria folclorică
„în momentul de față — spunea MIR

CEA CHIRIAC — sînt multe surse ale 
muzicii românești nevalorificate. Mă gîn- 
desc la muzica de epocă, la cîntecul oră
șenesc, la muzica bizantină etc. Omul de 
creație trebuie să cerceteze în adîncime 
intonațiile, ritmurile și structurile cînte- 
cului popular pe care mai apoi să le 
transfigureze în personalitatea lui crea
toare. Că există și alte zone folclorice de 
inspirație o dovedește creația unor com
pozitori ca Paul Constantinescu, Sabin 
Drăgoi. Tiberiu Brediceanu și alții care, 
cu 40 de ani în urmă, au studiat muzica 
psaltică, muzica de datini și altele. L-am 
auzit personal în 1946 pe George Enescu, 
cînd a dirijat un oratoriu bizantin de Paul 
Constantinescu, cît de mult regreta de a 
nu fi întins el însuși antenele inspirației și 
la alte izvoare de folclor muzical".

„Pînă acum un an sau doi, a remarcat 
EUGENIA POPESCU-JUDEȚ — a fost la 
noi moda suitelor, creație coregrafică —

tip dintr-o anumită regiune : dacă era din- 
tr-o regiune a Ardealului, trebuia să fie 
neapărat Someș ; dacă era din Banat tre
buia să fie neapărat Lugojul, fiindcă a- 
cestea erau „consacrate" și aveau autori
tate. Am încercat o dată să prezint și eu 
o suită din jurul Clujului, în care am in
trodus elemente ale jocului „Sucitoarelor”, 
joc original, inspirat din muncă. A fost o 
adevărată rezistență față de această ino
vație. Repertoriul ansamblurilor noastre 
reflectă doar zonele mari. Și, din tezaurul 
lor, doar acele specii care pun mare ac
cent pe virtuozități de suprafață. Sînt o 
mulțime de zone folclorice mici — sate, 
comune, raioane — în care se află sute 
de producții inedite, cu o ritmică șl o me-

nesc. Vorbitorii au insistat asupra ideii 
că acel ceva vine de foarte departe, din 
structura artistului care s-a format în le
gătură cu pămîntul ce l-a zămislit. De
sigur că înțelegerea importanței artei 
populare a evoluat și că astăzi se cer dis
cutate și precizate multe aspecte ale in
fluenței sursei populare în creația cultă.

MIRCEA CHIRIAC, după ce a arătat 
cît este de important pentru compozitori 
de a-și lărgi sfera de investigații și de 
inspirație, modlficîndu-și prin aceasta în
săși concepția fată de folclor după cerin
țele evoluate ale artei contemporane, a 
observat că „genuri întregi, specii și mo
dalități de o frumusețe extraordinară aș
teaptă atenția, priceperea și talentul com
pozitorilor spre a le valorifica. Dacă arta

nescu. Acesta din urmă a utilizat unele 
motive baladești în piesa „Moartea unui 
artist" — a observat NICOLETA 
Dar teatrul popular are rădăcini 
adînci în folclorul românesc, de 
neștiute. Acum s-a ajuns uneori la 
destul de simpliste, restrînse la 
valori pur decorative, pitorești.
foarte interesant de urmărit cît de mo
dern este costumul în teatrul popular, 
în loc de danteluțe sau costume de mă
tase se merge la materialul brut : la 
blană, la sac, la pînză țărănească șl chiar 
Ia vechituri. în spectacolul din zile de 
iarnă, costumul este gros, sobru și ex
presiv. De pildă, In „Carnaval", baba nu 
poartă mărgele, ci niște coceni de porumb 
vopsiți. Supradimensionarea unor detalii

TOIA. 
foarte 
mulți 
forme 
niște 
Este

„Pînă nu de mult cercetătorii, instructorii 
ansamblurilor artistice sau artiștii pro
fesioniști au înțeles valorificarea marilor 
frumuseți ale artei populare numai prin 
prisma specialității lor — a adăugat 
E. POPESCU-JUDEȚ. — Dansul, de pil
dă, a fost desprins din zona în care se afla 
și transportat (las la o parte cum a fost 
transportat) pe scena unui mare ansam
blu, detașîndu-1, cu rare excepții, de am
bianța în care trăia. A existat cîndva 
chiar părerea absurdă că strigătura, for
mă literară, este nepotrivită în cadrul 
dansului. Dar corect era să se fi luat 
dansul din zona de origine împreună cu 
alte manifestări, necoregrafice, pentru ca 
să nu-1 smulgem din rădăcinile sale fi-

Explorăm îndeajuns
FILONUL
)E AUR
AL CUL

r
„De la un timp încoace, care se prea 

lungește, atît în folclorul autentic, în 
muzică, în literatură, cît și cu deose
bire în jocurile noastre rămase din 
tradiție, pasionează preocuparea de a 
le Izmeni. Această tendință trebuie să 
dispară și nu orice prim-venit nu știu 
de unde și cum, stabilit autor, să-și 
poată permite să degradeze în numele 
„creației" geniul moștenit. Dovadă 
evidentă majoritatea obiectelor de 
așa zis 
cate.

Ceva 
seamă 
regraii" pînă și Ia țară, silindu-i și pe 
țărani să-și abandoneze tot 
moștenit din trecut, în timp ce 
nele din orașe se 
coteala poporului, 
și aproximative".

artizanat și dansurile ialsiii-

mai mult: s-au îniiltrat și o 
de așa-numiți „instructori-co-

Tudor ARGHEZI

TURIi ROMANEȘTI?

ce s-a 
pe sce- 
pe so- 
urîțite

desiășoară 
spectacole

TEA PREDA — format din țărani, cîn- 
tînd cu vocile lor și amestecînd cîntecul 
cu recitative și coborînd melodia foarte 
jos. Corul de la Alămor și „Oedip“-ul lui 
Enescu sînt din aceeași familie spirituală. 
Mi s-a părut așa de pregnantă, de ex
traordinară acea coborîre de tonuri și 
semitonuri încît am gîndit că procesul 
de gestație a ajuns la rafinamentul mo
dern din „Oedip" de la muzica folclorică 
românească.

MIRCEA CHIRIAC și PETRE BODEUȚ 
au arătat că valoarea corului „Madrigal", 
care culege astăzi elogii de pretutindeni, 
stă printre altele în faptul că formația a 
abordat un repertoriu ‘ ................
inedite, multe dintre 
unor entuziaști ce au 
cut bine folclorul pe 
de geneză. Vorbitorii 
faptul că există un slab interes în ansam
blurile orchestrale, pe de o parte, și pe de 
alta în teatrele de operă și balet pentru 
studierea, alături de stilul academic, a 
formelor populare de creație. (Mircea Chi- 
riac : „Nici la magazinul „Muzica" 
nu afli culegeri autentice de melodii 
populare I").

Din partea uniunilor de creație se aș
teaptă acțiuni mai intense și mai eficace 
pentru a facilita contactul artiștilor cu 
creația populară — nu sub forme întîm- 
plătoare, fragmentare și superficiale, ci un 
contact care să le dea posibilitatea să cu
noască și șă înțeleagă semnificațiile pro
funde ale folclorului. Sînt necesare, în a- 
celași scop, lucrări temeinice de sinteză, 
elaborate de specialiști. Căci numai o re
prezentare simplistă a putut crea unor 
artiști impresia falsă că a te inspira din 
folclor înseamnă a transpune mecanic a- 
numite motlve-clișeu, într-un stil vetust, 
tradiționalist. în realitate, în 
tru ca și în întreaga istorie 
apelul la folclor a constituit 
vorul înnoiriloi de substanță, 
telor inovații în artă. Qare nu apelul la 
folclor (îndeosebi la cel negru și al altor 
vechi popoare) a constituit una din sur
sele cele mai puternice ale revoluționărli 
picturii și muzicii moderne ? Oare nu de la 
folclor, de la adînca înțelegere și însușire 
a spiritului și tradiției noastre populare, 
au pornit la noi și Brâncuși, și Enescu, și 
Țuculescu, și Blaga — mari inovatori, 
creatori de avangardă ai artei românești ?

alcătuit din lucrări 
ele prelucrări ale 
cutreierat și cunos- 
teren, la locul său 
s-au referit și la

secolul nos- 
a culturii, 
apa vie, iz- 
al adevăra-

Citeva propuneri

trică ingenioasă, specifică — sortite însă 
dispariției".

MIHAI NEGULESCU a povestit că pro
ducții artistice străvechi sînt urmărite cu 
mult mai mare interes decît jocuri și cîn- 
tece prezentate stereotip în concursuri, la 
televiziune și de ansamblurile profesio
niste: „dacă în ziua respectivă în sat a 
fost o nuntă în cadrul căreia s-au jucat 
„Găina", „Colacul" și altele, frumusețea a- 
cestor producții ignorate de echipa cămi
nului atrage toată suflarea satului. De ce 
oare echipele noastre sînt impenetrabile la 
aceste jocuri autentice, care au în plus 
avantajul de a nu se fi uzat în progra
mele prea des repetate" ?

Participanții la masa rotundă au subli
niat că se simte nevoia de a se rejudeca 
criteriile de promovare a folclorului în 
lumina cercetărilor întreprinse de specia
liști în anii din urmă. „în arhivele In
stitutului de etnografie și folclor — arăta 
ALEX. AMZULESCU, director adjunct al 
Institutului — se află depozitat un volum 
impresionant de valori inedite. Folclo
rul, așa cum se prezintă în aceste colec
ții, prezintă multe fațete încă ascunse. O 
altă categorie — mă gîndesc la folclorul 
datinilor și obiceiurilor — a fost mai 
puțin cercetată chiar de institutul nostru. 
Planul științific actual prevede împlini
rea acestui gol. Printre altele se va cer
ceta și teatrul popular".

Participanții la discuții s-au referit și 
la alte aspecte. Printre acestea s-a amin
tit că multe cooperative meșteșugărești au 
introdus șablonul și în domeniul confec
ției costumelor populare, "iar unele, pe 
baza unor modele nefericite ale maeștri
lor coregrafi, au început să le altereze ca
racterul, să le modifice coloratura și ar
monia ansamblului. Trebuie spart cercul 
îngust, rutinier în care-și desfășoară acti
vitatea formațiile de amatori, cooperati
vele artizanale și chiar mulți folcloriști 
— și scoase la lumină numeroase aspecte 
ale folclorului ignorate ori ținute sub 
obroc din considerente neștiințifice. Se 
impune în mod categoric ca un criteriu 
de bază al participării echipelor artistice 
la diferite concursuri să-l constituie des
coperirea și promovarea largă a creații
lor populare autentice, 
continuă a repertoriului folcloric cu noi 
lucrări specifice zonei respective. Orga
nizatorilor tuturor acestor concursuri le 
revine obligația să facă din aceasta o re
gulă, o practică obișnuită, menită să 
transforme întrecerile artiștilor amatori 
în veritabile contribuții la scoaterea la 
iveală a întregului tezaur folcloric na
țional.

noastră merge către diversitate — și acest 
proces este foarte firesc — cred că fol
clorul va contribui la o mai mare varie
tate de modalități de creație".

„Șablonizarea în arta cultă — îndeosebi 
în artele plastice — a spus GRAȚIELLA 
STOICHIȚĂ — vine, uneori, de la împru
mutarea exterioară a unor elemente „de 
decor", luate din zonele cele mai la înde
mână și nu de la înglobarea creatoare în 
operă a sensurilor artei populare. Cred că 
folclorul trebuie pătruns în esență și în 
concepție, nu numai la suprafață. Refăcînd 
întreg procesul de gestație a generații și 
generații în răstimpul scurt al unei sin
gure vieți, numai artistul cu o mare și 
temeinică cultură poate izbuti. Avem la 
îndemînă muzee bine utilate, cu piese 
de mare preț, dar trebuie să cunoști 
nemijlocit și viața".

Atît echipele teatrale de amatori cît și 
teatrul cult ignorează aproape cu desă- 
vîrșire tradiția teatrului popular, depo
zitar al unor valori inestimabile. „În tea
trul nostru cult au folosit unele resurse 
folclorice Nicolae Iorga și Lucian Blaga 
în trecut și, actualmente. Horia Lovi-

duce la un efect foarte modern. Teatrul 
popular este complex Specialiștii vor
besc despre „teatrul total", dar teatrul 
nostru popular este .total" de sute de 
ani : interpretul face în același timp 
teatru, cîntec. pantomimă etc. Lipsa spa
țiului scenic face ca spectacolul să fie 
privit din toate părțile. Cred că studie
rea mai amănunțită a acestui gen de 
către oamenii noștri de teatru ar pro
cura multe sugestii în actuala străduință 
de înnoire a teatrului profesionist ca și 
a celui amator".

Despre modernitatea artei noastre 
populare a vorbit și sculptorul GH. 
ILIESCU-CALINEȘTI : „Cred că fiecare 
artist trebuie să fie prin firea lucrurilor 
deținător al unui mare depozit de Im
presii directe, de obiceiuri trăite, de cu
noștințe de la fața locului. în multe părți 
ale țării lucrează meșteri foarte pri
ceput!. Nu li se expun însă lucrările".

Studiile asupra obiceiurilor, asupra va
lorilor coregrafiei populare au pus în lu
mină faptul că o bună parte dintre pro
ducții nu se găsesc în viață într-o stare 
pură ci în strînsă legătură unele cu altele.

AURELIA 
GHIATA

Cules de 
struguri

reștl — obiceiurile, datinile, alte manifes
tări ocazionale. Sincretismul artei popu
lare trebuie înțeles foarte adine, pentru 
că există o strînsă legătură între muzică 
și mișcare, între mișcare și poezie, între 
poezie și costume".

Artistul decorator — a adăugat GRA- 
ȚIELLA STOICHIȚĂ — cred că este cel 
mai strîns legat de arta populară, fiindcă 
arta populară în primul rînd a căutat să 
înfrumusețeze obiecte utile, ceea ce fa
cem și noi, decoratorii. Chiar și o scoarță 
a fost pusă pe perete ca să țină de cald, 
dar trebuia să fie un lucru frumos, nu 
numai să fie de lînă pur și simplu. El a 
simtit această nevoie și tocmai prin con
cepție și prin sp'ritualitate — lucru esen
țial în arta populară — cred că un artist 
poate să fie original în tezaurul univer
sal al artei.

Am auzit corul din Alămor — spunea

Institutul de etnografie și folclor a fost 
solicitat să găsească modalitatea de a face 
o mai promptă popularizare a colecțiilor 
sale prin revista de specialitate, în presă, 
la_radio și televiziune ; în vederea repu
nerii în circuitul larg a valorilor artei fol
clorice este necesar un mai riguros con
trol științific din partea institutului de 
specialitate asupra feluritelor publicații e-z 
ditate în regiuni, pentru ca noile desco»'' 
periri zonale să poarte garanția autentici
tății și valorii artistice. Critica e chemată 
să pătrundă și în sfera folclorului, pe care 
în prezent cronicarii muzicali, plastici, co
regrafici, literari o ignorează. Spectacolele 
ansamblurilor, activitatea formațiilor 
de amatori, diversele manifestări ale crea
torilor populari trebuie să se bucure de o 
mare atenție din partea criticii de specia
litate. Ar fi utilă publicarea unei reviste 
de mare tiraj (prin redistribuirea mijloa
celor actuale) și care să fie dedicată pu
nerii în valoare a celor mai frumoase 
producții folclorice din colecții și din di
ferite regiuni ale țării ; Institutul de et
nografie și folclor să înființeze o secție ci
nematografică pentru filmarea dansurilor, 
domeniu în care notația este imperfectă ; 
Radioteleviziunea să-și 
tigațiile și culegerile de material în 
zonele ignorate pînă 
Muzicală să editeze culegeri de mare in
teres din zonele folclorice cu caracteristici 
pronunțate (în prezent, culegeri de acest 
fel lipsesc cu ’desăvîrșire) iar casa de 
discuri „Electrecord" să imprime lucrări 
muzicale de circulație mai mică dar de o 
frumusețe și autenticitate neîndoielnică.,-.. 
Mai mulți vorbitori au sugerat Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă să studieze 
posibilitatea înființării la București a unui 
studio permanent al artistului amator, 
sub egida căruia cele mai bune formații 
artistice din întreaga tară să asigure, prin 
rotație, programe cu toate genurile de fol
clor.

extindă inves-
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împrospătarea

Surse inestimabile
necunoscute de
poeți, compozitori, 
regizori, artiști 
plastici

O operă de Enescu, 
Luchian exprimă prin 
scăpa analizei grăbite,

de Brâncuși, de 
ceva, care poate 

un specific româ-
i

J

Masă rotundâ organizată de
Mircea SIMIONESCU

cinema
• DACII — cinemascop : PATRIA 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 
21, LUCEAFĂRUL — 8; 10,15; 12,30; 
15,15; 17,45; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE : REPUBLICA — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• INSPECTORUL DE POLITIE : 
DOINA (completare Ritmuri și 
imagini) — 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
AURORA (completare Romanțe 
aspre) — 9,30; 11,30; 13,45; 16, VIC
TORIA (completare Viile și vinuri
le României) — 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• ȘTRENGĂRITĂ — 10; 12; 14 — 
TESTAMENTUL LUI ORFEU — 
16,30; 18,45; 21: CINEMATECA.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21, GLORIA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 1887
— orele 19,30), FESTIVAL (comple
tare Hieroglifele pămîntului) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO- 
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
• UMBRELELE DIN CHER
BOURG : CENTRAL — 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE: 
UNION — 15,15; 17,45; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10; 11,45.
• VIILE ȘI VINURILE ROMÂNIEI
— HIEROGLIFELE PĂMÎNTULUI

— EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA 
ȘTIINȚEI IN ROMANIA" — DES
PRE NOI - NICOLAE LABIȘ — 
IMPRUDENȚII : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• EVADARE ÎN TĂCERE : GIU- 
LEȘTI (completare Orizont științi
fic nr. 9) — 15,30; 18; 20,30, AURO
RA (completare Romanțe aspre) — 
18,15; 20,30, RAHOVA (completare 
Ultima treaptă) - 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
13,45; 17; 19,45, MUNCA — 16; 19,30, 
COLENTINA — 15,30; 18,45.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JA
PONIA ! : DACIA (completare Zeii 
locuiesc în junglă) — 8,45—14,45 în 
continuare ; 16,45; 18,45; 21.
• ÎNTRE DOI : BUZEȘTI (comple
tare Zece minute în lumea flutu
rilor) — 15,30; 18; 20,30, VICTORIA 
(completare Viile și vinurile Româ
niei) — 18,15; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : 
BUCEGI (completare Romanțe 
aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ și CE
RUL ȘI IADUL : LUMINA — 9,30; 
15,15; 19,15.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : UNIREA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 15,30; 18; 
20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : TO
MIS (completare Zece minute în 
lumea fluturilor) — 9; 11; 13; 16; 
20,30.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : 
TOMIS (completare Zece minute în 
lumea fluturilor) — 18,15, VOLGA 
(completare Orizont științific nr. 9)
— 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : 
FLOREASCA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA
— 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIDELITATE: FLOREASCA
(completare Poveste pe un metru 
pătrat) — 20,45.

• EL GRECO — cinemascop : 
VIITORUL (completare A cui e șo
seaua) — 15,30; 18; 20,30.
• COMPLOTUL AMBASADORI
LOR : FERENTARI (completare 
Drumul spre succes) — 15,30; 18; 
20,30, PACEA (completare Orizont 
științific nr. 8) - 15,45; 18; 20,15.
• CERUL ȘI IADUL : COTRO- 
CENI (completare Salut, festival !)

15,15; 18; 20,45.
• ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATA: 
VITAN (completare Pe urmele unui 
reportaj) — 15.30; 18; 20,30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY 
— cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Vulpea) — 15,30; 18; 20.30.
• ZILE RECI : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
CRÎNGAȘ1 - 15,30; 17,45; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK — 
cinemascop : COSMOS (completare 
A 6-a sesiune a Marii Adunări Na
ționale) — 15.30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL: LIRA — 15,15; 
18; 20,45.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARA : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.

concerte
Orchestra Filarmonicii de Stat 

„George Enescu", dirijată de Mir
cea Cristescu, prezintă marți, 7 
martie, la ora 20,30, la Ateneu, un 
concert simfonic pentru studenții 
din București. în program : Prelu
diu simfonio de Ion Dumitrescu : 
Concertul în Ia minor pentru pian 
și orchestră op. 16 de Grieg. So
list : Corneliu Gheorghiu ; Simfo
nia a IV-a în mi minor, op. 98 de 
Brahms.

tv
18,00 — Pentru cel mici : 

A.B.C. — De ce ? 
și filmul „Pala
tul".

18,30 — Pentru tineretul 
școlar : Numisma
tică și istorie.

18,50 - Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,25 — Răscoala țărănească de la Bobîlna.
19,40 — Filmul documentar : „Timp, legendă, oa

meni".
20,00 — Să rîdem cu... mari comici ai ecranului.
20,45 — Istoria teatrului românesc : Comediile lui

Vasile Alecsandri. Prezintă : Virgil Brădă- 
țeanu. Interpretează colectivul Teatrului 
Național din Iași.

22,30 — Telejurnalul de noapte.

teatre
• Teatrul
— 19,30.
• Tlî 30™' de Stat dS °Peretă : S^NGE VIENEZ
• Teatrul Național „I. L. Car. 
dia): OAMENI ȘI ȘOARECI —
CASTILIANA - 19,30.
c ~ *___ ;________ U111 D
SchHu, Măsureanu nr. 1) : UN ' TRAMVAl” NUMIT 
nu s?nTt tur^Ul iîFFi£ r'iflîso 3a,"° “r- rt,: 
7.7.7.'..’ J" «sala Magheru) : ACEST

de operă și balet : DON CARLOS

Național „I_L._Caragiale" (sala Come-
19.30, (sala Studio) :

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT

~ 19'30, (sala din str- A1 Sahia nr. 76 A): NU SÎNT TURNUL EIFFEL - 19,30.
? !’ Nottara" (sala Magheru) : ACEST
ANIMAL CIUDAT - 19.30. (sala Studio) : ABSEN
ȚA UNUI VIOLONCEL 20
• Teatrul ..Barbu Delavrancea" : VARIETE-CON- 
CERT - 20.
• Teatrul Mic ■ INCIDENT LA VICHY - 19 30
• Teatrul „Țăndărică” (sala Palatului Pionierilor) • 
AMNARUL - 17.
• Teatrul satiric-muzical „C I Tănase" (sala Vic
toria) : COLIBRI MUSIC-HALL - 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinița" (în sala Savoy a 
Teatrului „C. I. Tănase") : DE LA STRĂBUNII 
MEI PÎNĂ LA TINE - 19.30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL '67 — 19,30.
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O delegație guvernamentală
a plecat in Republica Arabă Siriană

Luni dimineața a plecat în Re
publica Arabă Siriană o delegație 
guvernamentală condusă de Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, care, la invitația guvernului 
sirian, va participa la festivitățile 
ce ver fi organizate la Damasc cu 
ocazia zilei de 8 martie, sărbă
toare națională a Siriei.

Plecarea ministrului
comerțului exterior in Suedia

La invitația ministrului comer
țului al Suediei, Gunnar Lange, 
luni dimineața a plecat spre 
Stockholm Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior. îm
preună cu dînsul au plecat Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
consilieri și experți. Cu acest pri
lej va fi semnat un nou acord co
mercial pe termen lung pe peri
oada 1967—1971 între Republica 
Socialistă România și Suedia.

Printre persoanele oficiale aflate 
la plecare, pe aeroportul Băneasa, 
era și Olof Gustav BjurstrBm, am
basadorul Suediei la București.

O delegație condusă de ministrul 
economiei forestiere, Mihai Suder, 
a plecat luni seara în R. D. Germa
nă, unde va face o vizită de schimb 
de experiență la invitația ministru
lui industriei ușoare al R.D.G. De
legația va vizita întreprinderi, ins-

on

SPORT

Floretista Ileana Drimbă 
pe locul II în „Cupa Martini

La Torino s-a încheiat tradițio
nala competiție feminină de flo
retă „Cupa Martini". Pe primul loc 
s-a clasat italianca Antonella 
Ragno cu 5 victorii. Vn rezultat 
remarcabil a obținut scrimera ro
mână Ileana Drimbă care a ocupat

Mîine la Atena

România - Grecia
la fotbal

Lotul nostru reprezentativ 
de fotbal susține mîine în ca
pitala Greciei un meci de ve
rificare cu selecționata Gre
ciei. Antrenorii Oană și Covaci 
au „operat" cîteva modificări 
în lotul inițial, modificări ge
nerate și de faptul că unii din
tre selecționabili s-au compor
tat foarte slab săptămîna tre
cută la meciul-antrenament cu 
Politehnica București. Au fost 
scoși: D. Popescu, Popa, Ba
dea, Dridea.

Actuala componență a lotu
lui reprezentativ este urmă
toarea : M. Ionescu, Constan- 
tinescu (portari) — Sătmărea- 
nu, Nunweiller III, Dan, De- 
leanu, Dumitru Niculae, Mo- 
canu (fundași) — Ghergheli, 
Dobrin, Năftănăilă (mijlocași) 
— Pîrcălab. Frățilă, Ion Io
nescu, Lucescu, Iancu, C. Radu 
(înaintași).

„Criteriul 
mondial" 
de handbal

Rezultate din întrecerea mascu
lină a „Criteriului mondial" de 
handbal pentru echipe de tineret 
(campionat mondial neoficial) care 
se desfășoară în Olanda : Iugo- 
slavia-Ungaria 15—11 (7—6) ; 
R.F.G.-Polonia 19—15 (13—8).

Ieri și astăzi echipele României 
nu au fost programate. Miercuri 
selecționata feminină a României 
întîlnește echipa Ungariei.

TENIS

jjCupa 8 Martie"
In sala Steaua din Capitală au con

tinuat ieri întrecerile competiției fe
minine de tenis pentru „Cupa 8 
tie“. Ecaterina Horșia (Steaua) 
vins-o cu 6—3, 4—6, 7—5 pe 
riana Ciogolea (Dinamo), iar 
Dibar (Dinamo) a cîștigat cu 
6—1 partida cu Eleonora Dumitrescu 
(Steaua).

fe- 
Mar- 
a în- 

Ma- 
Iudit 
6—1.

Cu același avion a plecat la Da
masc și Mihail Roșianu, președin
tele Uniunii sindicatelor din insti
tuțiile de învățămînt, știință și 
cultură, care va asista la festivi
tățile menționate, ca invitat al 
Sindicatului profesorilor din Siria.

(Agerpres)

în aceeași zi, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, a sosit 
la Stockholm. La aeroport, minis
trul român a fost întîmpinat de 
Gunnar Lange, ministrul suedez al 
comerțului, și de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Suediei și Ministerul Co
merțului. Au fost prezenți, de ase
menea, Eduard Mezincescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Stockholm, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

titute de cercetări și proiectări și 
exploatări forestiere.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de persoane 
oficiale, printre care Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

(Agerpres)

locul doi cu 4 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat Galina 
Gorohova (U.R.S.S.), Alexandra 
Zabelina (U.R.S.S.), Ilona Bobiș 
(Ungaria) — cu cite 2 victorii și 
Giovanna Masciotta (Italia) — cu 
o victorie.

Rezultate
din campionatele 
de volei

In «tapa a treia a returului cam
pionatelor republicane de volei 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : masculin : Dinamo București- 
Politehnica Brașov 3—0 ; Progresul 
Brăila-Rapid București 0—3 ; Trac
torul Brașov-Politehnica Galați
2— 3 ; Minerul Baia Mare-Steaua 
București 0—3 ; Alumina Oradea- 
Petrolul Ploiești 3—2 ; feminin : 
Rapid București-I.C.F. București
3— 1 ; Universitatea Craiova-C.P. 
București 0—3 ; Țesătura Piatra 
Neamț-Farul Constanța 3—1 ; Uni
versitatea Cluj-Penicilina Iași 0—3.

A

Noutăți in hidrologia
cehoslovacă

O privire chiar sumară 
aruncată pe harta Ceho
slovaciei atrage atenția a- 
supra bogăției de ape ce 
brăzdează teritoriul a- 
cestei țări cu relief în bună 
parte muntos. Mulțimea 
de rîuri și lacuri ofe
ră condiții atît pentru 
acoperirea nevoilor indus
triei și ale orașelor în 
continuă dezvoltare, cît și 
pentru extinderea pisci
culturii. Pe valea Luzni- 
cei, de pildă, de la Tabor 
pînă la Rozmberk, un în
treg sistem de canale ex
tinse pe o suprafață de 
22 000 de hectare leagă 
între ele circa 5 000 de 
eleștee. Pe întreaga țară 
numărul lor este evaluat 
la aproape 190 000. Zone
le cu rîuri și lacuri sînt 
în același timp minunate 
locuri de agrement cău
tate de turiști.

Dezvoltarea industriei 
In ultimele decenii, apa
riția de noi tehnologii, u- 
nele dintre ele cu 
fluențe deosebit de 
cive pentru mediul 
biant, ca și sporirea

in- 
no- 

am- 
ne-

CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIE

Distincții acordate
ÎNALTA MENIRE A OAMENILOR

A.

unui mare număr 
de femei mame

DE ȘTIINȚĂ IN PROMOVAREA
IDEII SECURITĂȚII

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a emis — cu 
prilejul zilei de 8 Martie, „Ziua 
Femeii" — decretul nr. 165/1967, 
prin care s-a conferit unui mare 
număr de femei mame, diferite dis
tincții.

Au fost decorate cu titlul și ordi
nul „Mamă Eroină" un număr de 
1 503 mame, care au născut și cres
cut 10 sau mai mulți copii, cu or
dinul „Gloria Maternă" 
număr de 1 906 mame căre 
cut și crescut 9 copii, cu 
„Gloria Maternă" clasa a 
număr de 3 526 mame care 
cut și crescut 8 copii, cu 
„Gloria Maternă"

nr.

clasa I un 
au năs- 
ordinul 
Il-a un 
au năs- 
ordinul 

clasa a III-a un

între 27 februarie și 5 martie ne-a 
vizitat țara o delegație condusă de 
ministrul poștelor și telecomunica
țiilor din Republica Populară Bul
garia, Stoian Toncev. în timpul vi
zitei, delegația bulgară a purtat 
discuții cu conducerea Ministeru
lui Poștelor și Telecomunicațiilor și 
specialiști în probleme care pre
zintă interes pentru ambele părți. 
De asemenea, delegația bulgară a 
vizitat mai multe 
și telecomunicații 
țară.

unități de poșta 
din Capitală și

Cronica zilei

pupitrul orches- 
Cinematografiei 

la 
Per

Luni seara, la 
trei simfonice a 
s-a aflat, pentru a doua oară 
București, dirijorul danez 
Dreier. Sub bagheta sa, orchestra 
a prezentat, în Sala Ateneului, 
Șase piese pentru orchestră de An

Pe traseul de motocros unde a avui 
loc duminică prima etapă a concursu
lui „Cupa orașului București". La clasa 
250 cmc. victoria a revenit lui O. Ște
fani (Steagul Roșu Brașov), urmat de 
M. Dănescu (Steaua) și C. Dovids (Me
talul), iar la clasa 500 cmc lui Gheor
ghe Ion (Steaua), urmat de O. Puiu 
(Steagul Roșu Brașov), I. Sasz (Steagul 
Roșu Brașov) etc.

Foto : R. Costln

vremea

însemnări din R. S. Cehoslovacă

Ceho- 
am a- 
cu pri- 

călă-

cesităților de apă pentru 
populația orașelor și sa
telor, au pus în fața spe
cialiștilor cehoslovaci pro
bleme complexe în ce pri
vește gospodărirea și pro
tejarea resurselor hidro
logice ale țării.

In legătură cu această 
temă am aflat aspecte in
teresante de la tovarășul 
Iosef Smrkovsky, ministrul 
economiei apelor și pă
durilor din R. S. _ 
slovacă, cu care 
vut o convorbire 
lejul unei recente 
torii în țara prietenă.

Actualul regim de gos
podărire a apelor — a a- 
rătat Interlocutorul nos
tru — pornește de la inte
resele economiei și ale 
populației. El a fost impus 
de necesitatea înlăturării 
unor neajunsuri care s-au 
manifestat pînă nu de 

număr de 5 816 mame care au năs
cut și crescut 7 copii ; cu „Medalia 
Maternității" clasa I au fost distin
se un număr de 8 759 mame care au 
născut și crescut 6 copii și cu „Me
dalia Maternității" clasa a Il-a un 
număr de 10 579 mame care au năs
cut și crescut 5 copii.

Distincțiile acordate exprimă pre
țuirea pe care partidul și guvernul 
o acordă femeii muncitoare, soție 
și mamă, precum și grija perma
nentă în Republica Socialistă Ro
mânia pentru consolidarea familiei 
și dezvoltarea națiunii în actuala 
etapă de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

ton Webern, Concertul pentru vi
oară și orchestră în Ia minor de 
Dvorak, în interpretarea violonis
tului Virgil Pop, și Simfonia I în 
mi minor de Jean Sibelius.

(Agerpres)

A

In premieră

Un nou film
românesc

prin 
res

ell

„UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE" dar egoistă și superfi
cială, preocupată să treacă 
viață fără probleme, evitînd 
ponsabilitățile, tratind totul 
ușurință — sînt titlul și, pe scurt, 
conținutul noii producții a studiou
lui „București", prezentată luni 
seara în premieră la cinematogra
ful „Republica" din Capitală.

Rolul principal este deținut de 
Margareta Pislaru, alături de care 
apar în distribuție Ștefan lordache, 
Emmerich Schaffer, Marin Mo
ran, Grigore Gonța, V. Dain, Do
rin Varga, Victoria Gheorghiu și 
alții.

Regia filmului aparține lui Lu
cian Bratu, scenariul lui Radu Co- 
sașu, iar imaginea operatorului Ti- 
beriu Olasz.

Gu acest prilej au fost prezen
tați publicului principalii realiza
tori ai filmului.

(Agerpres)

Ieri In (ară : vremea a fost re
lativ frumoasă, cu cerul senin în 
Banat, Ardeal și schimbător, 
mai mult noros, în rest. S-au 
semnalat ninsori izolate în Do- 
brogea. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din nord-est. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cu
prinsă între minus 1 grad la Jo
seni și 12 grade la Răuți. în 
București : vremea s-a amelio
rat, iar cerul a devenit schimbă
tor, mai mult noros. Vîntul a su
flat slab din nord-est. Tempe
ratura maximă a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 martie : In țară : 
vreme în general călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
precipitații slabe locale. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 3 
și plus 7 grade, iar maximele 
între 6 Și 16 grade. Ceață locală. 
In București : vreme în general 
călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Va ploua slab. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

mult în acest domeniu. 
Pînă de curînd, fiecare 
sfat popular de raion ad
ministra apele de pe te
ritoriul respectiv. Ca a- 
tare, el le folosea așa 
cum dictau interesele lo
cale și, cu modestele mij
loace tehnice de care 
dispunea, le proteja în fe
lul său. Se poate spune 
deci că nu exista un sis
tem unitar, pe ansamblul 
țării, în ce privește utili
zarea și protejarea cît mai 
eficace a fondului hidro
logic. Incepînd din 1966, 
toate barajele, cursurile 
de apă, eleșteele, lacu
rile naturale și artificia
le, rezervoarele de apă 
de pe întreg teritoriul re
publicii, au trecut 
ministrarea unui 
central unic, și 
este ministerul 
miel apelor și pădurilor.

în ad- 
organ 

acesta 
econo-

în funcție de principa
lele cursuri de apă care 
brăzdează teritoriul țării 
au fost conturate zece 
bazine hidrologice. Admi
nistrarea fiecăruia dintre 
ele a fost încredințată u- 
nui organ anume creat, 
care gospodărește întrea
ga ramificație de afluenți, 
veghează la conservarea 
florei și faunei acvatice, 
asigură Întreținerea teh
nică a tuturor instalațiilor 
pentru navigație, din zona 
bazinului respectiv.

Desigur — a adăugat 
interlocutorul nostru — a 
fost necesară și organiza
rea unei baze tehnico- 
științifice cît mai cores
punzătoare. în prezent, la 
Praga și Bratislava func
ționează cite un institut 
de cercetări hidrologice. 
Alte două institute sînt 
specializate în lucrări de 
proiectare. Lor li se a- 
daugă numeroase alte in
stituții și întreprinderi spe
cializate în prospectări, 
foraje, construcții de uti
laje speciale etc.

L-am rugat pe tovarășul

(Urmare din pag. I)

Am mai avut ocazia să scriu 
despre nobila tradiție a conferințe
lor anuale Pugwash, la care parti
cipă oameni de știință de vază din 
zeci de țări și care aduc o contri
buție substanțială la cunoașterea 
punctelor de vedere în probleme 
arzătoare ale vieții internaționale. 
Reuniunile ce au loc în intervalul 
dintre o conferință și alta se des
fășoară cu un număr mai restrîns 
de participanți, dar în același spirit 
de comprehensiune, și au drept 
scop investigarea unor probleme 
concrete și într-un anumit sens de
limitate, ceea ce permite abordarea 
lor în profunzime și sub aspectele 
cele mai variate. Existența unui 
grup, afectat în mod special pro
blemelor securității europene, înve
derează prin însuși acest fapt în
semnătatea deosebită pe care sa- 
vanții și oamenii de știință o acor
dă acestei probleme a actualității 
internaționale. Cea de a V-a reu
niune a acestui grup animată în 
mod deosebit de un reprezentant al 
țării gazdă — Iugoslavia — bine
cunoscutul fizician acad. Ivan Su- 
pek, de cei doi copreședinți ai 
grupului, oameni de știință repu- 
tați, prof. dr. David Jens Adler 
(Danemarca) și prof. dr. Antonin 
Svejdack (Cehoslovacia) — a pri
lejuit desfășurarea într-o atmosferă 
cordială, de stimă și încredere re
ciprocă, a unui schimb de păreri, 
ce a permis o abordare largă și 
obiectivă a problemelor securității 
europene.

In cadrul acestei discuții ca și în 
alte manifestări ale oamenilor de 
știință s-a evidențiat existența în 
prezent a unei tendințe pozitive 
spre scăderea încordării pe conti
nentul european, spre lichidarea 
cauzelor de tensiune și a obstaco
lelor ridicate în calea cooperării 
intereuropene de cercurile impe
rialiste agresive, în primul rînd din 
S.U.A. Oamenii de știință apreciază

TELEGRAME EXTERNE
A. Kosîghin despre
succesele construcției
economice în U.R.S.S.

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite t 
Luînd cuvîntul la o întrunire din 
raionul Frunze din Moscova, unde 
candidează în alegerile de depu- 
tați pentru Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., Alexei Kosîghin, pre- 

. ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a trecut în revistă succe
sele obținute în ultimii ani în con
strucția economică a U.R.S.S. Vor
bitorul a arătat că ritmul de creș
tere a producției agricole a început 
să se apropie de cel al industriei, 
iar ritmul de creștere a producției 
de bunuri de larg consum de cel al 
producției mijloacelor de producție. 
El a subliniat necesitatea desfășu
rării pe o scară mai largă a con
strucțiilor capitale și a îmbunătă
țirii muncii în domeniul proiectări
lor.

Vorbitorul s-a referit apoi la une
le probleme ale vieții internaționale 
și ale politicii externe a Uniunii 
Sovietice.

țară indus- 
este Ceho- 
ne spune ml- 
Smrkovsky — 

ca

ministru să ne vorbească 
despre măsurile luate 
pentru evitarea Infectă
rii cursurilor de apă cu 
reziduuri industriale și 
menajere.

— Intr-o 
trială, cum 
slovacia — 
nistrul Iosef 
există pericolul real 
cursurile de apă să fie 
alterate. De aceea, în ul
timii zece ani s-au alocat 
importante fonduri — pes
te 2 miliarde de coroa
ne — pentru construirea 
de stații de epurare a a- 
pelor reziduale și de mo
dernizare a celor exis
tente. în tot acest timp, a 
precizat domnia sa, au 
continuat însă să apară 
noi tehnologii și nu pu
ține dintre ele prezintă 
pericol pentru infectarea 
apelor. Aceasta ne-a de
terminat să luăm și mă
suri de natură legislati
vă, care să excludă posi
bilitățile de eliminare în 
cursurile de apă a sub
stanțelor toxice provenite 
de la fabrici și uzine.

Faptele relatate de mi
nistrul economiei apelor 
și pădurilor al R. S. Ceho
slovace vădesc odată 
mai mult preocuparea 
pentru valoriticarea cît 
mai eficientă a resurselor 
naturale, cît și pentru asi
gurarea condițiilor de sa
lubritate în actualul sta
diu de dezvoltare a in
dustriei și tehnicii.

loan ERHAN

favorabil realizării* obțl-în mod
nute, prin eforturile statelor din Est 
și din Vest, pentru normalizarea 
destinderii prin intensificarea 
schimburilor economice, tehnico- 
științifice, culturale etc. In discuțiile 
pe care le-am avut cu oameni de 
știință din diferite țări, în cadrul 
zeuniunii, în afara ei ca și cu alte 
prilejuri, s-a desprins clar ideea că 
o condiție sine qua non a dezvol
tării relațiilor internaționale, a coo
perării între toate statele europene 
este respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității statelor, 
egalității depline a statelor și nea
mestecului în treburile interne. Ca 
specialist în dreptul internațional, 
am putut să apreciez valoarea 
crescîndă ce se atribuie în lume 
acestor principii — promovate cu 
energie și consecvență de țara 
noastră — ca norme unice de 
justiție și etică Internațională, ca 
singura temelie rațională a unor re
lații internaționale noi și fructuoa
se. Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să constat că mulți colegi din stră
inătate dau o înaltă apreciere a- 
portului pe care România socialistă 
îl aduce la promovarea în viața in
ternațională a acestor principii.

In strînsă contingență cu preocu
pările lor, oamenii de știință relevă 
în mod deosebit însemnătatea coo
perării științifice internaționale. In 
epoca noastră de impetuoasă dez
voltare a științei și tehnicii se im
pune cu o necesitate stringentă în- 
mănunchierea tuturor eforturilor, a- 
tît pe plan general european, cît și 
pe plan mondial, pentru ca de ma
rile cuceriri moderne să beneficieze 
toate statele, toate popoarele. Se 
are în vedere nu numai colabora
rea directă între oamenii de știință, 
dar și coordonarea activității știin
țifice Intre diverse țări în vederea 
creșterii continue a eficienței cer
cetării științifice. In măsura în care 
această cooperare răspunde princi
piilor egalității suverane a statelor.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
Moscova și la Phenian a fost dat 
publicității comunicatul referitor 
la convorbirile pe care le-a avut 
la Moscova delegația guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, condusă de 
Kim Ir, membru al Prezidiului Co
mitetului Politia și secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene. în 
comunicat se arată aă, în urma tra
tativelor care au avut loc, au fost 
semnate acordurile de colaborare 
în domeniul economic, t.ehnico- 
științific, de livrări reciproce de măr
furi pe anul 1967, precum și de 
colaborare în vederea consolidării 
continue a capacității de apărare a 
R.P.D. Coreene.

Părțile au subliniat eu satisfac
ție — se arată în comunicat — că 
documentele semnate între guver
nele U.R.S.S. și R.P.D. Coreene vor 
contribui la întărirea continuă a 
prieteniei frățești și a colaborării

Conferința arabă 
în problemele petrolului

BAGDAD 6 (Agerpres). — La 
Bagdad s-a deschis luni cea de-a 
șasea Conferință a țărilor arabe 
pentru problemele petrolului. Sînt 
prezenți la lucrări circa 400 de spe
cialiști din țările arabe, observatori 
ai marilor companii petroliere in
teresate în această regiune, precum 
și observatori din Franța, S. U. A., 
Anglia, R.F.G., U.R.S.S., Italia, In
dia și alte țări.

La ședința inaugurală au luat eu- 
vîntul președintele Irakului, Abdel 
Rahman Ăref, și primul ministru 
irakian, Taleb.

Poporul irakian, a subliniat preșe
dintele Aref, consideră că petrolul 
este elementul esențial pentru întă
rirea economiei sale și mijlocul 
practic pentru a lichida slaba dez
voltare economică. Sper, a adăugat 
el, că societățile petroliere străine

ARGENTINA

SEMNIFICAȚIA LEGII
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 

Guvernul argentinean a promulgat 
o nouă lege cu privire la „apăra
rea civilă". Potrivit acestei legi, 
toți cetățenii care depășesc vîrsta 
de 14 ani, argentineni și străini, 
care trăiesc pe teritoriul acestei 
țări, pot fi mobilizați. Numai mem
brii corpului diplomatic și milita
rii străini nu vor fi afectați de 
noua lege.

Observatorii politici din capita
la argentineană apreciază că legea 
promulgată de guvern urmărește 

neamestecului în treburile lor in
terne, ea este un important factor 
de progres și în același timp o 
contribuție la Bcăderea tensiunii 
politice, la asigurarea păcii. In 
acest sens în temeiul acestor dis
cuții, grupul de lucru reunit la Za
greb a făcut și unele recomandări 
către UNESCO și alte organizații 
internaționale ca să găsească căile 
și mijloacele corespunzătoare spre 
a intensifica cooperarea statelor 
europene în domeniul cercetărilor 
științifice. S-a apreciat chiar că în 
acest scop s-ar putea convoca o 
conferință a oamenilor de știință șl 
a unor factori de răspundere din 
statele europene, în vederea găsirii 
modalităților care să asigure o 
cooperare științifică tot mai largă 
între aceste state.

Oamenii de știință ajung într-o 
măsură tot mai largă la convinge
rea că existența grupărilor militare 
opuse nu constituie o garanție de 
securitate, că — așa cum s-a re
cunoscut expres în cadrul reuniunii 
— ideea blocurilor militare este 
perimată. în legătură cu aceasta, 
numeroși oameni de știință euro
peni preconizează diferite formule 
noi cum ar ii pactele bilaterale de 
neagresiune, declarații care să pre
vadă excluderea folosirii forței în 
relațiile internaționale.

Iată, sumar, cîteva din proble
mele care preocupă oamenii de 
știință în legătură cu ideea securi
tății europene. Mișcarea Pugwash 
s-a angajat din nou ca prin în
treaga ei activitate, prin conferin
țele și sesiunile pe care le organi
zează, prin studiile pe care le în
tocmesc cu competență membrii el 
și mai ales prin sugestiile și pro
punerile făcute în mod neoficial 
guvernelor, oamenilor de stat, orga
nismelor internaționale și opiniei 
publice în genere, să contribuie în 
mod efectiv la realizarea înaltelor 
Idealuri — apărarea păcii, dezvol
tarea cooperării internaționale.

multilaterale creată în mod istorie 
între popoarele sovietia și coreean, 
vor constitui o contribuție la cauza 
comună a întăririi unității și pu
terii țărilor lagărului socialist.

Plenara C. C. al P. C 
din Finlanda

HELSINKI 6 (Agerpres). — La 4 
și 5 martie la Helsinki și-a des
fășurat lucrările Plenara C.C. al 
P.C. din Finlanda. Raportul la ple
nară, consacrat sarcinilor partidu
lui în domeniul muncii ideologice, 
a fost prezentat de Erkki Salomaa, 
vicepreședintele partidului. Au fost 
examinate, de asemenea, probleme 
legate de actuala situație politică 
internă a țării.

nu vor adopta o atitudine negativă 
și nu vor complica lucrurile, ames- 
tecînd alte părți sau probleme în 
care statele exportatoare de petrol 
nu au vreun amestec... Companiile 
trebuie să-și asume răspunderea 
greșelilor comise în trecut.

Relațiile dintre companiile petro
liere și țările producătoare de pe
trol, inclusiv cele pe teritoriul că
rora se scurge petrolul, a spus la 
rîndul său primul ministru irakian, 
Taleb, trebuie să fie stabilite pe 
baze pur comerciale, pe încrederea 
reciprocă, pe o repartizare echita
bilă a beneficiilor, pe cunoașterea 
a tot ceea ce este în legătură cu 
interesul comun... și nu întemeiate 
pe acorduri semnate la începutul 
secolului, imposibil să mai poată 
fi recunoscute la ora actuală.

APĂRĂRII CIVILE"
să împiedice Confederația Gene 
rală a Muncii din Argentina să-și 
continue planul de acțiuni împo
triva politicii economice și sociale 
a guvernului.

Liderii centralelor sindicale, 
care într-o reuniune recentă au ho- 
tărît continuarea programului de 
luptă, în ciuda tuturor represalii
lor și amenințărilor autorităților, 
se vor întruni din nou pentru a 
aprecia situația în condițiile nou 
create.



viața internațională_______

PRIMULUI TUR
REZULTATELE

corespondență din Paris

O coloana de luptători forțele patriotice sud-vietnameze înaintînd 
prin junglă

DE SCRUTIN

Primul tur de scrutin al alege
rilor legislative din Franța s-a 
consumat duminică. Potrivit da
telor oficiale, din 28 291838 ale
gători înscriși au votat 80,89 la 
sută (față de 69 ila sută la pri
mul tur al alegerilor din 1962).

Iată rezultatele definitive înre
gistrate în metropolă : gruparea 
guvernamentală a celei de-a cin- 
cea Republici — 8 453 512 voturi 
(37,75 la sută), cu 1 508 420 mai 
mult decît ia alegerile preceden
te ; Partidul comunist — 5 029 808 
(22,46 la sută), cu 1 026 255 voturi 
mai mult decît la precedentele 
alegeri; Federația stîngii de
mocrate și socialiste — 4 207 166 
(18,79 la sută), cu 547 788 vo
turi mai mult; Centrul democrat 
— 2 864 272 (12,79 la sută), cu 
205 600 mai puține voturi decît 
la alegerile din 1962. Restul vo
turilor a revenit altor partide și 
grupări politice.

In urma primului tur de scru
tin a fost elucidată distribuirea 
mandatelor în numai 73 circum
scripții, unde unul dintre candi
dați a obținut mai mult de jumă
tate din numărul total al votu
rilor exprimate. Dintre aceste 
mandate, 62 revin fostei majori
tăți, 8 Partidului comunist, 2 Cen
trului democrat și 1 Federației 
stîngii democrate și socialiste.

O serie de personalități ale ma
jorității, printre care 11 miniștri, 
în frunte cu premierul Pompidou, 
au fost -alese de la primul tur. 
Alți miniștri sînt în balotaj. 
Printre aceștia se află ministrul 
de externe Couve de Murville, 
ministrul armatelor, Pierre Mess
mer, și ministrul de interne, Roger 
Frey. Din partea partidelor de 
opoziție au fost aleși Waldeck 
Rochet, secretar general al P.C.F., 
Francois Billoux, membru al Bi
roului Politic al P.C.F., Francois 
Mitterand, președintele Federației 
stîngii, și alte personalități politi
ce. Guy Mollet (S.F.I.O.), Mendes 
France (P.S.U.), Rene Billiers, 
președintele Partidului radical, și 
alții sînt în balotaj.

In edițiile lor de luni diminea
ța ziarele franceze analizează pe 
larg rezultatele primului tur de 
scrutin. Dacă oficiosul U.N.R., 
„La Nation", se referă la „în
crederea manifestată în cea de-a 
V-a Republică", iar „1’Aurore" 
apreciază că despuierea ur
nelor după primul tur de scru
tin „nu a adus nici o surpri
ză", observatorii politici recunosc 
însă în genere un progres de an
samblu al partidelor de stînga. 
„L’Humanite" subliniază că pri
ma constatare după votul de ieri 
este aceea că Partidul comunist 
„cîștigă sute de mii de voturi, iar 
conducătorii comuniști sînt în 
fruntea balotajului a numeroase 
circumscripții, fiind cei mai bine 
plasați pentru al doilea tur".

Făcînd bilanțul rezultatelor 
primului tur de scrutin, Waldeck 
Rochet, secretar general al P. C. 
Francez, a subliniat că Partidul 
comunist și-a consolidat locul de 
prim partid al stîngii. El a men
ționat că U.N.R. bate pasul 
pe loc, iar forțele de stînga 
unificate au înregistrat un pro
gres. Waldeck Rochet a subli
niat că în numeroase circumscrip
ții candidații comuniști au ob-

ținut un număr important de noi 
voturi, ceea ce le va permite să 
fie aleși în cel de-al doilea tur .de 
scrutin.. El a chemat pe alegători 
să voteze.în favoarea candidatului 
stîngii cel mai bine plasat 
după primul tur de scrutin, pen
tru a obține victoria împotriva 
candidaților grupării majorității 
și ai partidelor sau grupărilor de 
dreapta.

Pentru „Le Populaire" (orga
nul S.F.I.O.), „alegerile confirmă 
progresele forțelor democratice, 
stînga atingînd la primul tur re
zultatul celui de-al. doilea din 
alegerile prezidențiale".

în ce privește fizionomia vi
itoarei Adunări Naționale, ea va 
depinde de regrupările, de renun- 

' țările reciproce dintre partide, ce 
vor avea loc înainte de cel de-al 

‘ doilea tur de scrutin din 12 mar
tie. După cum se știe, la acest 
tur va fi suficientă doar o majo
ritate relativă de voturi pentru 
alegerea unui candidat ; numărul 
locurilor în competiție este încă 
mare, deoarece sînt de rezolvat 
peste 400 balotaje. Acum, parti
dele au la dispoziție foarte puțin 
timp pentru a-și stabili tactica în 
vederea turului următor.

O primă întîlnire a avut loc 
luni,între conducătorii Federației 

; stingij^.dejpocrate și, socialiste , și 
cei ai Partidului comunist. După 
cum se știe, între Federația stîn
gii democrate și socialiste și Par
tidul comunist au fost încheiate 
înțelegeri privind tactica în al doi
lea tur. Aceste înțelegeri urmează 
a fi acum precizate pentru 
care circumscripție în parte.

„Paris Jour" scrie despre 
ceastă a doua fază a 
gerilor că, fără îndoială, 
tragerile și renunțările reciproce 
care vor interveni în următoarele 
24 de ore vor modifica în anu
mite circumscripții procentele de,„ 
duminică, dar rezultatele deja ob
ținute „lasă să se presupună că 
partida este jucată".

Conferință de presă privind

HANOI 6 (Agerpres). — Comisia 
R. D. Vietnam pentru cercetarea 
crimelor comise de S.U.A. în Viet
nam a organizat luni la Hanoi o 
conferință de presă, în cadrul că
reia Pham Ngoch Thach, președin
tele comisiei, a dat citire unei de
clarații în legătură cu escaladarea 
războiului de către S.U.A. în decla
rație se arată că în perioada 14—26 
februarie 1 967 nave ale flotei a 
7-a americane au bombardat sate 
de pescari și alte puncte populate 
de pe litoralul cîtorva provincii 
nord-vietnameze, rănind și ucigînd 
sute de oameni. Totodată, a fost 
bombardată zona demilitarizată, se 
arată în declarație, precum și loca
lități situate la nord de această

zonă. în sud, S.U.A. își intensifică 
politica de exterminare, multipli- 
cînd bombardamentele, utilizînd 
substanțe toxice și gaze de luptă, 
ucigînd populație civilă. Comisia 
pentru anchetarea crimelor S.U.A. 
în Vietnam cheamă guvernele și 
popoarele lumii să-și intensifice 
sprijinul pentru lupta dreaptă a 
poporului vietnamez și să ceară ca 
Statele Unite să înceteze toate ac
tele de război în Vietnam.

fie-

a- 
ale- 
re-

Al. GHEORGHIU

MAI SÎNT ÎN LUME

2 MILIOANE

GENEVA 6 (Agerpres). — Există 
aproximativ 2 milioane de sclavi 
în lume, iar „măsurile imediate și 
efective" preconizate de O.N.U. 
pentru lichidarea sclaviei nu au 
fost încă aplicate. Aceasta este 
problema care va fi dezbătută la 
cea de-a 32-a adunare a Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, 
care s-a întrunit la Geneva.

încă acum 11 ani, Națiunile U- 
nite au aprobat Convenția pentru 
abolirea sclaviei și au cerut tu
turor țărilor să o ratifice. Numai 
70 de țări au urmat acest apel. Co
mitetul economic și social al O.N.U. 
a instituit recent o comisie spe
cială de anchetă, condusă de dr. 
Mohamed Awad (R.A.U.). Intr-un 
raport prezentat de acesta se arată 
că sclavii sînt răspîndiți intr-o 
regiune vastă, care se întinde din 
America de Sud și pînă în Fili- 
pine.

Declarația 
lui U Thant

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, s-a înapoiat 
luni la New York venind din Bir- 
mania, unde s-a aflat la odihnă. 
Vorbind în fața ziariștilor aflați 
pe aeroport, el a declarat că este 
convins „mai mult ca oricînd că în
cetarea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord ar contribui 
la începerea unor tratative utile", 
în vederea reglementării proble
mei vietnameze.

DUPĂ REUNIUNEA „CELOR ȘAPTE * DE LA STOCKHOLM

Vechile îndoieli
persistă

corespondență din Londra

Norii 
nu par a 
tiat după 
lor șapte 
holm, 
amabile ale partenerilor 
Angliei nu au reușit să 
ascundă o anumită notă 
de scepticism. Din cu- 
vîntările miniștrilor eco
nomiei sau comerțului 
din Austria, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Nor
vegia, Portugalia și Sue
dia a reieșit că aceleași 
vechi îndoieli persistă 
atît în ce privește șan
sele candidaturii brita
nice la Piața comună cit 
și față de soarta însăși 
a grupului A.E.L.S.

in aprecierile presei, 
consultarea de la Stock
holm a oferit încă un 
prilej de a enumera ob
stacolele și dificultățile, 
de a se constata că 
„pînă și cei mai buni 
priefeni ai Angliei se a- 
rafă pesimiști' („Daily 
Mail”), că „cei mai 
mulți au rostit cuvîntări 
pesimiste" („Daily Te
legraph'), că „există 
slabe speranțe de suc
ces”, iar „barierele sînt 
mai puternice ca nici
odată" („Daily Ex
press').

Cei trei miniștri bri
tanici — George Brown, 
Michael Stewart și Dou
glas Jay — au avut sar
cina nu prea plăcută de 
a încerca să calmeze 
neliniștea partenerilor, 
dîndu-le diverse asigu
rări și promisiuni. Li s-a 
reafirmat astfel că Ma
rea Britanie este hotărî- 
tă să continue tentativa 
sa de alăturare la Piața 
comună, deși pe de al-

incertitudinilor 
se fi împrăș- 
întîlnirea ce
de la Stock- 

unde declarațiile

parte a reieșit clar 
se evită deocamdată 

un angajament formal, 
atitudinea Londrei nu 

a fost încă semnalată a- 
doptarea vreunei con
cluzii — nici măcar pre- 
liminară — de pe urma 
turneului întreprins de 
Harold Wilson în capi
talele vest-europene, cu 
toate că reprezentanjii 
britanici au încercat să 
Creeze impresia că difi
cultățile existente, in
clusiv politica agrară a 
Pieței comune, nu ar fi 
de netrecut.

Poate singura conso
lare cu care s-au ales 
participanfii de la Stock
holm a fost promisiunea 
că Marea Britanie îi va 
informa și consulta îna
inte de a adopta hotă- 
rîrea finală privind de- 

, punerea candidaturii. A 
fast, de altfel, proiecta
tă de pe acum o întru
nire a țărilor A.E.L.S. la 
nivel ministerial, ur- 
mînd ca o eventuală 
hotărîre a guvernului 
britanic să fie anunțată 
ulterior în Camera Co
munelor, Data întrunirii 
a rămas însă în suspen
sie, pentru temeinicul 
motiv că sînt așteptate 
mai întîi rezultatele al
tor trei importante eve
nimente internaționale : 
alegerile din Franța, ne
gocierile rundei 
nedy și conferința 
vel înalt a țărilor 
comune la Roma.
potrivit prevederilor, în
treaga această, eferves
cență politico-economi- 
că se va încheia pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie, vi-

tă 
că

în

a 
avea 
lunii 

su-

Ken- 
la ni- 
Pieței 
Dacă,

itoarea întrunire 
A.E.L.S. ar putea 
loc la începutul 
mai, după unele 
gestii, la Geneva. In
cercurile politice londo
neze se crede că a- 
ceastă nouă întîlnire 
A.E.L.S. ar putea fi ur
mată imediat de o ce
rere oficială a Marii Bri
tanii avînd ca efect în
ceperea unor negocieri 
cu cei șase membri ai 
Pieței comune la Bru
xelles, adică acolo unde 
firul a fost întrerupt de 
eșecul din 1963.

Se pare însă că în a- 
ceste optimiste calcule 
ale hîrtiei nu este in
clus tocmai ceea ce aici 
este denumit „previzi
bilul cel mai previzibil", 
și anume atitudinea 
Franței. Rezervele ex
primate la Stockholm zi
lele trecute au provenit 
tocmai din temerea că 
opoziția franceză, pînă 
acum destul de reținută 
din 
se va preciza cu toată 
forța după alegeri, în 
vechea și cunoscuta ei 
formă neechivocă.

Intre timp, micii par
teneri ai Marii Britanii 
au rămas în mare parte 
convinși că A.E.L.S. se 
dovedește a fi fost o. a- 
ventură. Trecerea An
gliei dintr-o tabără în 
alta este considerată că 
ar lăsa în urma ei un 
A.E.L.S. dezamăgit, fără 
șanse de supraviețuire 
și la discreția bunăvo
inței celor șase membri 
ai Pieței comune.

mofive electorale,

Liviu RODESCU

Vizita delegației 
guvernamentale române 

în Anglia
«

LONDRA 6 (Agerpres). ■— Prof, 
dr. Roman Moldovan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, 
conducătorul delegației guverna
mentale române care vizitează 
Marea Britanie, și acad. Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al C.N.C.S., 
au făcut luni o vizită la Royal 
Society (Academia de Științe a 
Marii Britanii), unde au fost pri
miți de prof— P. M. S. Blackett, 
președintele Societății Regale, și 
H. W. Thomson, vicepreședinte. A

luat parte, de asemenea, Vasile 
Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Londra. Cu 
această ocazie a avut loc .un schimb 
de vederi asupra organizării și 
metodelor folosite pentru promo
varea cercetării științifice funda
mentale și aplicative din cele două 
țări.

Alți membri ai delegației româ
ne au vizitat în cursul aceleiași 
zile marea firmă „English Electric" 
și stațiunea de cercetări de la 
Dollis Hill.

în drum spre Roma

S-A OPRII IA HIAIl
BELGRAD 6 (Agerpres). — în 

drum spre Roma, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, a sosit la G 
martie la Belgrad. La sosire, în 
gara Dunav din capitala R.S.F.I., el 
a fost întîmpinat de Rihard Ștai- 
ner, director general al Institutului 
Federal de Planificare Economică, 
și alte persoane oficiale. în aceeași 
zi, Rista Antunovici, membru al 
Vecei Executive Federale, a oferit 
un prînz în cinstea tovarășului 
Maxim Berghianu. Seara, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării a părăsit Belgradul, 
îndreptîndu-se spre Italia.

Știri care au parvenit la Paris 
din Lisabona fac cunoscut că 
instrucția procesului tînărului 
scriitor Luis Stan Monteiro — de
ținut din noiembrie în fortăreața- 
închișoare de la Caxias — s-a 
încheiat, acesta urmînd să fie 
înaintat tribunalului — arată zia
rul „l’Humanite".

Cunoscut autor dramatic, Mon
teiro a comis „crima" de a fi de
nunțat în piesele sale, „Statuia" 
și „Sfîntul război", torturile la 
care P.I.D.E. (poliția politică

portugheză) îi supune pe arestați, 
precum și războiul colonialist din 
coloniile africane Angola, Mozam- 
bic și Guineea „portugheză". în 
persoana lui Monteiro, autoritățile 
polițienești de la Lisabona îi vi
zează pe toți oamenii de cultură 
progresiști din Portugalia.

Pe de altă parte, ziarul citat 
anunță că un alt democrat por
tughez, Carlos Aboim Ingles, con
ducător al Mișcării democratice 
a tineretului, se află în pericol de 
moarte.

de 
La
E.

ULAN BATOR. La Muzeul 
de artă din Ulan Bator a avut 
loc vernisajul expoziției 
artă plastică românească, 
deschidere au participat:
Dorjsuren, locțiitor al minis
trului culturii, C. Tensuren, 
adjunct al ministrului educa
ției, M. Ciulten, președinte al 
Uniunii artiștilor plastici mon
goli, T. Batmong, președintele 
Asociației de prietenie mon- 
golo-română, și alte personali
tăți.

■ GENEVA. Luni au început la Geneva lu
crările unui grup international de experți, 

însărcinat cu studierea efectelor posibile ale 
folosirii armei nucleare și a implicațiilor pen
tru securitatea și economia statelor care dis
pun de această armă. Lucrările, care se desfă
șoară cu ușile închise, au fost prevăzute în 
raportul prezentat de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, la cea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

■ DELHI. Poliția din Jaipur a făcut uz de 
grenade cu gaze lacrimogene pentru a îm

prăștia o demonstrație a partizanilor opoziției. 
Participantii. la manifestație au protestat 
fată de hotărîrea guvernatorului statului 
Rajasthan de a însărcina partidul Congresul 
Național Indian cu formarea noului guvern, în 
ciuda faptului că acesta nu a obținut in recen
tele alegeri parlamentare o majoritate absolută 
in acest stat.

■ ADEN. Doi ofițeri și 13 soldați diu»-garda 
personală a sultanului Lahej-utai, mi

nistru al apărării în guvernul pretinsei Fede
rații a Arabiei de sud, au dezertat, alătu- 
rîndu-se Frontului de eliberare a sudului ocu
pat al Yemenului (F.L.O.S.Y.).

■ NEW YORK. Peste 4 500 de persoane au 
organizat duminică în Harlem, cartierul 

negrilor din New York, un miting de protest 
împotriva anulării mandatului de deputat al 
lui Adam Clayton Powell în Camera Repre
zentanților.

■ ADDIS ABEBA. împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I. s-a înapoiat luni la Addis Abeba 

din călătoria pc care a făcut-o în Sudan, 
S.U.A., Uniunea Sovietică și Turcia.

■ PRAGA. Doi acvanauti cehoslovaci — Vi- 
lem Kocian și Vladimir Heist — au petre

cut 80 de ore într-o cabină de oțel instalată 
sub apă la adîncimea de 10 metri. Acvanauții 
au primit o parte din alimente cu ajutorul 
unui conteiner special care era coborît de la 
suprafață.

■ CIUDAD DE MEXICO. Aproximativ 6 000 
de delegați din peste 50 de țări vor parti

cipa la cel de-al VIII-lea Congres mondial al 
petrolului, care va avea loc între 2 și 8 aprilie 
a.c. în capitala Mexicului.

• SAN SALVADOR. Agenția France Presse 
anunță că colonelul Fidel Sanchez Hernan

dez, candidat al partidului „Concilierii națio
nale" dc guvernămînt, a fost ales președintele 
Salvadorului la alegerile care s-au desfășurat 
duminică. Colonelul Hernandez a obținut 52 
la sută din voturile exprimate.

„Dezvoltarea colaborării
în Balcani contribuție
la securitatea in Europa
Vizita ministrului de externe

Luni a sosit la Belgrad minis
trul de externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, care, la invi
tația secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Marko Nikezici, 
va face o vizită oficială de 5 zile 
în R.S.F. Iugoslavia. In cercurile 
comentatorilor de aci se aprecia
ză că această primă vizită în Iu
goslavia a unui ministru de exter
ne turc, făcută în cursul ultimilor 
12 ani, marchează tendința confi

A

de pe urma O.S.A “

DECLARĂ CHEDDI JAGAN
GEORGETOWN 6 (Ager

pres). — „Guyana, precum și 
celelalte țări din regiunea Mă
rii Caraibilor trebuie să păs
treze distanța față de Organi
zația Statelor Americane" — 
a declarat Cheddi Jagan, pre
ședintele Partidului Progresist 
Popular din Guyana.

„Nici Guyana și nici alte 
țări din această regiune nu au 
de cîștigat devenind membre 
ale acestei organizații". O.S.A., 
a declarat Jagan, este un or
ganism asemănător N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. Aceas
tă „uniune militară", a spus 
Jagan, nu contribuie cu nimic 
la îmbunătățirea condițiilor e- 
conomice și sociale ale po
poarelor de pe continentul 
latino-american.

nuă de îmbunătățire a relațiilor 
dintre cele două țări.

Referindu-se la această vizită, 
un purtător de cuvînt al Secreta
riatului de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F.I. a declarat : 
„Relațiile dintre Iugoslavia și 
Turcia sînt prietenești. Conside
răm că vizita ministrului de ex
terne Caglayangil și convorbirile 
pe care le va avea la Belgrad 
vor contribui la dezvoltarea și in
tensificarea relațiilor bilaterale".

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Politika", ministrul de externe al 
Turciei, arătînd că, „în mod tra
dițional, Turcia acordă o mare 
importanță relațiilor cu țările 
balcanice", a exprimat conside
rentul că aceste relații se întă
resc continuu deoarece „țările 
balcanice sîrlt pe deplin conștien
te de necesitatea faptului că tre
buie să contribuie la pace și ar
monie în Balcani și să colabore
ze reciproc în domeniul econo
miei, comerțului și turismului". 
Turcia — a arătat el — „se 
bucură de o asemenea dezvolta
re a relațiilor și va face totul 
pentru a o valorifica". „Sînt con
vins — a adăugat el — că dez
voltarea relațiilor bilaterale în 
regiunea noastră va contribui la 
întărirea păcii și securității în 
primul rînd în Balcani și în Eu
ropa în general". El a declarat 
că, promovînd o asemenea po
litică de colaborare, țara sa 
„rămîne, bineînțeles, fidelă obli
gațiilor rezultate din acordurile 
și relațiile cu aliații săi".

După cum relatează agenția 
Taniug, în cursul vizitei sale în 
Iugoslavia ministrul de
turc va avea convorbiri cu secre
tarul de stat pentru afacerile ex
terne al acestei țări cu privire 
la relațiile bilaterale și la pro
bleme actuale ale situației inter
naționale.
Belgrad, 6.

externe

N. PLOPEANU

M MOSCOVA. La Moscova a fost semnat luni 
un protocol cu privire la schimbul de măr

furi între Uniunea Sovietică și Japonia pe o 
perioadă de un an. Protocolul prevede o cifră 
record pentru comerțul sovieto-japonez — 
schimburi în valoare de 480 milioane dolari.

■| GENEVA. Comisia drepturilor omului a 
luat în discuție, luni după-amiază, proiec

tul de rezoluție prezentat de un grup de 12 
țări împotriva politicii de apartheid practi
cate de guvernul Republicii Sud-Africane.

M MIAMI BEACH. Nelson Eddy, unul dintre 
cei mai iubiți actori de cinema din anii ‘40. 

a încetat din viață în urma unui atac de cord, 
în timp ce se afla pe scena unui local de 
noapte din Miami Beach.

JOHANNESBURG 6 (Ager
pres). — Publicația „Sunday Ex
press", care apare la Johannes
burg, a dezvăluit recent că pe te
ritoriul Republicii Sud-Africane 
sînt instruiți 400 de mercenari, 
gata să intervină în Congo, la ce
rerea lui Moise Chombe. Conducă
torii mercenarilor — a arătat zia
rul — au negociat la Pretoria cu 
Neville Warrington, principalul a- 
gent de legătură al lui Moise 
Chombe. Fostul premier congolez 
a acceptat să plătească mercenari
lor aproximativ 450 000 de lire ster
line, care ar urma să fie depozi
tați într-o bancă sud-africană în a- 
junul intervenției lor în Congo. 
Ziarul „Sunday Express" relevă că 
munițiile și echipamentul grupului 
de mercenari sînt de proveniență 
belgiană și americană.

★
KINSHASA. La tabăra militară 

Kokolo, situată la marginea capi
talei congoleze, s-a deschis luni pro
cesul intentat în contumacie fostu
lui prim-ministru Moise Chombe, 
acuzat de înaltă trădare față de 
statul și poporul congolez.

★
' KINSHASA 6 (Agerpres). — In 

Congo a fost deschisă o anchetă ju
diciară în legătură cu moartea lui 
Patrice Lumumba, asasinat în anul 
1960, a anunțat luni seara Alidor 
Kabeya, procurorul general al Con- 
goului, cu prilejul deschiderii pro
cesului lui Chombe.

Ravagii ale 
furtunilor

Puternice furtuni înregistrate 
zilele trecute au cauzat victi-< 
me omenești și pagube mate
riale atît în vestul Europei, 
cit și pe coastele nordice ale 
Americii. Iată unele relatări 
ale ziarului vest-german „Die 
Welt".

• In Germania occidentală, 
la Pforzheim, o rafală de vînt 
a răsturnat un autoturism ce 
circula pe șosea. Cei doi pasa
geri au fost accidentați mortal. 
La Stuttgart, un panou răstur
nat de vînt a ucis un munci
tor constructor. La Bedburg, 
unde vîntul a dărîmat un turn, 
a fost omorît un miner aflat 
în apropiere.

• în Olanda și-au pierdut 
viața doi automobiliști: unul 
a fost izbit eu mașina de un 
pom; altul a fost lovit de o 
piesă metalică pe care vintul 
i-o azvîrlise prin parbriz. La 
Nijmwegen, un muncitor a- 
runcat de o rafală 
peste bordul unui vas 
sit moartea în valuri.

• Valurile stîrnite 
pe ambele maluri ale 
cului au atins o înălțime in
tre 2,65—2,75 metri. Nu depar
te de coastele insulei New
foundland a fost zărită epava 
vasului de pescuit „Polly and 
Robby", dat dispărut de cite- 
va zile.

de vînt 
și-a gă-

de vînt 
Atlanti-

Frankfurt pe Main, Automobile avariate în urma prăbușirii unui zid sub 
presiunea furtunii
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