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Prin cele 8 462 278 de voturi pronunțate 
duminică pentru candidații Frontului Demo
crației Populare satele și-au exprimat încă 
o dată, hotărît, adeziunea fierbinte față de 
politica de înflorire și bună gospodărire a a- 
șezărilor rurale dusă de sfaturile populare, 
față de politica partidului și a statului nos
tru de înflorire a patriei, verificată strălucit 
prin izbînzile de pînă acum.

A fost o sărbătoare a marii mase a gospo
darilor, maturizați de răspunderi cetățenești, 
ridicați în anii socialismului la demnitatea 
de a-și hotărî singuri destinul, drumul de vii
tor al obștii, un examen al chibzuinței și pre
vederii gospodărești, la care a participat cu 
entuziasm toată suflarea.

Unanimitatea acestui „pentru" exprimat de 
99,58 la sută din alegători stă sub semnul uni
tății sociale a țărănimii noastre, și e sem
nificativ de marcat acest moment, acum, la 
început de martie, cînd se împlinesc 60 de ani 
de la dezlănțuirea sîngeroasei răscoale din 
1907. Lipsită pe atunci de cele mai elemen
tare drepturi, lipsită de pîinea smulsă pămîn- 
tului cu palmele și sudoarea ei, țărănimea, 
adică partea covîrșitoare a poporului român, 
s-a ridicat în acel martie cu forța unui ura
gan de flăcări, prefăcînd în cenușă și scrum 
cuibarele de împilare, trecînd prin furci și 
coase fantoșele unei puteri străine omului, 
dușmană vieții și vetrei lui. îngenuncherea 
în țărîna scăldată de sînge, reprimarea sălba
tecă a răscoalei n-au stins clocotul mîniei, ci 
au zidit încă o treaptă pe drumul istoric al 
țărănimii către dreptatea ei.

Ea s-a împlinit. Frămîntată pînă ieri de 
interese contrarii, despărțită în clase 
antagoniste, în exploatați și exploatatori, în 
pături ce se ciocneau violent pe ogorul prea 
întins sau prea strimt, animate de țeluri di
ferite, manevrate adesea de politicieni vicleni, 
țărănimea își risipea în șuvoaie lăturalnice 
uriașa ei energie revoluționară, creatoare, 
asistînd, lipsită de puteri, la stagnarea satu
lui și a agriculturii.

Ea și-a realizat deplina unitate, unitatea de 
voință și țel, în era socialismului biruitor 
cînd și-a însușit idealul comuniștilor, idea
lul ridicării patriei spre culmile civilizației și 
progresului.

Este semnificația acestui „pentru" întărit și 
în această primăvară prin 8 462 278, adică 
prin 99,58 la sută din numărul global al tutu
ror celor chemați în fața urnelor. Ei au spus 
da construcției sociale larg desfășurate la sat 
— electrificării, urbanizării, înfrumusețării, 
tuturor acțiunilor edile menite să ridice satele 
noastre la prestigiul unor așezări civilizate și 
prospere. Ei au spus da tuturor acțiunilor 
gospodărești înfăptuite cu un larg sprijin de 
masă, prin atragerea și consultarea perma
nentă a obștei, a maselor de cetățeni, prin 
dezvoltarea neîncetată a mecanismului demo
crației noastre sociale. Ei au spus da planuri- 

, lor de înflorire a patriei inițiate și înfăptuite 
de partid, prin milioane de mîini.

Noii aleși, cei 127 748 deputați în sfaturile 
populare comunale vor trebui să păstreze cu 
un coeficient sporit de conștiință și răspun
dere mandatul încredințat, muncind cu pa
siune și entuziasm în exercitarea sarcinilor 
primite prin acest act de unanimă voință.

Le urăm spor, pentru sporul de bogăție și 
de civilizație al satului nostru contemporan.

Paul ANGHEL
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In regiunea Iași se 
fao în prezent ultime
le pregătiri în vederea 
lucrărilor de primăva
ră. Tractoarele și mași
nile agricole sînt repa
rate, se continuă fertili
zarea terenurilor. Cu u- 
nele excepții, sămînța 
necesară de porumb, 
floarea-soarelui, mază
re, sfeclă de 
zahăr, plante fu
rajere etc., este 
asigurată.

— Excepția — 
ne precizează 
ing. Gheorghe 
Danu, vicepreșe
dinte al consiliu
lui agricol regio
nal — se refe
ră la netrimi- 
terea pînă în prezent 
de către alte regiuni, în 
special Galați, Bacău și 
Suceava, a 570 tone floa
rea-soarelui și 523 tone 
de mazăre. Sîntem anun
țați că și aceste cantități 
vor sosi curînd. De ase
menea, mai avem un de
ficit de 1 000 tone de 
cartofi de sămînță, can
titate cerută de către u- 
nitățile agricole din ra
ioanele Vaslui, Negrești 
și Bîrlad. Zilele acestea 
am analizat calitatea 
cartofilor din silozurile 
IRVLF Iași, de unde 
vom putea satisface toa
te cerințele de sămînță. 
Asigurarea semințelor de 
porumb ne-a permis să 
organizăm din timp și 
ridicarea lor prin schimb 
de către cooperativele 
agricole. Această acțiu
ne s-a încheiat în multe 
locuri. împreună cu 
serviciul regional S.M.T. 
ajutăm fiecare unitate 
în parte să primească, 
în funcție de calibrul 
porumbului primit, și 
discurile pentru semănă
tori.

Cele spuse se confir
mă întrutotul pe teren. 
La cooperativele agrico

IN REGI

UNEA IAȘI

le de producție Tg. Fru
mos, Bălțați din raionul 
Pașcani, Balș, raionul 
Hîrlău, Țuțora din raio
nul Iași și altele, pe 
care le-am vizitat recent, 
toate semințele sînt asi
gurate și depozitate cu 
grijă în magaziile pro
prii. Se așteaptă doar 
încălzirea timpului pen
tru a începe semănatul. 
De la întreprinderea A- 
grosem și de la stația de 
calibrare a porumbului 
din Podu Iloaiei, ni s-a 
spus însă că mai sînt 
unele cooperative agrico
le care nu prea se 
grăbesa cu ridicarea se
minței. Unitățile din ra
ionul Negrești, bunăoară, 
din 345 tone porumb, au 
ridicat numai 234 tone. 
Nesatisfăcător decurge 
ridicarea semințelor și 
de către unele cooperati
ve agricole din raioanele 
Huși, Vaslui și în cele 
aparținînd orașului Iași. 
Unele cooperative agri
cole motivează că tără
gănarea schimbării se
mințelor s-ar datora dez
ghețului, care îngreu
nează transportul. Acest 
lucru e adevărat. Dar 
tot atît de adevărat este 
și faptul că unele coope
rative nu se pot prezenta 
la schimb pentru că nu 

și-au condiționat 
cum trebuie se
mințele ce tre
buie să le dea în 
loc. în regiunea 
Iași este necesar 
să se acorde o a- 
tenție mai mare 
problemei apro
vizionării cu se
mințe de calitate 
superioară. Or, 

laboratorul regional 
pentru controlul semin
țelor a respins, pînă în 
prezent, unităților din 
raionul Huși, 70 tone 
mazăre din 300 tone 
pentru cît s-au trimis 
probe. Au mai fost res
pinse 80 tone semințe de 
ovăz și 29 tone măzări- 
che din probele trimise 
de unitățile agricole din 
raionul Bîrlad. Acest lu
cru arată că este nece
sar să se recondiționeze 
deîndată aceste cantități 
și altele, pentru care nu 
s-au prezentat încă pro
be la laborator.

întrucît începerea lu
crărilor agricole este 
iminentă și în regiunea 
Iași, se impune mai mul
tă atenție pentru termi
narea din timp a tutu
ror pregătirilor. Consilii
le agricole și uniunile 
cooperatiste să se îngri
jească de asigurarea uni
tăților agricole cu semin
țe, pentru ca odată în
cepute, lucrările agrico
le să se desfășoare ne
stingherit.
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Pakistanului
Secretarul general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit marți, 7 martie, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Islamice Pakistan în

Republica Socialistă România, Ah- 
sanul-Huque, în audiență de pre
zentare.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire cordială.

Foto : Gh. Vlnțilă

NOUTĂȚI PENTRU
SEZONUL BALNEAR
în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Pitorescul munților și văilor, impresio
nante vestigii ale trecutului, așezări ur
bane și rurale din cele mai atrăgătoare, 
locurile de agrement oferă vizitatorului re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară nume
roase prilejuri de încîntare. Motive în 
plus deci ca stațiunile balneo-climaterice 
din regiune — unele cunoscute încă cu se
cole în urmă — să atragă un număr tot mai 
mare de oaspeți din țară și de peste ho
tare pentru odihnă și tratament sau pur și 
simplu pentru a le vizita. Pentru a afla 
cum se desfășoară pregătirile pentru noul 
sezon, ne-am adresat tovarășului loan 
BENKO, vicepreședinte al comitetului 
executiv al sfatului popular regional.

— Ce se întreprin
de pentru îmbunătăți
rea condițiilor de con
fort și tratament în 
stațiunile noastre ?

— în cursul acestui 
ati vor sosi numai în 
cele patru stațiuni bal
neo-climaterice repu
blicane din regiune — 
Borsec, Tușnad. Sovata 
și Lacul Roșu — peste 
100 000 de oaspeți, 
ceea ce înseamnă 
1415 000 zile-om de 
cazare și masă. Pentru 
a se asigura o primire 
cît mai bună oaspeților, 
se întreprind, în primul 
rînd, o serie de lucrări 
de modernizare și do

tare a vilelor și canti
nelor. Este vorba de 
introducerea încălzirii 
centrale în numeroase 
vile, asigurarea apei 
calde, compartimenta
rea camerelor cu 
5—6 paturi în camere 
cu 2—3 paturi. Se 
vor amenaja încă 60 
de camere cu 2 paturi 
pentru familiști. De a- 
semenea, se execută un 
mare volum de repa
rații capitale, care vor 
asigura un grad de 
confort îmbunătățit în 
vilele mai vechi. în 
afară de cele amintite, 
din fondurile reparti
zate de Uniunea Ge

nerală* a Sindicatelor 
întreprinderilor balneo
climaterice din regiune, 
numeroase vile și can
tine sînt dotate cu mo
bilier nou.

Cînd ne referim la 
confort ne gîndim la 
ambianța generală, în- 
cepînd cu înzestrarea 
vilei unde urmează să 
stea oaspeții și termi- 
nînd cu aspectul străzii, 
al stațiunii în general. 
De aceea, o problemă 
care ne preocupă este 
îmbunătățirea accesu
lui la vile, la stabili
mentele sanitare și la 
cantine, întreținerea 
spațiilor verzi.

— Măsurile enume
rate se referă într-ade- 
văr la lucrări impor
tante. Ne-ar interesa 
să aflăm și ce între
prind conducerile în
treprinderilor balneo
climaterice pentru a 
asigura buna primire 
și deservire a oaspeți
lor.

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

8 Martie
8 Martie este Ziua femeii de la noi și de pretutin

deni.
Cinstirea plină de afecțiune pe care o aducem azi 

femeii pentru rolul ce-i revine în societatea noastră 
ca cetățean și participant la înflorirea patriei, ca 
mamă și soție, își amplifică semnificația în omagiul 
plin de stimă și prețuire față de femeia care pe toa
te meridianele luptă pentru libertate, pentru eman
cipare și demnitate, pentru pace și progres social.

La un loc, femeile reprezintă peste jumătate din 
populația globului. Un semn al vremurilor noastre 
este acela că ele se afirmă tot mai pregnant ca o 
uriașă forță socială, detașament combativ al forțe
lor care împing înainte omenirea spre progres și 
civilizație.

Potrivit unor studii recente, evoluția socială înre
gistrează fenomene ca : creșterea ponderii femeilor 
in cadrul populației active, sporirea numărului lu
crătoarelor intelectuale în principalele ramuri ale 
economiei, ridicarea procentului femeilor măritate, 
cu sau fără copii, în raport cu efectivul total.

Evident, procesul emancipării feminine are loc 
pretutindeni, dar nu în mod. uniform. El se desfă
șoară impetuos la noi și în celelalte țări socialiste, 
— stimulat de orînduirea care proclamă, ca un 
atribut esențial al ei, participarea femeilor cu drep
turi egale la dezvoltarea țării lor, la ridicarea bună
stării materiale și culturale a popoarelor lor. In 
România socialistă, mărețul program al înfloririi 
continue a patriei, care se înfăptuiește sub condu
cerea partidului, a creat cele mai favorabile condiții 
pentru afirmarea capacităților creatoare, energiei, 
talentelor multilaterale ale femeilor.

In alte țări, fiecare cucerire pe drumul egalității 
este smulsă prin bătălii necontenite împotriva unor 
discriminări flagrante care mai persistă, cum este, 
de pildă, faptul că în țările Pieței comune, potrivit 
unor date oficiale, la muncă egală femeile primesc 
cu 28 — 30 la sută mai puțin decit bărbații.

(Continuare în pag. a II-a)

MESAGERA a
UMANISMULU

Duminică Însorită, bulevard bucureștean, mișcător, respi- 
rînd mărțișorul.

în mulțimea de orășeni, o bătrină cu catrință, pășind la 
braț cu un bărbat tînăr, fiul el. Omul se oprește lingă un coș 
cu flori și ii prinde pe piept un chituș de ghiocei. Apoi pornesc 
mai departe, comunicind, intr-o splendidă și atît de firească 
secvență, omagiul pe care primăvara vieții il aduce lumii din 
care răsare necontenit.

Cineva remarca faptul că pretutindeni sint mal multe 
statui de bărbați decit de femei. E adevărat. Dar oare cele mai 
nobile idei și acțiuni ale omenirii nu sint întruchipate în chip 
de femeie ? Justiția, Patria, Revoluția... Femeia este cuprinsă 
in distribuția existenței omenirii cu atitea roluri titulare : 
mamă, soție, soră, logodnică, tovarășă de muncă, educatoare... 
Zodia umanității a fiecăruia dintre noi s-a hotărît sub această 
constelație, suport natural și social al nașterii și renașterii 
omului, sursă și antologie a tot ceea ce este omenesc pe 
pămînt.

ancheta socială
de Mircea SÎNTIMBREANU

Menită să dea viață 
omului — dar și ome
niei — să dea sufla
re — dar și suflet — 
femeia are un mandat 
imprescriptibil, pe 
veci întipărit în ființa 
și firea sa. E o gestație 
neîntreruptă, traver- 
sînd istoria, prin care 
rodul pîntecelui său 
„spălat cu lacrimi șt 
uscat cu zîmbet” >— 
copilul — prinde acele 
trăsături care îi con
feră nu numai chipul, 
dar și valoarea sa de 
om. Femeia prezidează 
statornic această ne

contenită naștere și 
renaștere a omului ca 
om. Aptitudinea de a 
zămisli oameni, alăp
tarea spirituală a 
vlăstarelor — aceasta 
este maternitatea de
plină, atributul supe
rior al oricărei femei.

Cînd cea mai pură și 
fragedă parte a omeni
rii se află la primii 
pași, ca un gard viu 
străjuiesc mamele, su
rorile, bunicile, prive
ghind puritatea afluen
ților porniți spre ma-

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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obștesc, s-au înfruptat'

însărcinați să apere 
și să fructifice avutul

din Somalia

De cîtva timp, în fruntea co
operativelor agricole din Gali- 
cea Mare și Catanele, două dintre 
comunele mari ale raionului Băi- 
lești, nu se mai află Ion C. Pîrvu 
și, respectiv, Mihai Pădureanu. în 
locul lor, adunările generale au 
ales alți cooperatori. Ce a deter
minat aplicarea acestor măsuri ?

Galicea Mare este o comună 
bogată, care dispune de resurse 
naturale și economice dintre cele 
mai favorabile. Dar ce s-a făcut 
pentru creșterea producției, dezvol
tarea cooperativei, sporirea veni
turilor și ridicarea nivelului de trai 
al membrilor cooperatori reprezintă 
destul de puțin față de posibili
tățile existente. Dovedind că soar
ta „casei" lor comune nu le este 
indiferentă, cooperatorii au sesi
zat în cîteva rînduri organelor lo
cale de partid o serie de neajun
suri existente în unitatea lor. Vă- 
zînd, totuși, că lucrurile nu se 
schimbă, ei s-au adresat organe
lor centrale, cerîndu-le sprijinul 
pentru a pune lucrurile la punct. 
Pe baza acestor sesizări, activiști 
ai C.C. al P.C.R., ai Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție și ai comitetului re
gional de partid au controlat amă
nunțit situația din această unitate. 
Un control similar s-a efectuat și 
la Catanele, unde s-au semnalat

din el ÎN ZIARUL DE AZI:
snHBBOMmKsnngmnc

s-a
con-

nor- 
reu-

neajunsuri asemănătoare. Ce 
constatat cu prilejul acestor 
troale ?

La Galicea Mare. încâlcind 
mele democrației cooperatiste,
șind să se sustragă controlului ob
ștesc, Ion C. Pîrvu, fostul președin
te, și alte elemente necinstite aciua
te în funcții de răspundere luau 
hotărîri importante, care angajau 
mijloacele materiale și financiare 
ale cooperativei, fără să se consulte 
cu nimeni.

Pîrvu muta cînd voia și pe cine 
dorea dintr-o funcție în alta, strîn- 
gîndu-și în jur rubedeniile. Deve
nise arogant și brutal în relațiile 
cu oamenii, uitase că ei l-au ales 
și, deci, că se află în slujba lor.

Președintele și ciracii săi creau 
plusuri de produse, prin neînregis- 
trare. pe care și le însușeau ; 
țuica și diferitele alimente se 
eliberau pe bază i de bonuri de 
mînă ; se sacrificau animale și nu 
se înregistra toată carnea; perso
nalului administrativ și de condu
cere i s-au atribuit în perioada 
1964—1966 cu 7 541,68 zile-muncâ 
mai mult decît .prevedeau reco
mandările. Valoarea pagubelor a-

duse proprietății cooperatiste prin 
furt, delapidare, risipă și neglijență, 
de către Ion C. Pîrvu, președinte, 
Alexandru Șeicaru, contabilul șef, 
și alte elemente necinstite se ridică 
la suma de 612 000 lei.

Deficiențe similare, care în e- 
sență se reduc la încălcarea a- 
buzivă a Statutului cooperativelor 
agricole au existat și la Catanele. 
Cooperativa dispune de teren bun, 
fertil, întins pe 3 976 hectare în 
lunca Dunării, iar oamenii mun
cesc cu tot sufletul pentru pros
peritatea ei. Cu toate acestea, re
coltele obținute în ultimii 2—3 ani, 
ca și alți indicatori de producție 
și financiari, se situează mult sub 
posibilități și sub nivelul celor în
registrați in cooperativele vecine : 
Bistrețu, Negoiu, - Plosca și Rastu. 
Nici nu-i de mirare.

Pentru ca hărnicia oamenilor să 
dea roade, ea trebuia îndrumată 
cu pricepere și dragoste. Or, fostul 
președinte al cooperativei, Mihai 
Pădureanu, s-a îngrijit prea puțin

Radu ATANASESCU

Hunedoara benefi 
darii ? H Ascerssi
unea calității sto-
felor la „Prole
tarul" —Bacău
H Cultura profe
sorului ■ Anomalii
în structura și am
plasarea rețelei de
biblioteci Sport

(Continuare în pag. a III-a)

Privirea alunecă departe peste 
întinderile nesfîrșite ale Oceanului 
Indian. O briză ușoară atinge su
prafața apei, aducînd o adiere 
binefăcătoare pe țărmul somalez 
încins de razele fierbinți ale soa
relui din sud. Ne aflăm la numai 
120 km de Ecuator și în atmosfera 
sufocantă, îmbibată de aerul să
rat al oceanului, ne gîndim că 
Bucureștiul pe care l-am părăsit 
în urmă cu cîteva zile purta încă 
pe umeri haina albă a iernii... Tur
nul secular, ros de vînturi și ploi, 
care străjuiește, porful Mogadiscio 
ne amintește că aici, la mii de 
kilometri distanță de țară, ne gă
sim într-unul dintre cele mai 
vechi orașe ale Africii răsăritene. 
Potrivit surselor arabe, Mogadiscio
— în traducere „reședința șahului"
— ar fi fost înființat în secolul al 
X-lea de arabi și persani. Dato
rită amplasării lui pe linia de le
gătură dintre Asia și Africa, el a 
cunoscut o frumoasă dezvoltare 
cîteva veacuri mai tîrziu, ajun- 
gînd un important centru comer
cial. Poziția sa strategică avea să 
fie, de altfel, și unul din principa
lele motive ale acaparării Soma
liei de către colonialiști la sfîrșiful 
secolului al XlX-lea. Astăzi, cu cei 
aproximativ 250 000 de locuitori 
ai săi, Mogadiscio este cel mai 
mare oraș al Somaliei, principalul 
centru politic, economic și cultu
ral.

Optimismul acestui popor, dor
nic să-și făurească o viață nouă, 
este reflectat și în cîntecele și 
jocurile sale populare, care sînt pli
ne de vioiciune și dinamism. Multe 
dintre ele, puternic ancorate în

Nicolae N. LUPU

(Continuare în pag. a V-a)
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Mesageră 
a umanismului
(Urmare din pag. I) de

rele fluviu al umanității. Ce zestre 
pune femeia pentru acest drum al 
omului printre oameni ?

© CE Țl-A DĂRUIT

MAMA?
întrebat oameni de diferite 
categorii sociale.
e cu putință să înregistrăm 
maternă în cifre, ca recor-

— am 
vîrste și

— Nu 
dăruirea 
durile de exemplu, ne spune medicul 
MATEESCU SORIN. Există perfor
manțe neverosimile de abnegație, iar 
mama spune : „mi-am făcut datoria". 
Și totuși am privilegiul turburător 
de a cunoaște cifric sacrificiile ma
mei mele, „contabilizate" pe o foaie 
îngălbenită de hîrtie datînd din 1946. 
Ani de zile — război, secetă, — 
mama, văduvă, a respins.asaltul mi
zeriei de la ușa noastră. ',7

— D-ta nu mănînci, mamă ? o în
trebam cîteodată, seara',.

— Eu am mîncat — răspundea 
nuindu-și. postul.

Am ieșit medic în 1946. Păstrez 
cumentul de care vorbeam. ~ 
letin de analiză a sîngelui 
lioane de globule roșii, 
dînsa pentru mine, în locul 
lungi — examenul foamei.

Ne vorbește tov. ASPASIA 
NESCU. profesoară emerită :

— Eram șapte copii. Mama a stră
bătut o viată întreagă doar lumea 
dintre leagăn, plită și albie. Țara ei 
a fost ograda. Cînd a murit — de 
curînd — p ținut să fie înmormîn- 
tată în livadă și prin aceasta cercul 
captivității ei casnice s-a închis. Noi 
toți am învățat, am umblat, 
dincolo de graniță. Mama n-a 
din satul Galda de Sus. Dar 
avut odihnă pînă ce și ultimul 
tre copii nu și-a luat zborul. O 
mui mereu cu o pasăre care și-a dă
ruit puilor ei aripile.

— Am moștenit de la mama gustul 
pentru frumos, mărturisește țăranca 
ROZALIA ȘCHEAU din Săcărîmb, 
deținătoarea unui adevărat muzeu et
nografic la domiciliu : cojoace înflo
rate, ii și marame, ștergare și lăi- 
cere. Spre bătrînețe mama își pier
duse vederea. îmi pipăia lucrul, știa 
ce fac și mă sfătuia cum să duc ar- 
niciul... Ne arătă un ou încondeiat 
pe care scrie anul : 1849.

— L-a făcut bunică-mea cînd era 
copilă. Se zvonise că trece prin Să
cărîmb Avram Tancu.

— Am făcut Facultatea de drept 
— ne declară VASILE BUNEA, ju
decător — meditez, studiez sute de 
dosare, judec, redactez hotărîri. Cred 
însă că simțul de dreptate, de ade
văr, intuiția a ceea ce este licit și 
ilicit, bine și rău. îl am de la mama. 
O dată am venit cu păpușoi de fript 
de pe cîmp. M-a trimis cu el la stă- 
pînul holdei, noaptea. Am venit rupt 
de cîini, dar nu m-a căinat cu un 
cuvînt. în schimb, femeia aceasta 
care n-a călcat în viața ei legea, a 
ascuns in podul șurii evadați din la-

Ui-

do- 
bu- 
mi-

E un
ei. 2

Dăduse 
meu, ani

IO-

unii 
ieșit 
n-a 

din- 
ase-

gărul de la Slobozia, urmăriți 
jandarmii lui Antonescu.

Stăm de vorbă cu ANTOANETA 
SACEANU, inginer horticol, Bucu
rești.

— Ii datorez mamei sentimentul 
. familiei, devotamentul pentru cămi
nul meu și respectul față de cele
lalte. Mama n-a avut o căsnicie fe- 

■ ricită. Mi-am dat seama de aceasta 
singură, tîrziu, dar dînsa nu s-a 
plîns niciodată nimănui. Am scriso
rile ei din perioada cînd eram stu
dentă in București și în același timp 
funcționară. Tata o părăsise, dar 
mama a continuat mai bine de doi 
ani să-mi scrie despre el că e sănă
tos, că totul e bine iar banii, atîția 
cîți mi-i trimitea. îi expedia în nu
mele Iui.

Am întrebat-o mai tîrziu de ce ?
— Tu aveai destule griji, mi-a 

spus.
Poate că o mamă, ca persoană fi

zică nu tezaurizează toate virtuțile. 
E și firesc. Dar — în ansamblu — 
există o vocație specifică a mamei, 
concretizată într-un mănunchi de as
pirații. Mamele de pretutindeni și 
din toate timpurile alcătuiesc un tur
burător singular.,—..MAMA — tipar 
unjye'fsal al umanismului, aslgurind 
un jimtfp.i" univoc ial- valorilor))'și") 
transferarea lor îîT tradiții nestinse. 
Matna toarnă în viața cure .crește, și 
ia amploare bunătate, cinste, since
ritate, căldură, capacitate de dăruire 
pentru cauze mari, legătura organică 
a fiului cu pămîntul natal, cu stră
moșii, vibrația pentru ceea ce e fru
mos. pur, înălțător.

Se vorbește uneori de un anumit 
„egoism" al mamei. De fapt, se are 
în vedere acel absorbant — dar nu 
mai puțin firesc — sentiment al 
priorității fiilor ei.

Dar întrebați pe orice mamă :

• ce Împrejurări

V-AU ZGUDUIT

MAI MULT?
aBNoamaraMranasaon

Am făcut-o noi și iată cîteva 
răspunsuri :

Se zvonise — și era adevărat — 
că în cartier rătăcește un cîine tur
bat. Copilul meu era acasă, dar um
blam ca nebună pe străzi să-i pun 
pe ceilalți la adăpost. (Leontina 
Staicu, Craiova).

— M-a zguduit nenorocirea unei 
fetițe din vecini, victimă a unor 
derbedei (Petrică Silvia, București).

— Cînd am aflat de ' accidentul 
mortal al băiețașului cu care se ju
cau zilnic copiii mei. Fusese la noi 
cu o jumătate de oră înainte... (Lu
cia Bănulescu, Brașov).

— Am călătorit în 1946 cu un „tren 
al foamei" încărcat cu copii (Tudose 
Iana, Ploiești).

Avem multe răspunsuri din par
tea multor mame, dar pici una nu 
situează răspunsul în sfera unei 
drame personale. Și invers.

întrebați pe orice mamă :

8 MA RTIE
(Urmare din pag. 1)

Feminitate înseamnă, în
tre altele, grija pentru viața 
copiilor, dorința de a-i crește 
sănătoși și instruiți. „Vigoarea 
feminității", despre care vor
besc poeții, își găsește nobilă 
expresie in acțiunile tot mai 
dîrze ale mișcării de femei 
pentru a pune capăt injustiției 
sociale strigătoare la cer, da
torită căreia 600 000 000 de 
copii nu mănîncă pe săturate, 
zeci de milioane rămîn neștiu
tori de carte, nu au acoperiș, 
mor de pe urma epidemiilor.

înainte de toate „vigoarea 
feminității" se întruchipează 
in lupta pentru apărarea vie
ții, a păcii, luptă la care fe
meile pășesc în primele rindurt. 
Conștiința de mamă și de fe
meie dă glas protestului ve
hement împotriva războiului de 
agresiune al SILA. în Viet
nam.. Și inimile tuturor femei
lor de la noi și de pretutindeni 
bat pline de emoție și ad
mirație, alături de inimile att- 
tor femei anonime din nordul 
și din sudul Vietnamului care 
aduc o substanțială contribuție 
la eroismul colectiv al poporu
lui vietnamez pus in slujba

de 
con- 
care 
dez-

dreptului său sacru de a-și croi 
de sine stătător viitorul.

Femeile sînt participante ac
tive, hotărîte în lupta pe care, 
in diferite colțuri ale lumii, po
poarele o duc pentru apărarea 
și întărirea independenței na
ționale, pentru eliberarea 
sub jugul colonial, pentru 
solidarea tinerelor state 
au pășit recent pe calea 
voltării independente.

Pe alte meleaguri milioane și 
milioane de femei își ridică, la 
rindul lor, glasul împotriva 
planurilor agresive ale cercu
rilor imperialiste, cer în
cetarea cursei înarmărilor — 
moloh care smulge bucata de 
piine de la gura copiilor — 
interzicerea definitivă a arme
lor nucleare ucigătoare, folosi
rea marilor descoperiri pentru 
realizarea celor mai temerare 
visuri, destindere și securitate, 
cooperare între țări și po
poare.

Cu toate aceste milioane și 
milioane de femei din lumea 
întreagă, femeile din țara 
noastră se simt puternic uni
te prin sentimente de priete
nie și stimă, prin cauza co
mună a socialismului și de
mocrației. a păcii și progre
sului.

pe altcineva mai

însă răbdare să 
(banii pe casă 1)

SClNTEIA

FAPTUL

Reșița. Noul cartier de locuințe din lunca Bîrzavei

Foto : M. Annreescu

BUFETUL
INSTITUȚIEIvoia să-și vîndăde

fost la dînsa, la spital ?

E încăpă-

cere pre-

adresată
nuntă cu 100 de

• CE AȘTEPTAT! DE

LA FIUL DV. ? Un om

cititori, că spațiul

Vasile NICOROVICI

Salariații CONFECȚII
PENTRUîncoace. O che-

tăiat de un tren și dusă 
din Găești. unde se află

cu 
la 
Și

lo- 
str.

ce 
e

din 
cînd

cînd 
sens

trece 
vizitat

ulti- 
lipsa 
Știți,

femei, nu puține, care s-au 
din răsputeri pentru fericirea 

un soț, un cămin.

AU FOST MOMENTELE 
MAI FERICITE DIN VIAȚA

întîmplat cu a- 
rătăcită printre 
miez de noapte 

gara

Butaș, funcționară, Bucu-

s-o mai amărăsc cu ale 
(Rațiu Tudor, economist,

vă spun : 
cîte ori poate 

N-o putem dez- 
! (Niculae Popa,

amenaja, cu mai 
un spațiu cores-

ULTIMUL TIMP 
DV ?
sănătatea ei. I-am 
în fiecare săptă- 

Ionescu, dactilografă,

original

acel sat, 
milă de

CARE 
CELE 
DV. ?

Sînt 
luptat 
lor „personală" : 
o nouă (și. mai înaltă) calificare pro
fesională etc. Și totuși, la întrebarea 
de mai sus toate, fără excepție, vor
besc de copiii lor.

— Cînd, după 12 ani de căsătorie, 
am născut copilul (Nadia Trăiloiu, 
București).

— Cînd, după o explozie în mină, 
băiatul — rămas orb — a început 
din nou să vadă (Costea Paulina, 
Petroșeni).

— Mi-am crescut nepoata, orfană 
de mamă de la 5 ani. In iarna asta 
nepoata mi-a adus pe lume o fetiță. 
Sînt străbunică la 63 de ani. (Toma 
Ruxandra. București).

Mama nu își conjugă nici bucu
riile, nici restriștea la persoana I. 
Este firesc. Dar tocmai acest „fi
resc" constituie rada de neclintit în 
mijlocul atîtor valuri. Instinctul de 
conservare al femeii —■ mamă în vir
tualitatea ei — se îndreaptă spre 
alții : ea scoate primul țipăt de alar
mă și părăsește ultima locul oricărei, 
dureri. Mama, soția, sora, logodnică.' 

•j>rietena... figuri vii ale feminității, 
proteguindu-1 pe puternicul bărbat, 
printr-un granit deosebit : duioșie, 
eăldură. nemărginită putere de sa
crificiu.

CODUL OBLIGAȚIILOR. Este 
mai larg și mai aspru decît al 
oricărei alte ființe. Și, totodată, 
cel mai respectat. Aici sînt cele mai 
puține derogări. Port-drapel al vieții 
șj umanismului, mama străbate la 
nevoie, ca și Ceres, iaduri pentru 
salvarea fiilor săi. De aci prețuirea, 
stima, recunoștința noastră, a tuturor, 
pentru această mesageră a omeniei. 
De aici și o notă fundamentală în 
catalogul larg deschis sub ochii 
societății, pentru dragostea față 
mamă.

— Da. Plătesc întreținerea casei. 
(Chiriac Zaharia, funcționar, Plo
iești).

în discuții, fraza expresivă pentru 
o situație sau alta, cea care comu
nică nuanța, se lasă uneori aștep
tată, e acoperită de orchestrația mo
tivărilor diverse sau rămîne în sub
text, năpădită de exclamații, mirări 
ori recriminări. Să zvîrlim toate a- 
ceste „subordonate" și, defrișînd 
pur și simplu faptele, să le lăsăm pe 
ele să vorbească.

— Cum vă numiți și unde locuiți ?
— Vera Pîrnuș, str. Feldioara nr. 

20, București.
. — Cunoașteți pe Maria L. N. Con- 
stantinescu, de 86 de ani, din comuna 
Leordeni. raionul Găești, reg. Argeș?

— E mătușa mea. De fapt, m-a a- 
. doptat de la vîrsta de 2 ani. așadar, 

mamă.
— Cînd v-ați căsătorit cu Iordache 

Pîrnuș, cine v-a cumpărat loc de 
casă și cine v-a construit casa cu 4 
camere 7

— Dînsa. Mătușa-mamă.
— Cine v-a crescut copiii pe care 

îi aveți 7
— Dînsa, ca bunică-mătușă-mamă.
— Cine vă trimitea în fiecare an 

fructe, păsări, brînză, făină, mălai, 
vin, țuică, porc, curcani, magiun, să
pun, bani ?

— Dînsa.
— E adevărat că a înzestrat pe 

cele două fiice ale dv. la măritiș ?
— Da.
— E adevărat că a făcut testa

ment pentru case și locul din jur, în 
favoarea dv. ?

— Dacă nu are 
aproape!

— Dv. nu aveți 
moară. Vreți casa 
mai devreme.

.— N-ar strica.
■ — Și atunci soțul dv., care
pensie și servici, și mai are în între
ținere un singur copil, cum proce
dează ?

— Ne-am gîndit că dacă îi vin- 
" dem tot ce are în casă, alimente, 

mașină de cusut, plăpumi și o lă
săm în pragul iernii fără lemne, cu 
soba spartă, cu casa mișunînd de 
șoareci, o s-o determinăm să vîndă 
casa și să vină la București, în „fa
milie". Dar ea n-a venit, continua 
" ■ ■ ■ ■ ,_.j Să

îndărăt-

DIVERS
Nevasta 
de la km 1

loan Pintilie este de prin Vas
lui. îl bătea gîndul să se stabi
lească în Brașov. De aceea s-a și 
căsătorit cu Silvia C. care avea 
locuința la numai 4 km de oraș. 
Se apropiase —- îi mai trebuia 
doar un pas. L-a făcut și pe 
acesta. După 2 ani a divor
țat și s-a căsătorit cu Ionela O. 
care avea locuință chiar în Bra
șov. S-a mutat la soție, și-a făcut 
mutația pe buletin și a devenit 
locuitor al Brașovului. Scopul era 
atins. Atunci, de ce-o fi divorțat 
iară ? Vrea probabil să se mute 
exact în centrul orașului, la ki
lometrul 1. Dar pentru asta i-ar 
trebui o nouă nevastă. O va găsi?

$ 0 IUBIȚI ?

— Nu e o întrebare de anchetă so
cială și nici n-am pus-o. Negația 
declarativă ar fi cinism. Am urmărit 
exercitarea curentă a acestui senti
ment, prin întrebări circumstanțiale.

— DE ClND N-AȚI MAI SCRIS 
MAMEI ?

— îi scriu săptăminal, de oriunde 
aș fi, măcar cîteva cuvinte. (Inginer 
Simionel Talianu, București).

— îi trimit vorbă, din cînd în cînd, 
prin cunoscuți. (Juristconsult Gabriel 
StejarU, Brașov).

— îi scriu cînd plec în concediu, 
s-o cherm Să nu rămînă casa goală. 
(Dorina 
rești).

— Ce 
mele? 
Craiova). (Ar fi bucuroasă să vă știe 
greutățile : că vă construiți o casă 
și că pentru băiatul mai mare aveți 
de gînd să faceți 
invitați).

CE ȘTIȚI IN 
DESPRE MAMA

— Mă preocupă 
cerut să-mi scrie 
mînă. (Doina 
București),

— Stă cu o soră. Cred că are ce-i 
trebuie. (Banu St., contabil, Brașov).

— Mi-a spus un consătean că s-a 
operat ; nu știu exact de ce și cînd. 
(Radu Voicilă, cooperatist. București).

Cu acest răspuns deschidem, de 
fapt, poarta grea, înțepenită, a nepă
sării. Căci iată cum ar suna la între
barea de mai sus răspunsul celor 7 
copii ai bătrînei Elena Pușcașu din 
Hunedoara :

— Știm că a rămas văduvă la 37 
de ani și nu s-a mai căsătorit. Știm 
că a muncit din răsputeri să ne asi
gure o meserie și să ne vadă la casa 
noastră. Știm că e bolnavă, că ne-am 
săturat de ea și vrem să o vîrîm în- 
tr-o casă de bătrîni. Știm că Tribu
nalul orașului Hunedoara ne-a obli
gat să o ajutăm bănește, dar mai 
știm că am făcut recurs la Tribuna
lul regional... (Constantin, Vasile, 
Gheorghe, Petru. Pavel. Ion, Dumi
tru Pușcașu)

Sau, iată răspunsul celor 8 copii 
ai Ilenei Nagy. din Tg. Mureș :

— Știm că a dat viață la 13 copii, 
dintre care noi 8 am ajuns oameni 
maturi, puternici, sănătoși. Știm că 
ne-am aruncat-o ca o minge, unul al
tuia, pînă am scăpat de ea. Da, cum 
să nu știm — știe doar tot orașul — 
că în prezent trăiește din mila veci
nilor, „preluată" de niște oameni din 
imobilul alăturat...

VA AJUTAȚI MATERIAL MAMA ?

— Mi-e și rușine să 
dînsa ne trimite de 
cîte ceva : caș, nuci, 
bara de obiceiul ăsta 
tehnician Ploiești).

— Aș vrea să vină 
măm mereu, dar nu se poate des
părți' de casa ei din Poiana. (Ilie 
Cornel, inginer. București).

— Fără știrea soției. Altminteri se 
ridică probleme. Știți, are și soția pe 
ai ei. (Tănase Cozdrocea, topograf, 
Ploiești).

— Nu e cazul. Are pensie. (Stelaru 
Sofron, contabil. Brașov).

Iată textul prescurtat 
al discuției pe care am 
avut-o cu un profesor 
doctor psihiatru, direc
tor de spital.

— Internați-mă 1
— De ce ?
— Sînt... bolnav.
— Dovezi.
— Eu am descoperit 

gămălia.
— Care gămălie 7
— A acului.
— Și pe urmă 7
— Acul. L-am pus la 

gămălie si a devenit ac 
cu gămălie.

— Altceva.
— Am descoperit do

pul.
— Și pe urmă ?
— Sticla.
— Altceva.
— Coșul. Coșul de 

fum. Eu l-am inventat. 
După aia am inventat 
focul si fumul

— Dacă-mi spuneai 
că ai inventat coșul 
pieptului și pe Urmă 
omul, mai-mai că te in
ternam. Ești inofensiv.

— Fac rău societății.
— Cum 1

să stea în casa ei, amenințată 
moară de foame și frig, 
nică.

— Și totuși un om din 
Nicu Oneci, făcîndu-i-se 
ea, v-a adus-o să-și treacă iarna la 
dv. Cum ați întîmpinat.-o ?

— Cu înjurături. Apoi am tri
mis-o înapoi singură, în ajunul Anu
lui Nou. Știți, tot nu 
casa.

— Și știți ce s-a 
ceastă mamă a dv. 
linii și garnituri, în 
(Noaptea Anului Nou !) în 
Leordeni ?

— A fost găsită muribundă, 
piciorul ■
Spitalul 
acum.

— Ați
— A fost soțul. I-a luat buletinul 

de identitate ca nu cumva bătrîna 
să vîndă casa fără el și să-i ia altci
neva banii. Oamenii sînt răi. A fost 
și la Leordeni, de unde a luat 
mele lucruri ca nu cumva în 
bătrînei să le fure cineva, 
oamenii...

— Aveți greutăți materiale ?
— Nu. Din cei 5 copii ai noștri, 

patru sînt căsătoriți, cu servici, 
Dudu are și mașină — soțul, v-am 
spus, e pensionar dar are și servici 
— slavă Domnului I Singurele greu
tăți ni le face bătrîna. 
țînată...

încheiem. Condeiul se 
făcut în fier roșu.

Și acum, o întrebare 
mamelor :

— Să fie om. Altceva nimic (Aneta 
Turzu, pensionară, Brașov).

— Să știu din cînd în cînd ce face, 
cum o duce. (Floarea Lăzea, 78 de 
ani, București, care așteaptă o scri
soare de 5 ani de la fiul ei, ospătar 
în Timișoara, sau pe unde o mai fi !) 
(Tov. Ion Lăzea, faci atîtea note de 
plată pe zi... Completeaz-o și pe 
aceasta !).

— îi mulțumesc pentru pachetul 
pe care mi l-a trimis de Anul Nou. 
Mi-a făcut mare plăcere. De fapt 
avem de mîncare Dar sufletul ne e 
flămînd mai ales de x copii (Florica 
Șeichea Căminul de) bătrîni nr. 1, 
București).

— Primesc lunar, la zi fixă, 80 de 
lei de la băiat. Cu 16 lei ar putea 
însă să vină să mă vadă. Dar n-a 
venit de trei ani, parcă Giurgiu ar 
fi la capătul lumii. (Ștefana Teodo- 
rescu, 82 ani. București).

Există o suveranitate dobîndită, 
cu anii, de către copii. Niciodată de 
mame. Ele rămîn vasale rodului lor, 
crengi cu amintirea flăcării care a 
înmugurit și a rodit prin ele și care 
s-au desprins, dobîndindu-și orbita 
proprie. Este prețul uriaș, plătit de 
maternitate, fără contraechivalent 
sau -cerere de pretenții. Procese pot 
izbucni ici, colo, dar în ansamblu, 
la scara societății un asemenea pro
ces nu există, Societatea noastră are 
și acest mare merit de a fi degrevat 
ochii mamelor de lacrimi, de a fi 
limpezit cerul pentru zborul vultu
rilor, deschizînd orizonturi, înfăp
tuind punct cu punct acea chartă a 
fericirii copiilor înscrisă în inima 
oricărei mame, izbăvindu-le de pa
nica loteriei oarbe care decidea altă
dată nu numai „norocul", dar și via
ta odraslelor.

Iar „procesele", contestarea ma
mei, acolo unde apar, sînt înregis
trate ca monstruozități.

în viața de fiecare zi a unei mari 
instituții — minister, institut de pro
iectare, direcție regională etc —, în 
birourile căreia lucrează sute și une
ori chiar două-trei mii de oameni, e- 
xistența unor bufete bine amenajate 
și bine aprovizionate corespunde, fără 
îndoială, unei cerințe elementare. Să 
nu uităm și faptul că aceste instituții 
sînt vizitate zilnic de numeroși de
legați veniți în deplasare, care nu-și 
pot aduce obișnuitul „pachet de aca
să". De aceea, cu atît mai de 
neînțeles apare desconsiderarea u- 
nei asemenea preocupări sau 
aceasta se manifestă... în 
invers. Se întîmplă astfel ca, din 
motive de restructurare a spațiului, 
printre primele „victime" să se nu
mere bufetul. Caz concret : la I.P.I.U. 
din Calea Victoriei — după cum ni 
se relatează la I.A.P.L. „Amzei" — 
cu ocazia unei astfel de acțiuni, bu
fetul a fost poftit pe coridor. Din 
această cauză, inspectoratul sanitar a 
fost nevoit să ceară închiderea lui, 
întrucît nu îndeplinea „minimele con
diții de igienă". Alt caz, care vă
dește aceeași mentalitate, ne este 
semnalat de către corespondentul 
nostru din Cluj : bufetul din localul 
secției financiare a sfatului popular 
(în clădirea căreia funcționează și 
alte instituții, totalizînd peste 1 000 
de salariați) a fost desființat, încăpe
rii dîndu-i-se o altă destinație. Mai 
adesea însă, lipsa de spirit gospodă
resc din partea administrației, pre
cum și lipsa de stăruință din partea 
comitetului sindicalului se manifestă 
prin aceea că bufetul e instalat într-o 
încăpere strimtă, neputînd cuprinde 
decît un număr foarte mic de con
sumatori, care stau înghesuiți, cu toa
te că, așa cum ni se scrie, în in
cinta Tribunalului din Cluj, de exem
plu, s-ar fi putut 
multă bunăvoință, 
punzator.

Mai supărător e însă faptul, sem
nalat de numeroși cititori, că spațiul 
destinat bufetului e micșorat în mod 
artificial printr-o defectuoasă organi
zare. Unitățile de alimentație publi
că ce răspund de gestiunea acestor 
bufete nu aduc porții suficiente din 
felurile de mîncare căutate și, 
această pricină, în jurul orei 
sosește „aprovizionarea" e o adevă
rată bătălie. “ ' ,
rînd, pierd din timpul 
Apoi, după 
bufetul mai 
în cînd de cîte un client 
căruia nu i se poate oferi 
cașcaval scorojit, șnițel sau 
ce cauză ? Fiindcă unitățile 
ciale care au în grija lor aprovizio
narea, aduc în bufete ceea ce nu 
prea are căutare în restaurante. Ges
tionarii, la rindul lor, preferă 
dusele a căror desfacere nu

stau la 
de muncă.
„iureșul", 

din cînd 
întîrziat, 

însă decît 
ficat. Din 
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pro- 
cere
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— Promovez anapo- înaintea apariției ora tăm ? De ce nu ne-ai — Și ? — Vă dau uzinele „23
disme. șului Tg. Mureș pe pă- trimis mai întîi stîlpii, — Am început să lu August".

— Exemple. mînt ? grinzile 1 Postamentul, crez coloanele de sus în — Cum adică uzinele
— Vă pricepeți la — Nu. L-am făcut într-un cuvînt. De ce jos. Am făcut tronsoa „23 August" ? Conti

tehnică 7 acum. ne întîrzii dumneata..." nele de sus și le-am nuă, că văd că ai în
— Așa și-așa. — Nu văd maladia Mă internați ? trimis la Govora... Nu ceput să devii interna-
— M-am angajat la pe care o declari. — Nu. mă întrerupeți ? bil.

uzinele „Grivița Ro — De-aici încolo. Am — De ce ? — De ce să te între — „Grivița Roșie"
șie" . făcut, cum spun, agre — Văd că în discuție rup ? m-a dat afară, după

— Foarte bine. Ce-ai gatul și... ești coerent. — Să mă întrebați ce cele ce-am făcut. Și
lucrat 7 - Și 7 — Dar aduc greutăți a spus Govora. mi-a dat și-o recoman

— O sobă de cracare — L-am făcut de sus societății. — Ce a spus Go dare să mă internez.
a gazului metan nece în jos. — Cum ? vora ? Pînă mi s-a aprobat
sară instalației de a- — Adică ? — Uzina de sodă Go — „Cine-i ăla care programarea la dum
moniac. — Prima dată le-am vora își mărește capa lucrează așa. anapoda, neavoastră m-am an

— Ți s-a năzărit diț- trimis coșul și colecto citatea de producție. la dv ? Cum putem noi gajat la uzinele „23
mîtale să faci un astfel rul... Am referințe de — Și dumneata te monta întîi tronsoanele August". Aici Uzina de
de agregat ? Cum ti s-a la Tg. Mureș. împotrivești ? de sus și pe urmă pe alumină din Oradea a
permis să... — Cum așa ? — Nu. Mi s-au tri cele de jos ? De ce ne comandat un cuptor

— Era o comandă — M-au chemat la mis, spre executare, intirziați lucrările pentru calcinarea alu
specială pentru Combi telefon și mi-au zis : cinci coloane de car- Mă internați 7 minei.
natul de îngrășăminte „Dumneata ești într-o bonatare. — Nu. — Și dumneata ai fă
azotoase din Tg. Mureș. ureche ? Cum să mon — Unde? — De ce 7 cut un cuptor pentru

— Și ai făcut această tăm coșul și colecto — Unde am lucrat, la — Trebuie o reco copt cozonaci 7
instalație, acest agregat rul ? In aer să le mon- „Grivița Roșie". mandare scrisă. — Nu. Cuptorul este

format dintr-un grup 
de sprijinire și un tub 
cilindric care se mon
tează pe grupul de 
sprijinire. Am făcut 
mai întîi tubul cilin
dric. Și apoi...

— In cariera mea de 
doctor în psihiatrie nu 
mi s-a întîmplat nicio
dată să vină un pacient 
să mă roage să-l inter
nez. Eu știu care e 
boala, că totuși e o 
boală, dar nu e numai 
a dumitale.

— A cui mai e ?
— A mat multor uzi

ne. întîi lucrează pie
sele cu tonaj mai mare 
și care necesită mai 
puțină manoperă, con
fecționează cum zic 
piesele care pot asigura 
mai comod o depășire 
de plan... Fii drăguț și 
du-te dumneata la Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini 
și povestește exact ce 
mi-ai povestit mie. Te 
duci ?

— Ce sînt nebun 7t

muncă multă și au valori mari. Și 
astfel ajungem la deficiența cea mai 
frecventă pe care o întilnim în acti
vitatea acestor unități de deservire din 
instituții : numărul redus de sorti
mente ce se oferă consumatorilor. A- 
celeași felii de șnițel rece, ficat mai 
mult uscat, aceleași mezeluri și chif- 
teluțe, aceeași nelipsită salată boeuf 
— fie că e vorba de bufetul de la

e 
din

IPROMET din București, fie că 
vorba de cel de la D.S.A.P.C. 
Brașov sau de bufetul Direcției re
gionale C.F.R. Cluj. De ce lipsesc 
lactatele ? De ce lipsesc alimentele 
cu caracter dietetic ? De ce lipsesc 
felurile preparate cu legume ? Aseme
nea produse, așa cum ne-am convins 
investigînd funcționarii unui minister, 
sînt cerute în mod curent.

Cauza e comoditatea respectivilor 
responsabili, părerea lor greșită, ca și 
a unităților de care depind, că apro
vizionarea bufetelor e o preocupare 
anexă, că ea se poate efectua oricum, 
servind drept debușeu pentru produse 
greu vandabile sau care aduc bene
ficii fără a cere inițiativă și efort.

Bineînțeles că această situație 
cere remediată. Se impune 
o schimbare radicală de optică a unor 
conducători ai rețelei comerciale, cît 
și o grijă sporită a conducerilor ad
ministrative ale instituțiilor, o atitudi
ne mai exigentă din partea comitete
lor sindicatelor, care trebuie să dove
dească mai multă combativitate pen
tru a apăra interesele salariaților. 
Poate ar fi indicat să se studieze po
sibilitatea ca, după cum ni s-a su
gerat, încr-un viitor mai îndepărtat 
să fie create, în marile centre, în
treprinderi specializate în apro
vizionarea unor asemenea bufete, 
ca și a bufetelor din mari întreprin
deri sau din școli, cu produse ali
mentare preambalate sau conservate 
prin frig, așa cum se practică în une
le țări avansate. în orice caz, lucru
rile merită a fi analizate cu toată se
riozitatea de către ministerele de re
sort, găsindu-se soluții pentru reme
dierea neajunsurilor.

SEZONUL CALD
Deși primăvara nu s-a insta

lat încă temeinic, sînt semne evi
dente că temperatura va urca 
la limitele impuse de anotimp. 
Pentru zilele calde ce vor veni 
Fabrica de confecții din Călărași 
a pregătit cîteva modele comode 
și ușoare. Gama de îmbrăcă
minte pentru copii este com
pletată de costumașe fantezi pen
tru băieți, confecționate din dife
rite materiale ușoare, în culori 
vii și în combinații coloristice a- 
decvate vîrstei. Aceste costuma
șe sînt compuse din pantalonași 
scurți prinși în nasturi sau cu 
bretele și o bluză. Pentru fetițe, 
creatorii de modele din fabrica 
de la Călărași au realizat cîteva 
modele de șorțulețe foarte co
chete din țesături uni cu garni
turi aplicate în culori contras
tante. Celor mici, de trei-patru 
ani, le sînt destinați pantalonașii 
de joc din materiale înflorate, 
cu buzunărașe și aplicații sub for
ma unor animale cunoscute de 
copii.

Fabrica mai produce și cămăși 
din țesături în carouri sau cu alte 
desene geometrice pentru ado
lescenți, cămăși bărbătești din 
poplin, salopete și haine de pro
tecție din doc.

Ambiție
La vremea lui, Ion Călin 

nescu, tehnician constructor, 
30 Decembrie nr. 52-București, a
avut o mare ambiție: să ajungă 
inginer. Dar era cam greu ; ani 
de învățătură, examene etc. A 
găsit o altă cale: în 1957 și-a 
procurat o adeverință falsă de 
absolvire. în baza ei s-a angajat 
inginer, șef de șantier (!) la între
prinderea nr. 8 construcții-montaj 
din Capitală. De aici a plecat la 
Pitești. Și așa, în 9 ani, „ingine
rul" și-a văzut liniștit de treabă 
încasînd salariul. Și-a însușit ast
fel, pe nedrept, 134 717 lei. De
mascat, falsul inginer a renunțat 
la vechea ambiție. Ar vrea să lu
creze în continuare ca tehnician. 
Acum nu se mai poate. Va avea, 
pentru un timp, altă ocupație.

Reparații 
capitale

Abia scos din reparafii capitale 
(la I.R.A.—1 București), autobuzul 
31 Ag 322 a plecat în cursă, cu 25 
de pasageri, pe ruta Muscel— 
Rm. Vîlcea. Pe panta dintre Pes- 
căreasa și Godeni s-a rupt crucea 
cardanică. Autobuzul a pornit la 
vale cu viteză maximă. Momen
tele au fost tragice : unii pasageri 
și-au pus paltoanele in cap, alfii 
s-au repezit spre ușă să sară din 
mașină. Autobuzul s-a răsturnat. 
Mulfi sau trezit la spital. Din 
fericire n-au fost cazuri mortale. 
E lesne de închipuit cu cită răs
pundere a fost făcută reparafia. 
Așa se lucrează la I.R.A.-l ? S-a 
rupt și la întreprindere „carda- 
nul* și... a luat-o la vale? Căci 
atunci i-ar trebui... reparafii. Car 
pitale, firește.

Dacă treceți prin comuna 
Vîrtopu (Băilești) și vedeți o 
casă fără geamuri, să nu cre
deți cumva că s-a întîmplat 
cine știe ce. Este o glumă a 
lui Dumitru Neacșu. E casa lui 
și deocamdată i-a spart nu
mai geamurile. Copiii dorm în 
vecini. El a rămas ferm pe 
poziții, în casă și în cojoc. 
Procedeul e original : bea cît 
poate duce, vine din sat și își 
alungă familia, apoi se apucă 
gospodărește de casă. N-o dă- 
rîmă deodată. Treptat. Plăce
rea omului 1

Imagine 
deformată

în iulie anul trecut, defectîn- 
du-i-se televizorul aflat în garan
ție, Constantin Minea din Calafat 
(str. Jiului 10) s-a prezentat cu 
el pentru reparații la cooperativa 
meșteșugărească „Dunărea". Aici 
a fost defectat mai rău. O co
misie a U.R.C.M.-Craiova a sta
bilit ca omul să fie despăgubit 
de cooperativă. Cum hotărîrea nu 
a fost dusă la îndeplinire, cetă
țeanul păgubit a chemat pe vi- 
novați în judecată. Tribunalul ra
ional Calafat în 7 luni n-a reușit 
să ia o hotărîre. A fixat în schimb 
6 termene. Nu apare cam defor
mată în ecran imaginea justiției?

Scrisoare 
deschisă

„Stimate tovarășe profesor 
Ion Marinescu... După onora
bila profesie, așa ar trebui să 
ne adresăm dv. Ne veți scuza 
însă dacă ne vom adresa cu o 
formulă mai neangajantă. Așa 
dar, dl. profesor, v-ați instalat 
frumușel tocmai la Hîrșova. 
Predați matematica la școala 
generală. Ca om de spe
cialitate, v-am ruga să ne 
verificați: 250 lei X 48 luni = 
12 000 lei. E bună socoteala ? 
Reprezintă exact pensia ali
mentară pe care o datorați, de 
4 ani, copilului dv. din Hune
doara. Nu operați cu necunos
cute și în viața particulară. 
Nu-i pedagogic. Și în plus, e 
riscant".

Rubrică redactată des 
Ștefan ZIDĂRITĂ 
Ștefan DINICĂ 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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însărcinați să apere 

și să fructifice
(Urmare din pag, I)

de aceasta. El îșl petrecea vremea 
la chefuri, la vînătoare, în plim
bări prin țară cu autoturismul co
operativei. Treburile cooperativei 
sufereau, se cumpărau mașini care 
apoi zăceau nefolosite (instalația 
de uscat fin și mașina de făcut 
ghivece nutritive), se iroseau fără 
rost banii cooperativei pentru plata 
unor amenzi cauzate de neglijența 
conducerii, se făceau investiții ne
rentabile care depășeau resursele 
financiare ale cooperativei și o în
glodau în datorii. încâlcind în mod 
abuziv hotărîrea adunării generale 
de a se construi două maternități 
de animale în valoare de 500 000 
lei, fostul președinte a dispus chel
tuirea a 1 800 000 lei pentru o lu
crare necorelată cu posibilitățile de 
asigurare a bazei furajere și cu 
planul de dezvoltare în perspectivă 
al cooperativei.

Nimeni nu putea să-1 critice căci 
„mușca" — spuneau cooperatorii. 
Se îngîmfase, socotind că este „bu
ricul pămîntului". Rubedeniile — 
elemente necinstite puse pe căpă
tuială pe seama avutului obștesc, 
asemenea lui — au săltat repede în 
tot felul de posturi. Nu mai ținea 
socoteală de adunarea generală, de 
consiliul de conducere. Făcea ce 
voia și se înfrupta tot mai mult 
din averea obștească ca din pro
priul avut.

La indicația conducerii parti
dului, rezultatele cercetărilor e- 
fec'.pate au fost dezbătute în 
adunările organizațiilor de par
tid din cele două cooperative, în 
adunările generale ale cooperatori
lor, în ședințe ale activului de 
partid din comunele respective, în 
ședințe ale birourilor și în plenare 
ale Comitetului raional de partid 
Băilești și Comitetului regional 
de partid Oltenia. Cu acest prilej 
au fost stabilite o serie de măsuri 
politice și organizatorice pentru 
îmbunătățirea activității organelor 
și organizațiilor de partid, de stat 
și economice în îndrumarea și con
trolul muncii cooperativelor agri
cole, pentru întărirea disciplinei și 
a spiritului de răspundere, pentru 
gospodărirea judicioasă și apărarea 
bunurilor obștești. Adunările or
ganizațiilor de bază au exclus din 
partid pe cei doi președinți, pe 
contabilii șefi, pe magazionieri, pe 
casierul și ajutorul contabil de la 
Catanele. Totodată, în adunări gene
rale, țăranii cooperatori au condam
nat abuzurile săvîrșite și, în una
nimitate, au hotărît scoaterea celor 
vinpvați din funcțiile pe care le 
dtyJieau. Ei au cerut ca aceștia să 
fie deferiți justiției, obligați să 
acopere pagubele pricinuite avutu
lui obștesc și aspru pedepsiți, con
form legilor țării noastre. Coope
ratorii au adresat mulțumiri Co
mitetului Central al P.C.R. pen
tru ajutorul acordat, manifestîn- 
du-și hotărîrea de a munci cu toate 
forțele pentru consolidarea și dez-

Unități 
distinse cu 

„Steagul roșu"
La Uzina de construcții de ma- 

șini-Reșița, Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava, întreprinde
rea forestieră-Cîmpina, întreprin
derea poligrafică „Banatul" din Ti
mișoara, Trustul regional de con- 
strucții-Brașov, Trustul de alimen
tație publică locală Constanța și 
I.R.I.C. București au avut loc marți 
festivități prilejuite de înmînarea 
„Steagului roșu" și Diplomei de în
treprindere fruntașă pe ramură. Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor a atribuit acestor în
treprinderi înaltele distincții pentru 
rezultatele bune obținute în pro
ducție în anul 1966. Uzina reșițeană 
a depășit planul producției globale 
cu 26 milioane lei și producția 
marfă cu 36 milioane, realizînd e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost de aproape 10 milioane lei. A- 
cești indicatori au fost cu mult de
pășiți și de Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava. Distincțiile 
înmuiate marți întreprinderii poli
grafice din Timișoara răsplătesc 
eforturile lucrătorilor poligrafi de 
a îmbunătăți continuu calitatea 
producției ; de altfel, colectivul a- 
cestei unități a cîștigat, în 1966, 
concursul ,Cele mai frumoase cărți 
ale anului". Colectivul Trustului 
regional de construcții Brașov, în
treprindere fruntașă pe ramură, a 
terminat anul trecut 160 de obiec
tive industriale, social-culturale, e- 
dilitare și agrozootehnice, precum 
și aproape 2 000 de apartamente.

Primind distincțiile acordate, co
lectivele acestor întreprinderi s-au 
angajat ca în 1967 să îndeplinească 
în mod exemplar planurile de pro
ducție și angajamentele luate în 
întrecerea socialistă. (Agerpres)

Fabrica noastră produce 
țesături de lînă, din eare 
se confecționează paltoa
ne și pardesie, rochițe, 
costume pentru femei și 
bărbați. Este deci lesne de 
înțeles răspunderea pe 
care o avem față de cum
părători — și de aceea 
principala grijă o consti
tuie obținerea unor țesă
turi de calitate superioa
ră, cu un aspect cit mai 
plăcut. In mare parte, de 
cîtva timp, am reușit să 
realizăm țesături îmbună
tățite. Cît privește refuzu
rile, de un an de zile fa
brica nu a mai înregistrat 
nici o reclamație la cali
tate. Toate țesăturile li
vrate au fost apreciate de 
beneficiari. Succesul este 
meritoriu, dacă socotim că 
în anul 1965, valoarea 
mărfurilor refuzate ca ne
corespunzătoare s-a ridi
cat la peste două milioa
ne lei.

Pe ce căi, ce mijloace 
am folosit pentru a atinge 
acest rezultat ? Cu ajuto
rul secției economice a 
Comitetului orășeneso Ba
cău al P.C.R. și al specia
liștilor din fabrică s-a tre
cut la organizarea judi
cioasă a producției, la 
modernizarea unor utilaje 
ți ridicarea calificării 
muncitorilor. In acest sens, 
comisia de organizare ra
țională a procesului de 
producție a fost reactivi-

avutul 

obștesc, 

s-au înfruptat 

din el
voltarea cooperativelor agricole de 
producție.

Așa cum a reieșit din cercetările 
făcute, o răspundere serioasă pen
tru cele întîmplate o au adu
nările generale ale celor două co
operative agricole. Lăsîndu-se in
timidați de faima de oameni 
„cu relații", „de neclintit" ce se 
crease în jurul celor doi președinți, 
cooperatorii nu i-au scuturat la 
timp pentru a-și reveni în fire. Și 
a fost foarte rău. Doar aduna
rea generală a cooperatorilor este 
forul suprem de conducere al co
operativei, căreia îi stă în putere 
să ceară socoteală președintelui 
pentru orice acțiune întreprinsă, 
să-1 tragă la răspundere cînd nu 
se achită conștiincios de îndatori
rile ce îi revin și, în ultimă in
stanță, chiar să-i retragă încrede
rea atunci cînd nu o mai merită.

Evoluția nefastă a celor două 
cazuri a fost favorizată în mare 
măsură și de slaba activitate des
fășurată de organizațiile de partid 
respective. După cum se știe, una 
din îndatoririle de cea mai mare 
însemnătate a acestora, a comuniș
tilor este de a veghea Ia aplicarea 
neabătută a prevederilor Statutului 
cooperativelor agricole, la respecta
rea strictă a democrației coopera
tiste, la întărirea muncii colective. 
Or, nici la Catanele și nici la Gali- 
cea Mare, organizațiile de partid 
nu au manifestat combativitatea 
necesară, nu au analizat cu 
fermitate activitatea consiliilor de 
conducere, a membrilor de partid 
cu munci importante, nu au tras 
la răspundere pe membrii de par
tid care au săvîrșit abateri grave.

ASCENSIUNEA CALITĂȚII
STOFELOR LA „PROLETARUL“-BACĂU

Desigur, au existat anumite cau
ze care au generat asemenea defi
ciențe în activitatea celor două or
ganizații de partid. în conducerea 
lor se aflau elemente necorespun
zătoare, care participau ele însele 
la petrecerile organizate de preșe
dinți. Este vorba de asemenea de 
insuficienta răspundere și compe
tență cu care au îndrumat și con
trolat aceste organizații unii in
structori ai comitetului raional de 
partid.

Abaterile săvîrșite la Catanele și 
Galicea Mare nu ar fi ajuns să ia 
amploare dacă Comitetul raional 
de partid Băilești ar fi controlat cu 
exigență activitatea organizațiilor 
de partid și a instructorilor, ar fi 
plecat mai mult urechea la semna
lele critice primite din partea co
operatorilor, ar fi ajutat efectiv 
organizațiile de partid și adunările 
generale să pună lucrurile la 
punct. Or, ce s-a întîmplat ? Ră- 
mînînd la părerea bună formată 
cu ani în urmă asupra lui Pădu- 
reanu — părere poate îndreptățită 
pe acea vreme — organele raionale 
i-au acordat un cec de încredere 
în alb. au ignorat sesizările venite 
din masă, le-au tratat cu superfi
cialitate nepermisă. Și mai grav 
este faptul că chiar și atunci qînd 
colectivele trimise să cerceteze o- 
biectivitatea sesizărilor cooperato
rilor au constatat că președinții a- 
cestor unități comit ilegalități, bi
roul comitetului raional a minima
lizat gravitatea faptelor. Ba mai 
mult, unii membri ai biroului au 
încercat să mușamalizeze nereguli
le constatate.

Așa după cum au dovedit fap

zată, fixîndu-i-se obiective 
concrete. Ea a analizat, în 
primul rînd, gradul de 
încărcare a capacităților 
de producție și a determi
nat cu exactitate locurile 
înguste. Ca urmare, s-au 
executat multe lucrări de 
modernizare. In toate sec
țiile și atelierele — la fi
latură, țesătorie, vopsito- 
rie — s-au montat utilaje 
noi, iar cele vechi au fost 
modernizate. La secția de 
vopsitorie, de pildă, se 
iveau cele mai multe nea
junsuri. în schimbul de 
noapte, țesăturile erau 
vopsite inegal, cu nuanțe 
diferite, ceea ce scădea ca
litatea. Prin montarea u- 
nor noi utilaje, secția și-a 
mărit capacitatea și deo
camdată se lucrează nu
mai. în două schimburi. 
Concomitent, s-a întărit 
asistența tehnică, răspun
derea la elaborarea de 
vopsire, respoctindu-se ri
guros parametrii tehnolo
gici.

Problema vopsitoriei a 
fost deci soluționată. S-a 
rezolvat apoi și pro
blema dificilă a locului 
îngust de la atelierul de 
spălat bucățile de țesături. 
Aici au fost instalate încă 
două mașini de spălat și 
acum întreaga producție 
se realizează în condiții 
calitativ superioare. Față 
de ceilalți ani, anul trecut 
am folosit, mai mult ca 
oricînd, pentru moderni- 

tele, această atitudine intolera
bilă a fost determinată și de fap
tul că unii lucrători de partid și 
de stat au participat la „petrece
rile" organizate de cei doi pre
ședinți, s-au aprovizionat cu pro
duse din cooperative, încâlcind 
astfel indicațiile conducerii parti
dului care interzic cu desăvîrșire 
această practică. Asemenea abateri 
grave care contravin flagrant exi
genței etice principiale a partidu
lui nostru se cereau sancțio
nate. Recent, plenara Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R. a hotărît 
să destituie din funcție pe Teodo- 
rescu Eugen, prim-secretar al Co
mitetului raional Băilești, să desti
tuie din funcție și să sancționeze 
cu vot de blam pe Cuțui Pascu și 
Iovu Ion, secretari ai comitetului 
raional, pe Măcărău Ion, Buzatu 
Alexandru și Tudor Paraschiv, ac
tiviști ai comitetului raional. Tot
odată, pentru lipsă de răspundere 
în muncă, superficialitate și cocolo- 
șirea unor neajunsuri a fost desti
tuit din funcția de membru al bi
roului comitetului raional și de pre
ședinte al consiliului agricol raio
nal, Brătulete Constantin. Este de 
așteptat ca organele de resort să 
analizeze de asemenea cu toată serio
zitatea, temeinic, răspunderea ce 
revine, pentru gravele nereguli de 
la cele două cooperative, lucrători
lor filialei raionale Băilești a 
Băncii Naționale și consiliului 
agricol care au îndrumat și contro
lat activitatea economică și finan
ciară a acestora. Lucrătorii acestor 
organe, fie că au făcut controale 
superficiale, fie că au sesizat unele 
abateri dar au închis ochii, tolerîn- 
du-le, deși aveau obligația să de
termine măsuri pentru curmarea 
lor.

Purtînd răspunderea pentru în
tărirea și dezvoltarea cooperative
lor agricole, uniunile cooperatiste 
au datoria de a se ocupa îndea
proape, zi de zi, de îndrumarea 
concretă a activității din coopera
tive, de a exercita un control sis
tematic, exigent asupra muncii de 
conducere a acestora. Asigurînd ca 
în fruntea fiecărei cooperative să 
fie promovate cele mai bune ca
dre, uniunile cooperatiste trebuie 
să se îngrijească în permanență de 
educarea și îndrumarea lor pas cu 
pas pentru a fi la înălțimea încre
derii cooperatorilor.

Înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii cooperatiste obligă or
ganele de partid să-și îmbunătă
țească necontenit activitatea de în
drumare a organizațiilor de partid 
din cooperativele agricole, a între
gii munci din aceste unități. Ele tre
buie să cunoască nu numai cifrele 
planului și să sprijine pe coopera
tori la realizarea lor, ci să fie și 
receptive la părerile și sesizările 
cooperatorilor, să știe cum se com
portă cadrele de conducere din fie
care unitate, să exercite un control 
exigent în vederea respectării pre
vederilor statutului, să manifeste 
intoleranță față de lipsuri și aba
teri. Partidul cere tuturor organe
lor sale regionale și raionale să în
drume și să controleze temeinic 
uniunile cooperatiste, consiliile agri
cole și filialele Băncii Naționale, 
să le îndrume să acorde o atenție 
deosebită evidenței și gospodăririi 
judicioase a mijloacelor materiale 
și bănești din toate cooperativele. 
Este necesar ca ele să desfășoare 
o intensă muncă de educație mo- 
ral-politică în rîndul cadrelor din 
aparatul de partid, de stat și din 
economie, să combată manifestările 
de indisciplină, să cultive o atitu
dine înaintată față de muncă și 
avutul obștesc.

zarea utilajelor fondurile 
de mică mecanizare. S-au 
executat lucrări în valoa
re de peste 1 200 000 lei. 
S-a întreprins și un stu
diu în care s-au evi
dențiat influențele ne
gative asupra calității țe
săturilor pe care le are 
munca în asalt. Pe baza

C.T.C. Dacă mai înainte, 
laboratorul fabricii efec
tua probe fizico-mecani- 
ce numai la anumite ma
teriale, acum nu există lot 
care să nu fie analizat 
cu atenție. Controlul de 
calitate a fost întărit și 
pe parcursul procesului 
tehnologic, pînă la obține-

tribuna 
experienței 
înaintate

acestuia, s-a stabilit deca-' 
lajul necesar intre secții 
in funcție de sarcinile pla
nului de livrări. Urmarea 
o constituie faptul că în 
ultimul an planul s-a în
deplinit cu regularitate, în 
mod ritmic, lună de lună.

Avînd în vedere ideea 
că pentru obținerea unor 
produse de calitate supe
rioară este necesară o ma
terie primă corespunzătoa
re, în fabrică au fost re
organizate și comisiile de 
recepție. în fiecare comi
sie au fost incluși ingineri 
și tehnicieni cu experien
ță, care lucrează de mul
tă vreme la serviciul

rea produsului finit. Pen
tru acesta au fost reparti
zați oameni cu experiență, 
buni tehnicieni.

Dar calitatea stofelor 
nu depinde numai de or
ganizarea procesului de 
producție și de însușirile 
materiei prime. Cuvîntul 
hotărîtor îl au, în cele din 
urmă, muncitorii. De a- 
ceea, atenția noastră s-a 
îndreptat hotărît spre ri
dicarea calificării. Orga
nizațiile de partid și 
U.T.C., sindicatul, au des
fășurat și continuă să 
ducă o largă acțiu

Depozitul de produse finite al Uzi
nei metalurgice lași

Foto : Agerpres

IN CONSTRUCȚIE IA PITEȘTI: . . . . 1 »

0 NOUĂ UNITATE 
A INDUSTRIEI 
ALIMENTARE

La Pitești, în prelungirea 
secției industriale a antrepo
zitului frigorific, a început 
construcția unei noi unități a 
industriei alimentare — fabri
ca de preparate din carne, cu 
o capacitate zilnică de 15 tone.

Pentru realizarea diverselor 
sortimente de produse proas
pete sau afumate, de speciali
tăți, salamuri uscate și pas- 
tramă de oaie, materia primă 
va fi asigurată de la actualul 
abator al orașului și centrele 
de tăiere din regiune.

Temperatura scăzută nece
sară procesului tehnologic și 
condiționării aerului în secțiile 
de fabricație se va obține de la 
centrala antrepozitului, a cărei 
capacitate va fi mărită prin 
montarea a două compresoa- 
re și utilizarea rezervelor e- 
xistente.

Continuitatea fluxului tehno
logic și utilajele moderne vor 
da posibilitatea obținerii unor 
produse de calitate superioară. 

(Agerpres)

ne pentru a crea o 
opinie puternică în a- 
ceastă direcție. în anul 
care a trecut, aproape 70 
la sută din numărul mun
citorilor din fabrică au ur
mat cursurile de calificare 
și ridicare a pregătirii teh- 
nico-profesionale. Pentru 
maiștrii și ajutorii de 
maiștri au fost organizate 
cursuri speciale cu aplica
ții practice, care au contri
buit mult la îmbogățirea 
cunoștințelor acestora. în 
acest an, acțiunea va con
tinua la un nivel supe
rior.

Totuși, succesele înfăți
șate nu ne mulțumesc pe 
deplin. Concomitent cu 
modernizarea producției 
și ridicarea nivelului ei 
tehnic, noi ne punem acum 
problema ca produsele pe 
care le fabricăm să ajun
gă la nivelul calitativ al 
celor de pe piața mon
dială. înseamnă că va tre
bui să îmbunătățim con- 
textura țesăturilor, mode
lele, tușeul, gradul de fi
nisaj — adică acele carac
teristici care conferă sto
felor un înalt nivel calita
tiv. Tocmai în acest do
meniu vom persevera.

Ing. Vasile BLEJUȘCA 
directorul fabricii 
de postav 
„Proletarur'-Bacău

IȘI
SA TISFA CE 
COMBINA TUL 
DIN
HUNEDOARA
BENEFICIARII?

Combinatului siderurgic din Hu
nedoara — ca principal furnizor de 
metal al țării — îi revine sarcina 
să realizeze în acest an o produc
ție sporită de fontă, oțel și lamina
te pe seama folosirii intensive a 
agregatelor, să mărească în mod 
accentuat ponderea producției de 
oțeluri înalt și slab aliate și de oțe
luri carbon de calitate, să diversi
fice gama de tipodimensiuni a la
minatelor și, cu deosebire, să livre
ze la timp metalul către benefi
ciari. Furnizează Combinatul din 
Hunedoara metalul potrivit cerin
țelor actuale ale economiei națio
nale ? Iată o problemă care a con
stituit obiectul unor ample dezba
teri într-o ședință comună a birou
lui Comitetului regional Hunedoara 
al P.C.R. și a colegiului Ministe
rului Industriei Metalurgice.

în primele două luni ale anului, 
siderurgiștii hunedoreni au depășit 
planul la fontă, oțel și laminate. 
Se constată și unele îmbunătățiri 
ale calității oțelurilor și în li
vrarea metalului. Cu toate a- 
cestea însă, combinatul n-a reușit 
să satisfacă pe deplin cerințele de 
metal ale economiei. Dintr-o situa
ție prezentată de directorul gene
ral al combinatului, ing. Nicolae 
Agachi, se desprinde că în acest 
răstimp peste 700 de contracte nu 
au fost onorate la timp, iar alte 
cîteva sute de contracte se află și 
acum în divergență Ia arbitraj. Cu 
alte cuvinte, deși au fost luate anu
mite măsuri, combinatul hunedo- 
rean continuă să creeze și în acest 
an greutăți beneficiarilor și combi
natului însuși.

La Combinatul din Hunedoara 
nu s-au lichidat vechile practici 
de subestimare a cerințelor justi
ficate ale beneficiarilor. Combina
tul continuă să se mențină pe pozi
ția „celui mai tare", recurge și în 
prezent la felurite subterfugii biro
cratice cu scopul de a constrînge 
uzinele beneficiare să-și adapteze 
programul de producție după gra
ficele și termenele de livrare a 
metalului convenabile combinatului 
și nu potrivit cerințelor economiei. 
De aici și numărul exagerat de 
mare al divergențelor contractuale, 
zecile de milioane de lei irosite 
prin plata penalizărilor.

Ce cauze generează actuala sta
re de lucruri ? Despre unele din
tre ele a vorbit chiar directorul ge
nera] al combinatului : „Deși s-au 
adus îmbunătățiri în sistemul de 
programare, acesta n-a atins un 
nivel mulțumitor de perfecționare. 
Se recurge și astăzi la artificii, pro- 
vocîndu-se necorelări între produc
ție și necesitățile beneficiarilor. Pe 
de altă parte, noi am procedat gre
șit — și această greșeală se re
simte în economie — cînd am pro
gramat producția primului trimes
tru nu după numărul de contracte 
și sortimente, ci după tonaj. Ast
fel. pentru unele tipuri de lami
nate și mărci de oțeluri am pre
văzut in ianuarie onorarea a 10—20 
de contracte, in timp ce pentru 
luna martie numărul lor se ridică 
la 150—250".

Evident că acest „sistem" pro
voacă nemulțumiri din partea be
neficiarilor, care pe bună drep
tate se întreabă : „Cu ce să lucrăm 
vreme de două luni dacă Hune
doara ne dă metal doar în a treia 
lună ?*

Dar nu numai în aceasta constă 
„misterul" livrării oțelului în con
diții necorespunzătoare. „Vechile și 
gravele deficiențe din oțelării și 
laminoare — a spus tov. ION NI- 
CULESCU, secretar al comitetului 
de partid din combinat — își fac 
acum efectul. Slaba disciplină teh
nologică, nerespectarea prescripți
ilor tehnice au făcut ca în numai 
două luni sortimentul planificat 
să se realizeze doar in proporție 
de 85 la sută la oțelăria Martin nr. 
1 și de 93 la sută la oțelăria nr. 2 
Din capul locului, deci, o mare 
cantitate de oțel a ieșit din pro
gram, a încărcat stocul disponibil, 
în timp ce beneficiarul așteaptă 
metalul. Din aceleași pricini, in 
secțiile de laminoare nu s-ay rea

lizat conform programului 2 600 
tone de țagle pentru forje și pro
file din oțel aliat, țagle de relami- 
nare, profile mijlocii și benzi etc".

Desigur, vina revine în pri
mul rînd conducerilor tehnice 
ale sectoarelor de oțelării și lami
noare. Ele nu au imprimat fiecă
rei formații de lucru răspunderea 
deplină față de litera tehnicii de 
elaborare, turnare și laminare a 
oțelului, nu au organizat nici pînă 
acum la fiecare loc de muncă o 
reală și eficientă asistență tehnică. 
Dar nu mai puțin adevărat este și 
faptul că nici conducerea combina
tului și nici Ministerul Industriei 
Metalurgice nu au asigurat pentru 
oțelării condiții normale de lucru. 
Combinatul a intrat în acest an 
fără stocurile strict necesare de 
calcar, minereuri, feroaliaje, cără
mizi refractare. Din această cauză, 
furnalele au trimis oțelăriilor 25 
la sută fontă declasată. Lipsa fe
roaliajelor, calitatea necorespunză
toare a fierului vechi, a cărămizi
lor refractare, ca și lipsa termocu- 
plelor de imersiune pentru măsu
rarea temperaturii oțelului lichid 
au provocat deranjamente serioase 
în conducerea procesului de elabo
rare a oțelului, lingouri rebutate și 
pierderi de peste 2 000 tone de oțel.

Cauzelor amintite li se adaugă 
alte neajunsuri care privesc atît 
combinatul, cit și ministerul de re
sort. Directorul comercial al com
binatului, ing. ION DOBRIN, a ară
tat că, potrivit regulilor existente, 
beneficiarul formulează cererile de 
metal și le prezintă ministerului 
său tutelar. Aceste cereri se cen
tralizează și se trimit Ministerului 
Industriei Metalurgice. încep apoi 
tratative, discuții, se emit în fine 
repartițiile. Hîrtiile circulă luni de 
zile în șir prin diverse birouri din 
ministere, iar combinatului, ca fur
nizor, nu i se dă timp pentru fabri
cație decît o lună, în cel mai feri
cit caz. De aici încurcături, diver
gențe, nemulțumiri care se soldea
ză cu pierderi pentru economie. 
„Credem că a sosit momentul să 
acordăm timp și prioritate produc
ției și circulației metalului și nu 
circulației hîrtiilor" — remarca pe 
bună dreptate directorul comercial. 
Ca o completare la cele spuse de 
el, am adăuga faptul că, din ordi
nul primit de la minister, baza de 
desfacere a laminatelor Peștiș a 
fost închisă pentru inventar timp 
de două săptămîni din luna ianua
rie, în vreme ce numeroase între
prinderi solicitau cu insistență la
minate.

Asupra căilor și mijloacelor de 
perfecționare a circulației metalu
lui în economie s-a referit și ing. 
ȘTEFAN CONSTANTINESCU, ad
junct al ministrului industriei me
talurgice i „O recentă hotărire a 
Consiliului de Miniștri aduce in a- 
cest sector îmbunătățiri substanția
le. Problema rămîne însă in conti
nuare deschisă. Conducerea mi
nisterului nostru are în vedere o 
seamă de măsuri în acest sens. Sint 
în curs de elaborare proiecte pen
tru extinderea și utilarea halelor 
de ajustare de la Hunedoara, ope
rație care în final va permite li
vrarea laminatelor in condiții ca
litativ superioare. Împreună cu ce
lelalte ministere ne ocupăm de sim
plificarea sistemului de contractare 
și livrare a metalului, căutăm so
luțiile cele mai raționale de progra
mare a producției, astfel ca Hune
doara să poată satisface pe deplin 
cerințele beneficiarilor".

Este bine că conducerea combi
natului siderurgic și cea a Ministe
rului Industriei Metalurgice cunosc 
în amănunt cauzele care frînează 
circulația metalului în economie. 
Sînt binevenite și măsurile preco
nizate. Rămîne doar ca în cel mai 
scurt timp să se producă revirimen
tul așteptat în contractarea și, mai 
ales, în livrarea metalului din a- 
ceastă „inimă de oțel" a țării.

Laurenjiu VISKI 
corespondentul „Scinteij"
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CU L TURA puncte de vedere CADRU MODERN PENTRU STUDIUL LIMBILOR STRĂINE
La liceul nr. 4 din Oradea, pentru studiul limbilor străine a fost amenajat un labo

rator înzestrat cu aparataj modern. In imagine un aspect do la o oră de limbă franceză 
a elevilor din clasa a Xl-a umanistă. Foto s Agerpres
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teatre

profesorului
Conf. univ. George VÂIDEANU

Dacă sîntem de acord asupra nece
sității creșterii valorii formative a în- 
vățămîntului, dacă admitem că în cul
tura asimilată de elevi trebuie să spo
rească ponderea cunoștințelor cu ca
racter orientativ, interesul și ata
șamentul față de valori certe, atunci 
sîntem obligați să abordăm din același 
punct de vedere și problema foarte im
portantă a culturii profesorului.

Pentru ca absolvenții școlii generale 
și ai liceului să-și însușească o cultură 
armonioasă și bine selectată, ferită atît 
de eclectismul steril, cît și de profe
sionalizarea timpurie, este necesar ca 
toți profesorii să dispună de o viziune 
filozofică largă asupra sistemului știin
țelor și al artelor, viziune prin interme
diul căreia să descopere rolul speciali
tății predate în determinarea progresu
lui material și spiritual al societății. De 
asemenea, pentru ca la sfîrșitul școlari
tății absolvenții să rămînă nu cu amin
tirea vagă a unui noian de date, nume 
și reguli mărunte — învățate fără plă
cere și uitate fără regret după examene
— ci cu un sistem de principii, de cu
noștințe științifice și artistice stabile, ca
pabile să activizeze spiritul și, mai ales, 
cu un mod superior de a înțelege și a 
gîndi, este nevoie ca întregul proces de 
pregătire a profesorilor să fie conceput 
și desfășurat într-un spirit creator.

Năzuința spre un învățămînt formativ 
a constituit în ultimele 5—6 decenii un 
.țel major al pedagogiei și mereu ea a 
avut de înfruntat pe partizanii îndîrjiți 
ai „cantității", pe cei copleșiți de o eru
diție fadă și inertă, dar, într-un anumit 
fel, respectabilă. In același timp, o dată 
cu amplificarea tezaurului acumulat de 
științe și arte și cu creșterea rolului lor 
social, concepția despre învățămîntul 
formativ a evoluat și ea. Ne interesează 
astăzi nu numai dacă instrucția are sau 
nu caracter educativ, ci în ce grad pro
cesul instructiv înrîurește personalitatea 
elevului, pe ce cade accentul în lecții
— pe exercițiile de memorare-reprodu- 
cere sau pe exercițiile formative, — 
precum și ce valoare și durabilitate are 
bagajul de interese și priceperi acumu
lat de elevi. Opunînd cantității, calita
tea, învățămîntul educativ, un gîndifor 
francez scria : „Instrucție — pietre în
tr-un sac î oricît de mare sacul și ori- 
cît de numeroase pietrele, totul va ră- 
mîne așa cum a fost pus. Educație — 
o sămînță într-un ghiveci ; oricît de mic 
ghiveciul și oricît de modestă sămînța, 
ea va rodi*.

Problema perfecționării culturii pro
fesorului în spiritul exigențelor epocii 
noastre ar trebui să facă obiectul unor 
cercetări sistematice, cît se poate de 
receptive față de evoluția științei, a ar
fei și a vieții sociale. Abordînd-o în li
mitele unui articol, o supun unei suc
cinte analize pentru a sublinia astfel 
necesitatea și direcțiile perfecționării ei.

In componența culturii profesorului, 
așa cum este ea organizată prin planu
rile de învățămînt, recunoaștem o tri
plă alcătuire : cultura de specialitate, 
prin care se face pregătirea pentru pre
darea unei anumite materii și, eventual, 
pentru cercetarea științifică, cultura filo
zofică, prin care se asigură orientarea 
predării și viziunea de ansamblu asupra 
tuturor științelor și cultura pedagogică, 
prin care profesorul este înzestrat cu o 
concepție științifică despre educație și 
o tehnică didactică superioară. Mă voi 
ocupa de ultima componentă a cultu
rii profesorului, dar nu înainte de a face 
cîteva observații asupra primelor două.

După părerea mea, totalitatea disci
plinelor .care intră în componența spe
cialității nu reprezintă decît rareori un 
sistem organizat în jurul unei materii 
de bază și în perspectiva științei mo
derne. Atunci cînd la această diviziune 
extremă se adaugă și excesele acelor 
cadre didactice dornice să ridice presti
giul disciplinei nu altfel, ci prin ampli
ficarea cantității materiei predate, este 
explicabil de ce studenții, viitori pro
fesori, primesc mai mult o informație 
decît o formație de specialitate. Adaug 
cu privire la pregătirea viitorilor pro
fesori și faptul că, pînă în prezent, nu a 
fost decît parțial lămurită și înfăptuită 
sarcina predării în perspectiva pedago
gică a tuturor disciplinelor din planu
rile de învățămînt ale institutelor peda
gogice și ale facultăților didactice din 
universități.

Deși a înregistrat prefaceri și adap
tări importante și folositoare, cultura fi
lozofică rămîne în continuare prea pu
țin prezentă în preocupările privind 
pregătirea noilor promoții de ca
dre didactice.
terialistă ar fi predată într-un mod 
mai bogat, ilustrată cu valori eti
ce și estetice, ar determina o atmo
sferă de elevație spirituală mai preg
nantă, ar aduce răspunsuri mai convin
gătoare problemelor puse tineretului de 
evoluția vieții lui interioare, de aspira
ția spre fericire în societatea contem
porană. Dacă ar fi prezentată mai nuan
țat și, totodată, prin confruntarea preg
nantă, dar fără exagerări sau simplifi
cări a unor teze sau poziții filozofice 
opuse, ea ar contribui mai evident la 
formarea viitorilor profesori ca oameni 
cu orizont și cu aspirații, capabili să in
troducă în idealul de viață al elevilor 
valori umaniste și artistice proprii gîn- 
dirii și practicii societății socialiste.

Deși are o componență variată (psi
hologie pedagogică, pedagogie gene
rală, metodică și practică pedagogică), 
deși a făcut obiectul unor discuții bine 
orientate, cultura pedagogică — la 
rîndul său — nu este încă organizată 
în lumina unei concepții clare despre 
funcția ei în pregătirea profesorului 
școlii contemporane. Mai întîi, pro
gramele și manualele de pedagogie 
se află încă în întîrziere în raport cu 
progresele științei educației, ale psi
hologiei și sociologiei. Ele nu cuprind 
într-o organizare adecvată teme d„ 
mare actualitate cum sînt : 

.audiovizuale și valoarea lor 
că, educația civică, educația 
sexuală, pedagogia familiei, 
forme pentru descoperirea

flsfice efc. Ar fi destul să reflectăm la 
însemnătatea social-culfurală a operei 
de depistare și cultivare a talentelor, 
operă din ce în ce mai larg desfă
șurată aproape pretutindeni în lumea 
civilizată contemporană, pentru a con
chide asupra carențelor pregătirii pe
dagogice a profesorilor. Ei ar trebui 
să știe la ce vîrstă și în ce fel se ma
nifestă de regulă talentele în diferitele 
domenii ale științei sau artei și să-și 
însușească metode științifice moderne 
de cultivare și afirmare <a talentelor 
școlarilor.

Absența unei concepții clare, cuprin
zătoare și conformă științei 
se vădește, în al doilea rînd, 
unității dintre latura teoretică 
practică (aplicativă) a culturii 
gice. Numai într-o anumită 
practica pedagogică este o 
creatoare și bogată în învățăminte a 
culturii pedagogice teoretice, deci a 
cunoștințelor de psihologie pedagogi
că, de pedagogie generală și de me
todică. Totodată, prin actuaia organi
zare ea este mai mult o perioadă de 
cunoaștere a vieții școlare, o informa
re și nu o etapă, cu valoare formativă 
bine determinată, de însușire a cultu
rii pedagogice aplicative.

Stabilirea unui acord cît mai deplin 
între cultura profesorului și scopurile 
școlii contemporane constituie în mul
te țări o problemă și o cercetare de 
pedagogie a învățămîntului superior. 
Se constată un decalaj și se caută o 
soluție corespunzătoare însemnătății 
științei în societatea contemporană și 
ritmului în care se dezvoltă ea. Prin- 
tr-un șir de măsuri, dezbateri (cum sînt 
cele privitoare la predarea istoriei li
teraturii) noi ne-am angajat deja pe 
acest drum. A devenit însă necesară 
trecerea de la măsuri izolate la un 
sistem de măsuri fundamentate șființl-

moderne 
în lipsa 

și latura 
pedago- 

măsură 
aplicare

fie. Atît exigențele școlii socialiste, cit 
și tezele sociologiei contemporane, 
preocupată din ce în ce mai insistent 
de destinul omului în epoca noastră, 
cred că pledează pentru introducerea 
unei formații umanist-culturale în pregă
tirea tuturor profesorilor, indiferent de 
specialitatea ce o au. Nu este destul 
ca procesul de însușiro a unei specia
lități 
este
— a 
miei, 
niafă
rea studenților (istoria muzicii, istoria ar
telor plastice, estetica urbanistică etc), 
discipline care, prin valorile lor, să în
vioreze spiritual. Numai fiind și rămî- 
nînd el însuși vn om de cultură recep
tiv față de valori, profesorul poate 
contribui prin predarea specialității sale 
la formarea unor tineri cu gîndire crea-

să fructifice cultura generală, ci 
nevoie ca asimilarea specialității 
matematicii, a geografiei sau chi
de exemplu — să fie acompa- 
de discipline culturale la alege

toare, animați de sentimente umaniste 
și de un înalt patriotism.

Ar trebui, cred, să se inițieze în 
principalele centre universitare cerce
tări și experimente anticipative prin 
care să se verifice comparativ dife
rite organizări și ipoteze de lucru, pen
tru ca pe baza concluziilor obținute 
să se emită directive și măsuri de sfat, 
în acest scop poate că ar fi necesară 
o secție de învățămînt superior în ca
drul Institutului de științe pedagogice. 
Propun totodată să se creeze toate 
condițiile pentru elaborarea grabnică a 
unei pedagogii a învățămîntului supe
rior — lucrare la care s-a angajat deja 
un colectiv. O astfel de lucrare este 
cu atît mai necesară cu cît tehnica di
dactică universitară, mai mult chiar 
decît cea a învățămîntului liceal, a ră
mas, în principiu, tributară normelor și 
formelor tradiționale.

18,00
18.15
18.50
19,00
19,12
19.15 — Aventurile lui Robin Hood.
19,45 — Omagiu — versuri de Ziua Femeii.
20.00 — O invitație pentru cei care n-au vizitat... Predealul.
20.20 — „X — Y — Z“ : Frigul, un aliat ?
20.50 — Filmul artistic : „Vedeta arenei".
22.20 — Cronica discului.
22,40 — Telejurnalul de noapte.

— Pentru cei mici : „O, mamă, dulce mamă".
— Pentru tineretul școlar : Albatros — revistă literară.
— Publicitate.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.

ANOMALII în structura și

amplasarea

de biblioteci
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tiții. La Grupul școlar petrol 
chimie sînt înghesuite în 
aceeași încăpere două bi
blioteci. La o distanță de 
300 m de biblioteca regio
nală, care împrumută cărți 
acasă, funcționează, în in
cinta sfatului popular re
gional, o bibliotecă sindi
cală. Și puțin mai încolo, pe 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, 
găsești alte cinci biblioteci 
sindicale. Nu departe de 
acestea, pe str. Golești sînt 
încă două biblioteci sindi
cale ...Te apucă amețeala 
dacă încerci să enumeri 
toate aceste bibliotecuțe, 
ale căror firme nu se spri
jină decît pe cîteva rafturi. 
Adunate la un loc, cele 6 
biblioteci sindicale din Piața 
16 Februarie, situată la o 
sută de metri de 
regională, abia 
forma un fond 
12 000 volume, 
completează 
vreme colecțiile, 
puzderie de biblioteci 
puține cărți și nu pot, nici 
pe departe, satisface cerin
țele publicului.

în 
pildă 
două 
unele 
mînt,

Biblioteca 
ar putea 
de circa 
Deși își 

de multă 
această 

au

Dacă filozofia ma-

> de 
mijloacele 
pedagogi- 

igienico- 
metode și 
și cultiva

rea talentelor științifice, tehnice și ar-

concerte
Librăria „C. Negroizi” 
din cartierul Țiglina- 

Galați

Orchestra „Cameratta" a 
Eonservatorului „Ciprian Po- 
rumbesGU" prezintă miersuri, 8 
martie ora 20, un concert de 
muzică de cameră în Sala"mică 
a Palatului. în program luGrări 
de Benedetto Marcello, Anto
nio Vivaldi, Alfred Alessan- 
drescu, Benjamin Britten, Igor 
Stravinsky. Dirijor: Dumitru 
Pop. Solist: Goetz Teutsch — 
violoncel.

TABERE CURS
PENTRU CADRE

DIDACTICE
Au început înscrierile în ta- 

berele-curs ce vor fi organiza
te în vacanța de vară de So
cietatea de științe naturale și 
geografie în vederea sprijinirii 
informării și documentării 
științifice a profesorilor de spe
cialitate din școli generale și 
licee. Taberele vor funcționa 
în regiunile Bacău, Banat, Cluj, 
Dobrogea, Galați, Iași, Mara
mureș, Ploiești și Suceava. Pro
gramul lor va cuprinde pro
bleme de însemnătate deose
bită din domeniile biologiei ge
nerale, fiziologiei vegetale, a- 
ntmale și ecologiei, geogra
fiei, precum și aplicații de 
teren și excursii de studii și 
documentare. în toate taberele 
se vor colecta materiale didac
tice, alcătuindu-se colecții șco
lare botanice, zoologice, geolo- 
gico-geografice.

(Agerpres)

Foto i Gh. Vințilă

în numeroase 
urbane, bibliotecile 
distribuite rațional, 
aglomerează spre 
orașului și dacă 
mai la margine trebuie să 
parcurgi mulți kilometri 
spre a împrum ita o carte. 
Majoritatea bibliotecilor ra
ionale și populare — de

așezări 
nu sînt 
ci se 
centrul 

locuiești

Pe scena 
Teatrului 
de Operă 
și Balet

La casa teatrului din 
bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 70—72 și la 
Agenția din Calea Vic
toriei nr. 40 s-au pus în 
vînzare, începînd de 
joi, biletele pentru spec
tacolele ce vor avea 
loc între 14—21 martie:

— Marți, 14 martie —
Trubadurul;

Fantastică, Bolero, Șehe-— miercuri, 15 — Simfonia 
rezada;

— joi, 16 — Nunta lui Figaro;
— vineri, 17 — Răscoala;
— sîmbătă, 18 — Cavalleria Rusticana, Paiațe ;
— duminică, 19 — în matineu — Răpirea din Serai, iar 

seara — Romeo și Julieta;
— marți, 21 — Faust.

PARTICIPAREA ȚARII
NOASTRE IA SAPTAMÎ-
NILE INTERNAȚIONALE două competiții artisti- 

• ce. Teatrul Tineretului

Alt TEATRELOR PENTRU
TiisrnrT col cu piesa «Afară-i
I iWrPrT vopsit gardu', înăun-
llsaLIlLI tru-i leopardu' de Alecu

Popovici, în regia lui 
Ion Cojar. Regizorul român va lua parte și la ședința Co
mitetului executiv al Asociației internaționale a teatrelor 
pentru tineret și copii, care va avea loc la Niirnberg, în 
calitate de membru al Comitetului executiv al acestei 
asociații. (Agerpres)

cartier — din Capitală se 
înscriu într-un cerc care nu 
depășește 20 kmp, în timp 
ce suprafața orașului atinge 
550 kmp. Gospodarii Capi
talei nu s-au ostenit prea 
mult să găsească localuri 
mai bine plasate în car
tierele vechi sau să ofere 
spații în cele noi. Micro- 
raioanele Nițu Vasile, Ber- 
ceni, cartierele Giurgiului, 
Oltenița, Văcărești, Herăs
trău, Toboc, Floreasca, dens 
populate, sînt foarte sărace 
în biblioteci. Comitetul de 
cultură și artă al Capitalei 
a făcut un studiu referitor 
la actuala amplasare, neco
respunzătoare, a instituțiilor 
culturale din oraș, arătînd 
și cum să fie mai bine dis
tribuite bibliotecile publice. 
Unele sfaturi populare raio
nale au și început să gă
sească localuri și locuri mai 
potrivite. Altele însă, cum 
este Sfatul popular al 
raionului Lenin, deși are o 
situație dintre cele mai 
proaste, acționează foarte 
greoi în ce privește măsurile 
de rezolvare.

însuși modul de a concepe 
unele rețele de biblioteci 
duce la aglomerarea lor 
nejustificată. Sindicatele, de 
pildă, au mers pe principiul 
de a crea biblioteci pe 
lîngă fiecare instituție, in
diferent de locul unde este 
aceasta plasată. Așa se face 
că în centrul Ploieștiului, pe 
o zonă ce nu depășește a 
șasea parte din suprafața 
orașului, sînt îngrămădite, 
ca ciupercile după ploaie, 
peste 60 la sută din biblio
teci, majoritatea fiind ale 
sindicatelor, ne spune Gh. 
Maxim, directorul Biblio
tecii regionale. Sînt plasate 
pe aceeași stradă, sau în 
aceeași clădire, cum este 
cazul celor de la Banca Na
țională și Banca de Inves-

multe instituții, de 
în școli, se întîlnesc 

rețele de biblioteci, 
aparținînd de învăță- 
altele de 

fără nici o 
profil, ceea 
fiind doar 
dulap.

De unde 
deficiențe ? 
din faptul că în activitatea de 
organizare și dezvoltare a re
țelei bibliotecilor nu există 
o colaborare strânsă între 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
Central al U.G.S., Ministerul 
Învățămîntului, cooperație, 
și alte foruri. Acestea ar 
putea și ar trebui să acțio
neze pe baza unei concepții 
unitare, care să aibă în ve
dere crearea unor biblioteci 
mari, cu un fond bogat de 
cărți, bine profilate și pla
sate în locurile cele mai ne
cesare și mai accesibile pen
tru public. Datele statistice 
demonstrează elocvent că la 
bibliotecile mari unde anual 
intră multe titluri și volume, 
există și un număr mai mare 
de cititori, un indice ridicat 
de circulație a cărților.

Cu toate acestea, la noi 
s-au extins într-un mod exa
gerat — în 
școli și în 
tecile mici, 
vitate este 
ficientă. Dintre cele 
24 000 de biblioteci, 
4 000 au un fond de 
sub 300 de volume, 
vorba de niște biblioteci 
care nu pot ține pasul cu 
producția editorială, cu 
noutățile pe care cititorul le 
caută. De aceea, nici nu 
prea sînt asaltate de public. 
Peste 8 500 de biblioteci au 
sub 100 de cititori și împru
mută 
anual.
cu o 
viața 
foarte 
fondurilor financiare și de 
cărți destinate bibliotecilor, 
înmormîntînd, în rafturile 
lor, pe lîngă vechituri, și

sindicate, 
deosebire de 

ce le desparte 
scîndurile unui

provin aceste 
în primul rind,

întreprinderi, 
sate — I 
a căror 
cu totul

biblio- 
■ acti- 
I ine- 

peste 
circa 
cărți 
Este

sub 300 de volume 
Asemenea instituții, 
influență scăzută în 
culturală, contribuie 
mult la pulverizarea

multe lucrări valoroase, care 
sînt astfel scoase din circu
lație.

Asemenea probleme au 
mai fost ridicate în ziarul 
nostru, printre altele și în 
ancheta „Biblioteca publică 
— laborator al culturii mo
derne", 
mă cu 
Forurile 
mul rînd
Central al U.G.S., Ministe
rul învățămîntului, arătau în 
răspunsurile adresate redac
ției că și ele consideră nece- 

o revizuire a struc- 
și amplasării rețe- 

Astfel, co- 
activitate 

al U.G.S. 
că 

cursul anului 
„hotărit unificarea 

bliotecilor sindicale 
mici pe lîngă bibliotecile 
mari, cu titlu de experiență, 
în unele 
prezent 
s-a făcut 
rezultate, 
extinde și în localități 
raioane ca Tr. Severin 
raionul Cîmpina. Pe baza 
concluziilor ce vor reieși 
această experimentare 
vor stabili criteriile 
unificare pentru toate 
bliotecile sindicatelor", 
cent, la aceeași comisie _____ 
aflat însă că această acțiune 
rezonabilă a fost abando
nată.

Puțin viabile și cu slabe 
perspective de creștere sînt 
în prezent și bibliotecile 
școlilor mici. Transformarea 
acestora în filiale ale biblio
tecilor mari ar înlesni elevi
lor și cadrelor 
accesul la un 
gat de cărți, 
putea crește 
punînd la un 
financiare.

Nu numai
și la sate nu este dezvoltată 
rațional
teci. în unele regiuni, Do- 
brogea, de exemplu, 
xistă
puternice aproape în toa
te centrele comunale. în 
altele, cum ar fi Cluj, Ol
tenia, mai sînt încă multe 
de organizat. Există dife
rențe mari și de la un raion 
la altul, în aceeași regiune, 
în aproape toate comunele 
din raionul Fetești există 
biblioteci, pe cînd în raionul 
Giurgiu, asemenea instituții 
găsim doar în jumătate din 
numărul comunelor. Crite
riile după care sfaturile 
populare înființează biblio
teci nu sînt suficient moti
vate. în general, bibliotecile 
comunale sînt plasate pe 
principalele artere de circu
lație, în așezări mari, fiind 
neglijate localitățile 
periferia raionului.

Forurile interesate 
bui să întreprindă 
mun un studiu sociologic 
aspra actualei situații din 
rețeaua bibliotecilor, cău- 
tînd soluții curajoase care 
să ducă la înlăturarea 
anomaliilor ce împiedică în 
prezent nu 
cititorilor 
eficientă 
cărți.

publicată în ur- 
un an de zile, 
vizate, în pri-

C.S.C.A., Consiliul

sară 
turii 
lei bibliotecilor, 
misia pentru' 
culturală a C.C. 
informa redacția 
din
s-a

încă 
1965 

bi- 
mai

localități. Pînă în 
această unificare 
la Bîrlad, cu bune 
și urmează a se 

Și 
Și

din 
se 
de 
bi- 
Re- 
am

didactice 
fond mai bo- 
care și el ar 

mai rapid, 
loc fondurile

la orașe, dar

rețeaua de biblio-

e-
biblioteci publice

de

ar 
în

la

tre- 
co-

ci
a

numai servirea 
și valorificarea 

fondului de

Ion CIUCHI

• Teatrul de operă și balet : COSI 
FAN TUTTE — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : VEDERE DE 
PE POD — 19,30, (sala Studio) : 
DOMNII GLEMBAY — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din B-dul Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă’ : LUCEA
FĂRUL DINSPRE ZIUĂ — 9,30, 
CU CAPUL IN NORI — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : PARADA RE
VISTEI — 19,30, (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat : INTERNATIO
NAL '67 — 19,30.

cinema

• DACII — cinemascop : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
BUCUREȘTI — 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, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE: REPUBLICA — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
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 vinu
rile României) — 9; 11,15; 13,30;
15.45.
• ȘTRENGĂRITĂ : CINEMATECA 
10; 12; 14.
• 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.
0 JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop : FESTI
VAL (completare Hieroglifele pă- 
mîntului) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR - 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 CHERBOURG: 
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 PAMÎNTULUI
— EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA 
ȘTIINȚEI ÎN ROMANIA” — DES
PRE NOI - NICOLAE LABIȘ — 
IMPRUDENȚII : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• EVADARE ÎN TĂCERE: GIU:
LEȘTI (completare Orizont știir ‘ 
țific nr. 9) — 15,30; 18; 20,36,
AURORA (completare Romanțe 
aspre) - 18,15; 20,30, RAHOVA
(completare Ultima treaptă) — 15,30; 
18; 20.30.
• MONDO CANE (ambele serii) : 
MUNCA - 16; 19,30, COLENTINA
— 15,30; 18,45.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPO
NIA ! : DACIA (completare Zeii lo
cuiesc 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 Ro
mâniei) — 18,15; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : 
BUCEGI (completare Romanțe 
aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 
20,45.
0 UN MARTOR ÎN ORAȘ și CE
RUL ȘI IADUL : LUMINA — 9,30; 
15,15; 19,15.
• DIMINEȚILE unui BAlAT cu
minte : UNIREA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 15.30; 18; 
20,30.
0 UN MARTOR ÎN ORAȘ : TO
MIS (completare Zece minute în 
lumea fluturilor) — 9; 11; 13; 16;
20.30.
• FANTOMA DIN MORIS VILLE : 
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. 
0 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.
0 FIDELITATE : FLOREASCA
(completare Poveste pe un metru 
pătrat) — 20,45.
0 EL GRECO — cinemascop : 
VIITORUL (completare A cui e șo
seaua) — 15,30; 18; 20,30.
0 COMPLOTUL AMBASADORI
LOR : FERENTARI (completare 
Drumul spre succes) — 15.30; 18;
20.30, PACEA (completare Orizont 
științific nr. 8) — 15.45; 18; 20,15.
0 CERUL ȘI IADUL:COTROCENI 
(completare Salut, festival !) —
15,15; 18; 20,45.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Vulpea) — 15.30; 18; 20.30
0 ZILE RECI : MOȘILOR - 15,30; 
18; 20,30.
0 MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
CRlNGAȘI - 15,30; 17,45; 20,15.
0 BALADA DIN HEVSURSK — 
cinemascop : COSMOS (completare 
A 6-a sesiune a Marii Adunări Na
ționale) - 15.30; 18; 20,30.
0 LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,30.
0 ZORBA GRECUL: LIRA - 15,15: 
18; 20,45.
0 NIMENI NU VOIA SA MOARA: 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.
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SPORT
„Criteriul

mondial**

de handbal
Au luat sfîrșit meciurile din ca

drul grupelor masculine ale „Crite
riului mondial" de handbal pentru 
echipele de tineret, competiție ce 
se desfășoară în mai multe orașe 
din Olanda. Selecționata României 
s-a clasat pe primul loc în grupa 
„D“, urmînd să întîlnească în sfer
turile de finală reprezentativa Sue
diei, care a întrecut cu 21—16 echi
pa Ungariei. în întrecerea feminină, 
selecționata României întîlnește as
tăzi echipa Ungariei.

La Institutul de cercetări zooteh
nice au început marți dimineața 
lucrările sesiunii festive de refe
rate științifice organizată cu prile
jul împlinirii a 40 de ani de acti
vitate a institutului.

La deschidere au participat to
varășii Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, academi
cieni și oameni de știință de la 
Consiliul Național al Cercetării 
Științifice, institute și stațiuni 
perimentale din domeniul 
culturii.

în referatul prezentat de 
dr. Virgil Gligor, directorul 
tufului, se subliniază că în
de ani de activitate a Institutului 
de cercetări zootehnice, 
de știință și 
domeniu de 
trat succese 
de animale, 
de Palas, porcul alb de carne, 
altele. în domeniul alimentației a-

ex- 
agri-

prof, 
insti- 

cei 40

Simbătă și duminică

oamenii 
cercetătorii din acest 
activitate au înregis- 
în ameliorarea raselor 
ca de pildă merinosul 

Și

nimalelor, cercetătorii au stabilit 
valoarea nutritivă a furajelor din 
țara noastră, au elaborat tehnici și 
procedee pentru prepararea și con
servarea nutrețurilor, sistemul de 
alimentație rațională a animalelor. 
Institutul a elaborat tehnica și a- 
paratura de însămînțări artificiale, 
metodele rezultate fiind folosite în 
prezent în întreaga țară.

Rezultate bune au fost obținute 
în domeniul geneticii, fiziologiei 
producțiilor animale și biochimiei. 
Institutul a furnizat, totodată, un 
însemnat număr de reproducători 
ce sînt folosiți pentru ameliorarea 
efectivelor de animale din unită
țile agricole socialiste.

La actuala sesiune sînt prezen
tate noi date privind alimentația 
animalelor și tehnologia nutrețuri
lor, tehnica creșterii animalelor în 
mari complexe, rezultate obținute 
în perfecționarea raselor, precum 
și lucrări din domeniul cercetării 
fundamentale.

(Agerpres)

la Floreasca

Campionii mondiali 
Kucinskaia 
și Voronin 
oaspeți ai gim- 
naștilor noștri

Federația română de gimnastică 
organizează la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni un concurs internațional de 
gimnastică, dotat cu „Cupa „F.R.G. . 
Parteneri de întrecere ai sportivelor 
și sportivilor noștri vor fi unii din
tre cei mai valoroși reprezentanți 
ai gimnasticii din Uniunea Sovie
tică. Din rîndul oaspeților se re
marcă în primul rînd Natalia Ku- 
cinskaia, triplă campioană mondia
lă (la sol, bîrnă și paralele) și Mihail 
Voronin, campion mondial absolut.

concursul, programat sîmbătă și 
duminică în sala Floreasca din Ca
pitală, cuprinde exerciții liber alese. 
Pentru ambele formații întrecerea 
constituie un prilej de 
înaintea < 
masculine (25—26 
landa) și feminine 
Olanda).

'! verificare 
campionatelor europene 

martie, în Fin- 
(27—28 mai, în

TENIS

„Cupa 8
în sala Steauaîn sala Steaua din Capitală au 

continuat ieri întrecerile din ca
drul competiției de tenis pentru 
„Cupa 8 martie". în proba de 
simplu feminin primul loc a fost 
ocupat de Judit Dibar (Dinamo) 
_  3 victorii, urmată de Eleonora 
Dumitrescu (Steaua) — 2 victorii, 
Ecaterina Horșia (Progresul) — 1 
victori© și Mariana Ciogolea (Di- 
■amo) — zero victorii. Dumi

trescu a învins-o cu 6—4, 2 6, 
6—4 pe Ciogolea iar Dibar a în
trecut-o cu 6-—1, 6—2 pe Horșia. 
Astăzi au loc probele de dublu.

(Agerpres)

în citeva 
rînduri
In turul II al probei de dublu 

bărbați din cadrul turneului inter
național de tenis de la Cairo, pe- 
vechea română Ilie Năstase Pe- 
tre Mărmureanu a eliminat cu 6—1, 
7—5 cuplul vest-german Gotts- 
chalk-Pohmann. în optimile de^ fi
nală 
tase 
6—2

ale probei de simplu, Ilie Năs- 
1-a întrecut cu 1—6. 6—4, 
pe G. Bosch.
10-lea Tur ciclist al Sardiniei 

s-a încheiat cu victoria italianului 
Luciano Armani, urmat de Guerra 
la diferență de 2’20”. Francezul J. 
Anquetil s-a clasat pe locul 5, la 
egalitate cu Gianni Motta și Vitto
rio Adorni. Ultima etapă, Sassari- 
Cagliari (235 km), a fost cîștigată 
de belgianul Eddy Merckx în 6h 
10’38”.

La Minsk au început pregătirile 
în vederea campionatului european 
de lupte greco-romane ce va avea 
loc între 19—21 mai. întrecerile se 
vor desfășura în noul Palat al spor
turilor. cu capacitatea de 6 000 de 
locuri.

Al

Acțiuni cultural-educative
prilejuite de „Ziua femeii"

în întîmpinarea Zilei interna
ționale a femeii, în Capitală au 
fost organizate numeroase acțiuni 
cultural-educative, între care sim
pozioane, conferințe, întîlniri cu 
oameni de știință și cultură, schim
buri de experiență între comisiile 
femeilor.

Peste 15 000 de femei au vizitat 
muzee, expoziții și unele obiective 
noi din Capitală și din diferite re
giuni ale țării.

în același timp, femeile din Ca
pitală și-au adus o contribuție 
deosebită la înfrumusețarea cartie
relor. în colaborare cu comitetele 
de locatari, comisiile de femei au 
luat parte la plantarea de pomi, a- 
menajarea a peste 650 răsadnițe de 
flori, la refacerea spațiilor verzi. 
De asemenea, comisiile femeilor au 
luat inițiativa de a se ocupa di
rect de înfrumusețarea unui nu
măr de aproape 2 000 de străzi 
bucureștene. Pentru buna întreți
nere a fondului locativ s-au or
ganizat schimburi de experiență 
între diferite blocuri, au fost fă
cute expuneri în cadrul unor con-

sfătuiri pe teme privind „Igiena 
locuinței", „Respectarea normelor 
de conviețuire socialistă", „Păstra
rea curățeniei și folosirea civilizată 
a dependințelor comune" etc.

★
Șl femeile din Dobrogea au par

ticipat la numeroase manifestări 
inițiate de comitetele și comisiile 
de femei cu prilejul Zilei de 8 
Martie. La Medgidia a avut loc un 
concurs cu tema „Medicul întrea
bă, mama răspunde" și simpozio
nul „Chipul mamei oglindit în li
teratura, muzica și arta 
porană". La căminele 
s-au ținut conferințe, 
seri de întrebări și răspunsuri, au 
avut loc spectacole artistice, filme, 
seri de dans etc. La Sulina, Isaccea, 
M. Kogălniceanu, Poșta, Mahmu- 
dia și în alte localități au fost or
ganizate întîlniri cu medici și alți 
specialiști, care au vorbit despre 
creșterea și îngrijirea copiilor, ro
lul femeii în consolidarea familiei 
și în educarea copiilor.

(Agerpres)

contem- 
culturale 
expuneri,

Noutăți pentru sezonul balnear
(Urmare din pag. I)

— într-adevăr, prima impresie are 
o mare însemnătate. în toate stațiu
nile s-au luat măsuri ca oaspeții să 
piardă cît mai puțin timp la ghi
șeele unde se întocmesc dife
ritele formalități. Anul trecut
s-au înregistrat unele nemulțumiri — 
în special la Borsec și Tușnad — 
tocmai în legătură cu lipsa de ope
rativitate în repartizarea 
sau neluarea în seamă a 
justificate ale oaspeților. Au fost 
desemnate de către conducerile în
treprinderilor balneo-climaterice per
soane care voi însoți și îndruma 
oaspeții la vilele repartizate. Stațiu
nile Borsec, Sovata și Tușnad au fost 
dotate cu autocamionete pentru 
transportul bagajelor pînă la vile. O 
mare atenție se acordă organizării 
transportului de la gări spre stațiuni, 
prin sporirea numărului autobuzelor 
și stabilirea unor grafice care să co
respundă cu orarul trenurilor. Cei so
siți cu trenul la Toplița și Gheor- 
ghieni, pînă la sosirea autobuzelor ca- 
re-i vor transporta către stațiunile 
Borsec și Lacul Roșu, vor putea să se 
odihnească la casele de primire spe
cial amenajate în imediata apropiere 
a gării.

Pentru asigurarea unor meniuri cît 
mai gustoase și variate s-au organi
zat cursuri de perfecționare a bucă
tarilor și instruirea personalului de 
deservire, s-au luat măsuri ca meniu
rile să nu se repete deloc în cursul 
unei serii de 12 zile de odihnă, iar 
cele prescrise pentru tratament să nu 
se repete decît după 10 zile. Dimi
neața și la prînz se vor servi mai 
multe meniuri, la alegere. Pentru a- 
sigurarea unei cît mai bune aprovizio
nări a cantinelor cu alimente s-au în
cheiat contracte cu unitățile furni
zoare. Se extinde încheierea contrac
telor directe cu unitățile agricole si
tuate în apropiere, îndeosebi pentru 
legume și fructe proaspete.

— Această activitate pregătitoare 
se desfășoară fără dificultăți r

camerelor 
cererilor

— Deși în acest an lucrările de 
reparații se desfășoară într-un ritm 
mai viu față de alți ani, executantul 
(Trustul regional de construcții) se 
plînge de lipsa plăcilor de faianță, 
demenților de calorifer. Sperăm că 
Uniunea Generală a Sindicatelor va 
face trimiterile de familiști numai 
pe bază de tichete pentru camere cu 
două paturi, ca și ceilalți beneficiari 
de trimiteri. Cu privire la transportul 
pe C.F.R. al oamenilor muncii care 
sosesc în stațiuni semnalăm un ne
ajuns mai vechi : acceleratele care vin 
de la Timișoara și Cluj nu au vagoa
ne directe care, prin Blaj, să ajungă 
la Sovata. De aceea oaspeții trebuie 
să aștepte mult în stația C.F.R. Blaj.

Problema pregătirii pentru noul 
sezon balnear este permanent în a- 
tenția comitetului executiv al sfatului 
popular regional.

(Urmare din pag. I)

actualitate, oglindesc preocupările de 
azi ale popoarelor Africii. Asisfînd la 
citeva programe ale asociafiei artiști
lor de radio în Mogadiscio, am pu
tut constata că aproape toate sche- 
ciurile prezentate aveau ca temă 
lupta pentru lichidarea dominației co
loniale pe continentul negru, lată su- 

dintre acestea. In fața 
bărbat voinic,

Avantaje ale posesorilor 
de librete C.E.C. pentru
construirea de locuințe

în întreaga țară au loc manifes
tări consacrate aniversării răscoa
lelor țărănești din anul 1907. La 
arhivele statului din Iași s-a des
chis o expoziție cu diverse publi
cații originale și fotocopii după di
ferite acte oficiale, scrisori, frag
mente din presa timpului referi
toare la izbucnirea răscoalei, des
fășurarea evenimentelor de la Flă- 
mînzi, Iași, Vaslui.. Tot la Iași s-a 
deschis o expoziție în holul Biblio
tecii centrale universitare. Sînt ex
puse lucrări lilerare și studii cri
tice ale Iui I. L, Caragiale, Liviu 
Rebreanu, Cezar Petrescu, Tudor 
Arghezi, tipărite în limba română 
sau în alte limbi, care se referă la 
evenimentele de acum 60 de ani, 
precum și reproduceri din creația 
unor artiști plastici români inspi
rată de răscoala din 1907.

în satul Flămînzi, raionul Hîrlău, 
de unde a pornit răscoala, expozi
ția din holul căminului cultural 
prezintă picturi ale unor artiști 
plastici ieșeni, reproduceri din pu
blicațiile vremii, stampe despre 
evenimentele din 1907.

Și în regiunea Suceava, la Boto
șani, un alt Ioc unde acum 60 de 
ani s-a aprins focul răscoalei, au 
avut loc manifestări închinate, ani

versării acestui eveniment. La sim
pozionul „60 de ani de la răscoala 
din 1907", profesori și cercetători 
au vorbit despre „Cauzele răscoa
lei din 1907", „4—5 martie 1907 în 
acte și documente", „1907 în artă 
și literatură". Cu această ocazie, 
a fost amenajată și o expoziție cu 
documente inedite din timpul răs
coalei aflate la Arhivele Statului 
din Botoșani, fotocopii, opere de 
artă, cărți și reviste care oglindesc 
lupta țăranilor din 1907. Simpo
zioane închinate împlinirii a 60 de 
ani de la răscoală au mai avut loc 
la Fabrica de confecții, Uzinele 
textile „Moldova", Uzinele de re
parații și la alte instituții și între
prinderi din orașul Botoșani.

„Jertfa celor 11 000" — este In
titulat simpozionul care a avut loe 
la Casa orășenească de cultură din 
Oradea.

La clubul Fabricii de confecții 
„Mondiala" Satu Mare a fost pre
zentat un jurnal vorbit cu tema 
„Răscoala din 1907 — una din pa
ginile glorioase ale luptei sociale 
a poporului român", urmat de re
citări de versuri din ciclul „1907“ 
de Tudor Arghezi.

(Agerpres)

Un grup de cooperatori din raionul Buzău au vizitat ieri Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din Româ
nia. lată-i în fața exponatelor care ilustrează aspecte ale răscoalelor țără

nești din 1907
Foto : M. Cioc

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost relativ fru
moasă, cu cerul variabil. Cu totul izolat, s-au 
semnalat precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare în Dobrogea, Vîntul a suflat slab. 
Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă 
intre zero grade la Toplița, Gheorghieni, 
Avrămeni și Sulina și 12 grade la Gurahonț, 
Caransebeș și Lugoj. In București : Vremea

ORAȘELE INDUSTRIALE

ALE URALULUI
Există nu departe de 

Sverdlovsk o piatră soli
tară care unește simbo
lic bătrînele continente 
ale Europei și Asiei. 
Cîndva, prin preajma ei 
trecea un drumeag ce 
se pierdea în taiga. Era 
drumul pe care revolu
ționari din vechea Ru
sie îl străbateau în exil 
spre împărăția zăpezilor 
siberiene. Trecătorul 
care s-ar fi oprit aici în 
urmă cu mai bine de o 
jumătate de veac ar fi 
ascultat, poate, în tă
cerea de marmură a pă
durilor, zgomotul saca
dat al pașilor și clin
chetul lanțurilor care în
soțeau convoaiele de 
deportați.

Astăzi alte imagini te 
tntîmpină în Ural și alte 
ecouri străbat pădurile. 
In cei cincizeci de ani 
de putere sovietică, 
mici localități de mineri 
și așezări sărace durate 
încă în veacul trecut la 
„izvoarele fierului" au 
devenit orașe industria
le înfloritoare, cuprin- 
zînd întreg Uralul cu o 
ghirlandă de coșuri de 
fabrici și de furnale, de 
linii de înaltă tensiune. 
Uralul e, în ansamblul 
său, o uzină care dă 
țării fontă și oțel, cupru 
și zinc, titan și magne
ziu, aluminiu, turbine, 
vagoane, tractoare etc. 
Două conducte — una 
pornind din nisipurile 
arzătoare ale oazei Bu- 
hara, iar alta din ținu
turile mărginașe Ocea
nului Înghețat de Nord 
— aduc în Ural, de la 
mii de kilometri depăr
tare, gazul metan, caro 
dă un nou impuls activi
tății industriale.

E de ajuns să străbați 
ținuturile de vest ale 
Uralului, regiunea Perm, 
ca să vezi ce transfor
mări uriașe s-au petre
cut la hotarul dintre cela 
două continente. Capri
cioasa Kama a fost si
lită să lucreze pentru 
om : s-au construit două 
hidrocentrale șl au a- 
părut orașe noi — Be
rezniki, Krasnokamsk, 
Ceaikovski, Gornoza- 
vodsk.

Cu o sută de ani în 
urmă a țîșnit din pămîn- 
tul Uralilor primul șuvoi 
de petrol. Astăzi, numai 
tn regiunea Perm sînt

peste cincizeci de ex
ploatări petrolifere. La 
rafinăriile din Perm a 
început cu doi ani tn 
urmă producjia de ben
zină cu cifră octanică 
ridicată pentru automo
bile. De curînd a infrat 
acolo în funcțiune un 
nou complex de rafina
re a petrolului. Numai 
una din instalațiile auto
mate ale acestui com
plex va prelucra anual 
un milion de tone com
bustibil. Ceea ce carac
terizează această regi
une este larga diversi-

ms, laminoarele sau 
strungurile care dau la 
rîndul lor viață multor 
tipuri de mașini, sînt 
făurite la „Uralmaș".

Inginerul Krasnoselski 
ne-a condus la Institu
tul de cercetări științi
fice. O uzină cu munci
tori calificaji, cu stu- 
denți și candidafi în ști- 
infe nu duce lipsă de 
cercefăfori. Mulți dintre 
aceștia au fost ei înșiși 
muncitori. Un amănunt : 
chiar directorul uzinei, 
P. Malofeev, a străbătut 
toate treptele — de la

corespondență 
din Moscova

a fost relativ frumoasă, cu cerul schimbător, 
mai mult noros dimineața. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 
martie. în țară : Vreme în general căldu
roasă. Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în vestul și nord-vestul țării, unde vor cădea 
ploi locale. în rest, ploi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 grade și 8 grade, iar 
maximele între 7 și 17 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme călduroasă. Cerul va fi 
variabil. Va ploua slab. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura sa menține ridicată. 
Ceață slabă.

fafe a produselor In
dustriale pe care le re
alizează. Aceasta o de
monstrează și angaja
mentele pe care oame
nii muncii din regiune și 
le-au luat — anume de 
a produce suplimentar 
în cinstea jubileului de 
50 de ani al Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie 9 000 de tone 
ofel, 90 000 de tone 
cărbune, 50 000 de tone 
îngrășăminte chimice, 
8 000 de tone lamina
te, 25 000 de tone de 
produse petroliere și 
multe altele.

La Magnitogorsk te 
tntîmpină furnalele. Aici 
e „cetatea de otel” din 
sudul Uralilor, care pro
duce într-un an mai mult 
metal decît întreaga Ru
sie țaristă în 1913. La 31 
ianuarie s-a sărbătorit 
aci un eveniment deo
sebit. Cu 35 de ani în 
urmă, furnalul nr. 1 a 
dat prima șarjă de fon
tă. Același furnal, care 
a vestit lumii nașterea 
celui mai mare combi
nat de metal din Uniu
nea Sovietică, a dat tării 
în ziua aniversării amin
tite al o sută cincizeci- 
lea milion de tone fon
tă, produsă la Magni
togorsk.

Sverdlovsk, citadela 
industrială din inima U- 
ralilor, e un oraș cu 
bulevarde largi, domi
nat de peluze verzi și 
parcuri. întreprinderile 
industriale îl înconjoa
ră ca un brîu în veșnică 
mișcare și dezvoltare : 
acolo unde cu doi-trei 
ani în urmă se întindeau 
păduri umbroase de 
moliffi se înaltă azi hale 
noi de uzine, cartiere 
pentru muncitori. In ju
rul marii uzine „Ural
maș" crește un nou oraș 
— al doilea Sverdlovsk.

„Uralmaș" e supranu
mită pe drept cuvînt 
„Uzina uzinelor". Turbi
nele hidrocentralelor de 
pe Volga, excavatoare
le pășitoare care scurmă 
pămîntul pe șantierele 
canalului Kara-Kum din 
pustiul eu același nu-

muncitor la inginer și 
pînă la postul de con
ducere de azi. La institut 
își verifică noile inova
ții muncitorii devenifi 
tehnicieni, ingineri sau 
chiar doctori în științe 
ca Gh. Himici, laureat 
al Premiului de Sfat.

Care este ultima ino
vație a acestui institut ? 
Este vorba de un nou 
excavator pășifor, a că
rui cupă încarcă 15 
metri cubi. Întregul a- 
gregat cîntărește 16 000 
de tone. Pentru „păși
rea" lui pe pămînt s-au 
creat saboți speciali cu 
o lungime de 13 metri. 
Excavatorul poate încăr
ca în decursul unui an o 
greutate echivalentă cu 
aceea transportată de 
un tren lung cît dis- 
tanfa Sverdlovsk — 
Moscova.

...La aurul pe care-l 
oferă tării de sute de 
ani, Uralii au început 
să adauge pietre pre
țioase. Cu citeva luni 
în urmă, geologii au 
descoperit un bloc de 
cristal de 784 de kilo
grame, iar recent a fost 
descoperii un grup în
treg de cristale a căror 
greutate se ridică la 9 
tone. Nu de mult a în
ceput și exploatarea 
diamantelor la două din 
cele cîteva zăcăminte 
descoperite. Pe unul 
din rîurile vijelioase ale 
Uralilor a fost instalată 
o dragă industrială, se 
forează pufuri, se con
struiesc fabrici de înno
bilare. Pămîntul exca
vat este sortat, înnobi
lat cu concentrat, iar 
diamantele sînt detec
tate și extrase cu aju
torul razelor Roentgen.

Istoria industrializării 
Uralului continuă în a- 
celași neostoit clocot, 
consemnînd în paginile 
ei de astăzi contribufia 
crescîndă a acestei zo
ne, a oamenilor ei har
nici și destoinici, la ac
tivitatea vastă, desfășu
rată de întregul popor 
sovietic în construcția 
comunistă.

A. MUNTEANU

Importante cîștiguri în bani 
și prioritate la încheierea con
tractelor pentru construirea de 
locuințe proprietate personală, 
pentru titularii libretelor de e- 
conomii ieșite cîștigătoare la 
tragerile la sorți trimestriale, 
iată avantajele specifice depu
nerilor pe libretele de economii 
pentru construirea de locuințe. 
La acestea se adaugă avantaje
le generale ale economisirii la 
C.E.C. de care beneficiază toți 
depunătorii, indiferent de in
strumentul de economisire pe 
care își păstrează banii, ca i

efectuarea imediat, la cerere, a 
depunerilor și restituirilor; 
păstrarea secretului privind o- 
perațiunile efectuate și nume
le depunătorului ; garantarea 
de către stat a sumelor păstra
te la C.E.C.; scutirea de orice 
fel de impozit și taxe a cîștigu- 
rilor etc.

Libretele de economii pentru 
construirea de locuințe, care 
dau dreptul depunătorilor să 
participe la tragerea la sorți 
pentru al doilea trimestru al 
anului curent, se emit numai 
pînă la data de 31 martie 1967.

biectul unuia 
spectatorilor apare un 
purtînd pe cap o cască colonială. După 
el își fac apariția, pe rînd, patru afri
cani îmbrăcafi în alb. Scunzi, slabi, ei 
încearcă fiecare să-l alunge, dar fără 
succes. Colonialistul, mult mai puter
nic, îi trîntește la pămînt cu o uimi
toare ușurință și le aruncă apoi o pri
vire disprețuitoare. Ridicîndu-se, cei 
patru se opresc o clipă, se uită unul 
la altul și, ca și cum s-ar fi înțeles 
din priviri, pornesc împreună să în
frunte adversarul. De această dată u- 
nirea își spune cuvînful ; colonialistul 
este răpus I Bucuria de nedescris le 
luminează chipurile.

Frecventa acestei teme își are, de
sigur, explicația ei. Somalia și-a cu
cerit independența în urmă cu numai 
șapte ani, după o lupfă grea și înde
lungată. Țara își concentrează azi toa
te energiile pentru a-și consolida in
dependenta. Aceasta presupune efor
turi uriașe în vederea lichidării grelei 
moșteniri a trecutului, o sfrînsă colabo
rare cu toate forțele anticolonialiste și 
antiimperialiste, căci Somalia este 
una din țările Africii cu cel 
mai mic venit pe cap de locuitor. 
Circa 85 la sută din populația sa de 3 
milioane de oameni (datele, după cum 
ne spuneau reprezentanții autorităților, 
sînt aproximative, deoarece un recen- 
sămînt în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui nu s-a putut încă efectua) sînt no
mazi și crescători de vite. Pînă la pro
clamarea independenței, industria era 
inexistentă. Produsele agricole, bana
nele și pieile de animale reprezentau 
90 la sută din export. Nepăsării co
lonialiștilor față de soarta poporului so
malez, pe care l-au menținut într-o a- 
dîncă înapoiere, i s-a adăugat vitregia 
naturii. Somalia este o țară alcătuită 
în cea mai mare parte din cîmpii și 
podișuri joase, aproape deșertice. Tn 
nord, ploaia nu cade decît în aprilie- 
mai și aceasta pe înălțimi ; în centru 
și sud, singurele regiuni fertile se gă-

sesc de-a lungul cursurilor de apă 
Giuba și Scebeli. Aici se întind plan
tații de bananieri, culturi de trestie de 
zahăr, portocali, lămîi. Vizifînd locali
tățile Afgoi și Giohar, centrele princi
palelor culturi agricole ale Somaliei, 
am putut să fac cunoștinfă nu numai 
cu cele mai fertile regiuni ale țării ci 
și cu mediul de viață și de muncă al 
somalezilor în general.

Drumul spre Afgoi, localitate la 
cîfiva zeci de kilomefri de Mogadiscio,

tor al economiei somaleze, bananele 
fiind principalul produs de export al 
Somaliei. Pînă acum cîfiva ani pro
ducția pe hectar era de 120 chintale 
dar în prezent, ca urmare a aplicării 
metodelor de întreținere a solului, in- 
cluzînd irigațiile și îngrășămintele, ea 
se ridică la aproximativ 400 de chinta
le. Ziarul „Somali News" arăta că gu
vernul somalez acordă o atenție deo
sebită creșterii producției de banane 
și este serios preocupat de plasarea ei

unica fabrică adevărată din țară. In
dustria se reducea la cîteva ateliere 
mici și manufacturi. După proclamarea 
independenței, însă, în dorința de a 
scoate Somalia din înapoierea în care 
a fost ținută de colonialiști, de a o 
îndrepta pe calea progresului econo
mic și social, s-au depus eforturi sus
ținute pe linia dezvoltării unei industrii 
proprii, a ridicării diverselor ramuri ale 
economiei naționale. Au luat ființă mai 
multe întreprinderi ale industriei aii-

DE PRETUTINDENI

De la Mogadiscio 
la „orașul bananelor"

frece prinfr-o cîmpie înfinsă acoperifă 
cu iarbă uscafă, al cărei colorif roșcat 
esfe pigmentat, ici și colo, de verdele 
arbuștilor, al arborilor cu coroana teșifă. 
Esfe ,peisajul specific Somaliei, căruia 
i se adaugă nesfîrșitele cirezi de vaci 
și cămile. „Somali ”, dealtfel, înseamnă 
în graiul local — lapte de vacă sau de 
capră. Pe marginea șoselei se scurgeau 
în permanență mici căruțe cu două roți 
frase de măgăruși, caravane de că
mile, oameni cu spinările încovoiate 
sub povara greutății pe care o cărau. 
Aproape toți duceau apă. Lipsa apei 
constituie una dintre cele mai dificile 
probleme ale Somaliei. Pentru a o a- 
vea, oamenii sînt nevoifi să o care 
de la mari distanțe, și de multe ori 
ea esfe afît de impură încît cu greu o 
pot consuma. La marele hotel „Giuba” 
din Mogadiscio robinetele lasă să se 
scurgă zilnic o adevărată saramură.

Afgoi esfe o mică localitate situată 
în regiunea rîului Giuba. Vizităm pe 
rînd plantațiile din jurul său cu 
sectoarele de sortare, tratare și am
balare. Sub un șopron care adăpos
tește două tractoare și cîteva unelte 
de muncă, reprezentanți ai administra
ției ne prezintă importanța acestui sec-

pe piața externă. In iunie 1966 — a- 
dăuga ziarul — guvernul Somaliei a 
hotărît să creeze o organizație auto
nomă pentru a regla și promova pro
ducția și desfacerea bananelor în 
scopul asigurării competitivității lor pe 
piața mondială.

Alături de banane, trestia de zahăr 
constituie unul din produsele cele mai 
importante ale agriculturii somaleze. Ea 
este cultivată exclusiv în regiunea lo
calității Giohar pe rîul Scebeli, unde 
clima și solul oferă condițiile cele mai 
prielnice pentru realizarea unor recolte 
record. Din cele 8 000 de hectare va
lorificate de „Societatea Națională a- 
gricolă industrială” (S.N.A.I.), 5 000 sînt 
rezervate trestiei, restul fiind ocupată 
de pomii fructiferi tropicali — porto
cali, lămîi, grappe-fruit La fabrica de 
zahăr din Giohar lucrează 5 000 de 
muncitori. Pe mulți dintre ei i-am vă
zut în procesul muncii, încărcînd tres
tia în vagoanele trenulefelor ce stră
bat plantațiile, descărcînd-o pe plat
forma instalației de măcinat, lucrînd la 
transformarea ei în zahăr.

Fabrica de la Giohar este una din
tre cele mai mari întreprinderi indus
triale din Somalia și mult timp a fost

mentare și prelucrătoare, s-au construit 
drumuri, au fost modernizate o serie 
de porturi vechi și au luat ființă altele 
noi, se desfășoară o muncă de cultu
ralizare a maselor și se extinde asis
tența sanitară. Programul de cinci ani 
de dezvoltare acordă în continuare o 
importanță deosebită dezvoltării indus
triei și agriculturii. De asemenea, por
nind de la faptul că în Somalia încă nu 
există cale ferată, programul prevede 
extinderea mijloacelor de comunicație 
și în primul rînd construirea a aproxi
mativ 2 500 km șosele și drumuri noi.

Firește, opera pe care o înfăptuiește 
tînărul sfat african nu e deloc ușoară 
Urmele dominației coloniale sînt prea 
adînci pentru a putea fi șterse în nu
mai cîțiva ani. Condițiile naturale vi
trege cer eforturi deosebite pentru a 
smulge naturii mai mult decît dă de 
obicei. Totuși munca însuflețită depusă 
de poporul somalez, realizările obți
nute pînă acum sînt o dovadă că So
malia pășește înainte pe calea conso
lidării independenței sale politice și 
economice, că lupta sa va fi încunu
nată de succes.

Televiziunea 
în culori în Europa

La Viena s-a anunțat oficial că 
Austria va introduce televiziunea 
în culori după sistemul vest- 
german „Pal", începînd din luna 
septembrie. în aceeași lună va in
troduce emisiuni televizate în cu
lori și Franța, pe baza sistemului 
propriu denumit Secam, în octom
brie U.R.S.S., care a adoptat siste
mul Secam-4, și în sfîrșit în no
iembrie Marea Britanie, iar în 
ianuarie 1968 — Olanda, pe baza 
aceluiași sistem „Pal". Durata 
emisiunilor în culori va fi, inițial, 
de 3—4 ore pe săptămână. Agen
ția France Presse menționează că 
de fapt premiera europeană a te
leviziunii în culori va avea loc la 
25 august, în Berlinul occidental.

Statele Unite, Japonia și 
Canada difuzează de pe acum 
programe de televiziune în culori.

Maimuța 
și imponderabilitatea

La baza franceză de la 
Hammaguir a fost lansată marți, 
cu ajutorul unei rachete „Vesta", 
o cabină spațială avînd la bord 
pe maimuța Martine. La 12 mi
nute după lansare, capsula a 
revenit pe pămînt. Cîteva oro 
mai tîrziu maimuța Martine a 
fost recuperată vie și nevătă
mată. Scopul acestei experiențe, 
care va fi urmată în zilele ur
mătoare de o alta asemănătoare 
este de a se cerceta variațiile 
nivelului de vigilență și de coor
donare motrice ale unui animal 
aflat în stare de imponderabili
tate.



BRUXELLES
Consiliul mi
nisterial al 
„celor șase"

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
Marți au început la Bruxelles lu
crările sesiunii Consiliului ministe
rial al Comunității Economice Eu
ropene. Vor fi examinate probleme 
privind participarea „celor șase" 
la tratativele din cadrul G.A.T.T. 
pentru reducerea tarifelor vamale. 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează, de asemenea, problema în
cheierii unor acorduri comerciale 
între C.E.E. și o serie de țări care 
intenționează să adere la Piața co
mună.

LUXEMBURG 7 (Agerpres). — 
Primul ministru britanic, Harold 
Wilson, a sosit marți seara la Lu
xemburg — ultima etapă a turneu
lui explorator în țările Pieței co
mune.

Franța înaintea celui de al 
doilea tur de scrutin

• ACORD ÎNTRE P.C.F. ȘI FEDERAȚIA STINGI!
DEMOCRATE ȘI SOCIALISTE • APROPIATA 
REMANIERE MINISTERIALĂ

PARIS 7. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Intr-o declarație dată publicității 
de Biroul Politic al Partidului Co
munist Francez se subliniază, prin
tre altele, că la primul tur al ale
gerilor legislative, Partidul Comu
nist Francez a cîștigat mai mult de 
un milion de voturi față de alege
rile precedente. Aceasta este apre
ciată drept o mare victorie — se 
spune în declarație. P.C. Francez 
a întrunit peste cinci milioane de 
voturi și este în progres în întrea
ga țară, atît la orașe, cît și la sate. 
Rezultatul votului confirmă că P.C. 
Francez este cel mai mare partid 
al stîngii franceze și rămîne cel mai

Senatori americani 
condamnă politica administrației 
fată de Vietnam

NEW YORK 7 (Agerpres). — Co- 
mentînd declarațiile secretarului 
general al O.N.U., U Thant, care a 
arătat că o reglementare a situației 
din Vietnam nu poate fi realizată 
decît după încetarea bombarda
mentelor americane asupra R. D. 
Vietnam, senatorul Robert Kenne
dy a declarat: „Cred că este foar
te important pentru țara noastră 
și pentru interesele Statelor Unite 
în lumea întreagă să ne așezăm la 
masa tratativelor". El a reamintit 
propunerile sale din Senat, făcute 
la 2 martie, privind încetarea ne
condiționată a bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam și reglemen-

tarea pe această bază a problemei 
vietnameze. Senatorul Wayne Mor
se a condamnat, de asemenea, po
litica Administrației față de Viet
nam și a menționat că nu trebuie 
folosită forța militară pentru a im
pune tratative de pace. „Singurul 
mijloc eficace de a obține o schim
bare în politica americană, a adău
gat el, este de a vota împotriva 
guvernului Johnson în cursul ale
gerilor prezidențiale din 1968".

La rîndul său, senatorul republi
can Jacob Javits a subliniat nece
sitatea unei reglementări urgente a 
problemei vietnameze.

puternic partid în marile centre 
industriale.

In declarație se subliniază, de 
asemenea, că voturile stîngii reuni
te, care la primul tur al alegerilor 
prezidențiale însumau 32 la sută 
din voturile exprimate, depășesc la 
primul tur al alegerilor legislative 
de duminică procentul de 43 la 
sută. în declarație se arată că 
această creștere a voturilor stîngii 
este o încurajare pentru toți repu
blicanii care își vor strînge rîndu- 
rile pentru a obține noi victorii în 
viitorul tur de scrutin.

La Paris a avut loc o întîlnire 
între delegațiile Partidului Comu
nist Francez și Federației stîngii 
democrate și socialiste. S-a ajuns 
la un acord privind retragerea re
ciprocă de candidați în favoarea 
reprezentanților forțelor de stingă, 
care au mai multe șanse să învingă 
la cel de-al doilea tur de scrutin.

Președintele Franței, de Gaulle, 
va proceda săptămîna viitoare la 
o remaniere ministerială. In prin
cipiu, arată agenția France Presse, 
nici unul din „ministerele cheie" 
nu-și va schimba titularul. Unii mi
niștri, însă, vor părăsi actualele pos
turi pentru a lua conducerea altora, 
iar unii vor fi schimbați și înlocuiți 
cu alte persoane. In cercurile poli
tice franceze sînt citați drept 
noi eventuali miniștri candidații 
U.N.R. Georges Gorse, Gabriel 
Kaspereit și Leon Hamon a căror 
șansă de a fi aleși deputați la cel 
de-al doilea tur de scrutin de la 
12 martie este mai mult ca sigură.

Marți a reînceput la posturile de 
radio și televiziune campania elec
torală din Franța, de astă dată 
în vederea celui de-al doilea tur 
de scrutin de duminică. Pe de altă 
parte, la miezul nopții de marți 
spre miercuri s-au încheiat desis- 
tările unor candidați în favoarea 
altora.

Dispute, dar nu numai
de ordin financiar
întrunită în două rînduri în ca

pitala Marii Britanii, reuniunea 
tripartită anglo-americano-vest- 
germană, care trebuia să discute 
chestiunea compensării cheltuieli
lor în devize necesitate de între
ținerea trupelor străine de pe te
ritoriul R.F.G., a fost tot de atîtea 
ori amînată. Exprimînd dezamăgi
rea principalilor interesați în re
zultatele ei pozitive — S.U.A. și 
Anglia — ziarul englez „Financial 
Times" scria sîmbătă că sesiunea 
s-a încheiat „fără să fi fost înre
gistrat vreun progres", iar confra
tele său „Guardian" se lamenta: 
„ceea ce este acum pe de-a-ntre- 
gul clar este că ministrul vest-ger- 
man al finanțelor, Strauss, va de
pune toate eforturile pentru a evita 
angajarea guvernului său de a mai 
cumpăra armament și echipament 
militar britanic".

Controversele îndelungate între 
Anglia, R.F.G. și S.U.A. pe tema 
„cine să plătească mai mult" pen
tru întreținerea trupelor engleze 
și americane din Germania occi
dentală au ridicat sever tensiunea 
din interiorul nucleului N.A.T.O. 
Nici una din părți (dacă ne refe
rim la Anglia și R.F.G.) nu acceptă, 
nici măcar parțial, povara chel
tuielilor.

„Dacă R.F.G. nu va compensa 
integral suma de 850 de milioane 
de mărci prin importuri din An
glia — a declarat George Thomson, 
ministrul de stat la Foreign Office, 
reprezentantul englez la tratative
— guvernului britanic nu-i rămîne 
altă alegere decît să opereze o re
tragere masivă a forțelor stațio
nate pe Rin". Punctul de vedere 
englez, categoric, pare să fie im
pus și de dezbaterile din parla
ment pe marginea bugetului pen
tru apărare. Numeroși deputați, au 
cerut guvernului să procedeze la o 
reducere concretă a angajamente
lor militare în Europa și la est de 
Suez.

Slaba majoritate — 39 de voturi
— cu care a fost aprobat bugetul 
militar este considerată de agen
ția France Presse ca o „înfrîn- 
gere morală", a cabinetului. Sub 
impresia votului din parlament, 
delegatul Angliei la tratativele 
tripartite a adresat interlocutoru
lui vest-german următorul ul
timatum : Londra dorește să ob
țină un răspuns pînă la 11 aprilie, 
data aprobării bugetului, sau cel 
mai tîrziu pînă la 9 mai, cînd ur
mează să aibă loc conferința mi
niștrilor apărării ai N.A.T.O. Ati
tudinea intransigentă a Marii 
Britanii nu a produs la Bonn efec
tul scontat. La încheierea Consi
liului național pentru apărare,, 
convocat sub președinția cancela
rului Kiesinger, s-a anunțat că gu
vernul vest-german „nu va satisfa-

ce, din motive economice, preten
țiile financiare ale aliaților anglo- 
americani și se consideră, în con
secință, resemnat la reducerea sub
stanțială a efectivelor britanice de 
pe Rin".

Vrînd parcă să exemplifice con
cluziile Consiliului național pentru 
apărare, ministrul finanțelor. Franz 
Josef Strauss, a declarat cu prile
jul unei reuniuni electorale la Neu
muenster că de la sfîrșitul celui de 
al doilea război mondial, R.F.G. a
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cheltuit 400 miliarde mărci drept 
despăgubiri și pentru întreținerea 
trupelor aliate staționate pe teri» 
toriul țării sale, ceea ce se resimte 
pe planul dezvoltării economice.

Luările de poziție furnizează su
ficiente elemente observatorilor 
pentru a dezvălui, dincolo de limi
tele financiare ale problemei, se
rioasele divergențe politice dintre 
Bonn și Londra potențate, mai ales, 
de lipsa de entuziasm a Marii Bri
tanii față de aspirațiile vest-ger- 
mane spre un rol mai important 
în alianța militară a N.A.T.O. și de 
reticențele cu care guvernul vest- 
german a întîmpinat dorința An
gliei de a adera la Piața comună. 
In capitala insulară nu s-a ascuns 
faptul că turneul explorator al 
premierului Wilson la Bonn a re
prezentat o decepție și a fost „atît 
de puțin încurajator îneît Marea 
Britanie nu mai este în drept să 
mai spere" („l’Economist"). Expli
cația reticenței cancelarului o în
cearcă „Le Monde", care aprecia
ză că „R.F.G. nu dorește să-și pună 
sub semnul întrebării recenta îm
bunătățire a relațiilor cu Parisul 
de dragul susținerii demersului lui 
Wilson". în ochii multor comenta
tori, poziția R.F.G. de a nu acorda 
concesii financiare Angliei pare a 
fi stimulată de atitudinea S.U.A. — 
cel de-al treilea partener la tra
tative — care, deși în espectativă, 
își păstrează un larg teren de ma
nevră. Departamentul de Stat a fă
cut cunoscută dorința S.U.A. de a 
contribui echitabil la întreținerea 
trupelor, astfel îneît o eventuală 
reducere de efective să nu scadă 
eficacitatea forțelor militare ale 
N.A.T.O. Această hotărîre ameri
cană este interpretată ca o invita
ție către cei doi parteneri de a cău
ta.un compromis și ca o reafirmare 
a dorinței Washingtonului de a în
treprinde orice acțiune care ar per
mite perpetuarea controlului său

militar și politic asupra aliaților 
vest-europeni.

în orice caz postura S.U.A. de 
catalizator al înțelegerii anglo- 
vest-germane nu estompează inte
resul lor de a grăbi ameliorarea 
propriilor raporturi cu R.F.G., cu 
atît mai mult cu cît în ultimele 
zile relațiile americano — vest-ger- 
mane s-au înăsprit, ca urmare a 
declarației cancelarului Kiesinger, 
prin care acesta acuza S.U.A. că își 
consultă insuficient aliații occi
dentali într-o serie de probleme și-i 
atribuia lipsa unei concepții comu
ne în cadrul alianței atlantice.

în scopul de a aplana deteriora
rea raporturilor cu R.F.G., repre
zentantul special al președintelui 
Johnson, John McCloy, a făcut o 
vizită la Bonn și a avut sîmbătă 
o întrevedere cu cancelarul vest- 
german. Cei doi interlocutori au 
discutat problema compensațiilor 
în devize pe care Bonnul trebuie 
să le accepte pentru cheltuielile de 
întreținere a trupelor americane 
din R.F.G., precum și o eventuală 
întîlnire între cancelar și președin
tele S.U.A. Din surse americane 
s-a aflat că Washingtonul ar fi 
receptiv la argumentele invocate 
de Bonn în legătură cu greutățile 
sale financiare.

Un purtător de cuvînt vest-ger- 
man anunța marți că, în urma con
vorbirilor trimisului special al 
președintelui Johnson cu cancela
rul Kiesinger, perspectivele unui 
acord S.U.A. — R.F.G. în problema 
compensării în devize a cheltuieli
lor de întreținere pentru trupele 
americane sînt apropiate.

Pe de altă parte, din Londra a 
parvenit știrea că autoritățile en
gleze pregătesc cazărmile care vor 
adăposti unitățile de pe Rin...

Nicolae POPOVICI

Sosirea tovarășului
Maxim Berghianu la Roma

ROMA 7. — Trimisul special A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
Marți seara a sosit )a Roma preșe
dintele Comitetului de Ștat. al Pla
nificării din Republica Socialistă 
România, Maxim Berghianu, care, 
la invitația ministrului bugetului al 
Italiei, Giovanni Pieraccini, face o 
vizită în Italia. Pe peronul gării 
Termini, oaspetele român a fost 
întîmpinat de ministrul italian al 
bugetului, de membri ai conducerii 
acestui minister, de reprezentanți ai 
M.A.E., ziariști.

In salonul oficial, ministrul bu
getului a urat oaspeților un căldu
ros bun sosit, declarînd între alte
le : „Sîntem foarte fericiți să vă 
primim în Italia și sperăm că vizi
ta dv. va constitui o contribuție 
nemijlocită la dezvoltarea relațiilor 
economice dintre, țările noastre. Re
lațiile în domeniul economic și po
litic între guvernele noastre au 
o importanță deosebită, în pri
mul rînd pentru că ele se fac între 
țări cu sisteme economice diferite. 
Ele sînt utile schimbului de expe
riență și cunoașterii situației reci
proce. Vizita dv. contribuie, de a- 
semenea, la întărirea relațiilor eco

nomice, la consolidarea relațiilbr 
politice și a păcii. In acest. spirit,' 
sînt bucuros să vă salut la sosirea 
în țara noastră și să vă asigur că 
vizita dv. va da rezultate dintre 
cele mai bune".

Răspunzînd, Maxim Berghianu, 
după ce a mulțumit pentru invita
ția făcută de a vizita Italia, a de
clarat că împărtășește punctul de 
vedere exprimat de ministrul bu
getului al Italiei că relațiile eco
nomice dintre România și Italia vor 
putea cunoaște o puternică dezvol
tare.

Vizita noastră — a declarat pre
ședintele C.S.P. — se înscrie în 
contextul promovării cu consec
vență de către România a unei 
politici de dezvoltare a colaborării 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică, pe baza 
respectării principiilor suverani
tății și independenței naționale, a 
neamestecului în treburile interne, 
a deplinei egalități în drepturi și a 
avantajului reciproc. Sperăm că 
vom găsi căi și mijloace potrivite 
pentru a realiza o continuă dez
voltare a relațiilor economice din
tre România și Italia.

Vizita delegației guvernamentale 
române în Anglia

LONDRA 7 — Corespondentul 
Agerpres, L. Rod eseu, transmite : 
In cursul zilei de marți Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, conducătorul delegației 
guvernamentale române, care se 
află în Marea Britanie, a făcut o 
vizită la Ministerul Invățămîntului 
și Științei, unde a fost primit de 
G. M. Enabling, subsecretar de stat, 
și de alți membri ai conducerii 
ministerului. A avut loc un schimb 
de vederi despre organizarea și 
coordonarea cercetărilor științifice, 
atît în cadrul Ministerului învăță- 
mîntului, cît și în universități și

în consiliile de cercetări ale aces
tui minister din Marea Britanie 
și din institutele respective de în- 
vățămînt și cercetări din România. 
Conducătorul delegației guverna
mentale române și alți membri al 
delegației au vizitat, de asemenea, 
Institutul național de cercetări e- 
conomice și sociale.

In aceeași zi, Roman Moldovan 
a făcut o vizită la Parlamentul 
britanic, unde s-a întîlnit cu T. 
Dalyell, membru al Comitetului 
pentru știință și tehnologie al Ca
merei Comunelor, precum și cu 
alți membri ai Parlamentului bri
tanic.

CONVORBIRILE ROMÂNO-CANADIENE
OTTAWA 7 (Agerpres). — Marți 

dimineața, în capitala Canadei, au 
început convorbiri bilaterale între 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și delegația ca-

nadiană condusă de Paul Martin, 
secretar de stat pentru afaceri ex
terne.

Convorbirile sînt consacrate dez
voltării multilaterale a relațiilor 
româno-canadiene.

Astăzi, la Da
masc, au loc 
festivități cu o- 
cazia zilei de 8 
Martie — săr
bătoare națio
nală a Siriei. In 
fotografie : o 
vedere a străzii 
Abu Rummana, 
una dintre prin
cipalele artere 
de comunicații 
ale Damascului

CONFERINÎA
9

IN PROBLE
MELE PETRO

BAGDAD 7 (A- 
gerpres). — La 
Bagdad continuă 
lucrările celei de-a 
șasea conferințe a 
țărilor arabe pen
tru problemele pe
trolului. Marți di
mineața au în
ceput discuțiile în 
cadrul comitetelor.

După cum s-a 
mai anunțat, la 
conferință iau par
te aproximativ 400 
de experți din ță
rile arabe, obser
vatori ai compa
niilor petroliere 
interesate în a- 
ceastă regiune, ob
servatori și ex
perți din U.R.S.S., 
R.F.G., Franța, 
Anglia, Italia, In
dia și alte țări. 
Participă, de ase
menea, o delegație 
de 5 experți ro
mâni, condusă de 
Pacoste Gheorghe, 
adjunct al minis
trului petrolului.

r

DUPĂ ALEGERILE DIN INDIA

După cum s-a anunțat la Delhi, 
prima reuniune a parlamentului in
dian ales la scrutinul din luna fe
bruarie se va întruni la 17 martie, 
în prezent sînt în curs discuții cu 
privire la desemnarea liderului și a 
componenței echipei guvernamenta
le. Totodată, în diverse state are loc 
formarea guvernelor locale. Hitendra 
Desai, din partea Partidului Con
gresul Național Indian, a format gu
vernul în statul Gurajat. în statul 
Rajasthan — transmit agențiile de 
presă — guvernatorul a însărcinat, 
din oficiu, cu formarea noului guvern 
pe un reprezentant al partidului de 
guvernămînt, deși acesta nu întru
nise majoritatea absolută a sufragiilor 
în Adunarea legislativă a statului.

După cum se știe, într-o serie de 
state partidul de. guvernămînt nu a în
trunit voturile necesare formării gu
vernului local. în statul Kerala, șef al 
guvernului a devenit liderul comu
nist E.M.S. Nambudiripad. Se știe că 
în acest stat comuniștii — acționînd 
pe o platformă comună — și alte 
partide și grupări politice care au 
format Frontul unit de stînga au cîș
tigat majoritatea zdrobitoare a votu-

rilor, alcătuind guvernul local pentru 
a treia oară din 1957.

Comuniștii, care au cîștigat peste 
240 de locuri în adunările legislative 
ale statelor, au intrat, de asemenea, 
în componența guvernelor din statele 
Bengalul de est, Madras și Bihar. 
Guvernul formației de slînga ieșită 
învingătoare în alegerile din Benga
lul de vest a convocat la Calcutta un 
miting la care au participat aproxi
mativ 500 de mii de persoane. Cu 
acest prilej, noul prim-ministru, Ajoy 
Mukherjee, a arătat că programul 
guvernului său preconizează, între 
altele, măsuri pentru combaterea spe
culei, stabilirea unui plafon minim de 
salarii pentru muncitorii industriali 
și agricoli, desfacerea alimentelor la 
un preț echitabil și susținerea tuturor 
acțiunilor menite să consolideze su
veranitatea națională.

Marți seara, agenția France Presse 
transmitea din Delhi că la Jaipur, capi
tala statului Rajasthan, a fost decla
rată starea de asediu ca urmare a 
demonstrațiilor împotriva proiectului 
de a se forma un guvern minoritar 
al Partidului Congresului.

■ NEW YORK. Sesiunea extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U. va începe la 21 apri

lie și va dura aproximativ trei săptămîni, anunță 
agenția France Presse, citind surse informate. 
Pe agenda sesiunii se află problema Africii de 
sud-vest, precum și alte probleme.
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Pavilionul 
nesc la

Căminul ideal

H| LONDRA. în sălile Olympia din Londra s-a 
deschis marți expoziția „Căminul ideal". 

Peste 500 de firme din Marea Britanie și din alte 
20 de țări expun case prefabricate, mobilier, 
articole de uz casnic etc. România participă cu 
un stand unde, pe o suprafață de 200 mp, sînt 
expuse produse ale întreprinderilor de comerț 
exterior Româno-export, Tehnoforest-export și 
Cartimex. încă de la primele ore după deschi
derea expoziției, standul românesc a 
mare număr de vizitatori.

atras un

româ-
expoziția

■ BERLIN. După cum transmite agenția
A.D.N., la mijlocul lunii martie. Walter Ul- 

bricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D.G., și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., vor face o vizită oficială în R. P. Po
lonă la invitația C.C. al P.M.U.P., a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri ale R. P. 
Polone.

■ BELGRAD. Luni după-amiază, la Belgrad 
au început convorbirile iugoslavo-turce, prile
juite de vizita in Iugoslavia a ministrului aface

rilor externe al Turciei, Ibsan Sabri Cagla- 
yangil.

■ ROMA. în prima zi a marșului organizat de 
scriitorul Danilo Doici „pentru a protesta 

împotriva subdezvoltării sociale și economice a 
Siciliei" au participat 20 000 de țărani și intelec
tuali. Acest marș de 150 km a început luni, în 
apropiere de localitatea Trapani, și se va ter
mina sîmbătă, la Palermo.

■ PNOM PENH. Guvernul Cambodgiei a adre
sat S.U.A. și autorităților militare de la Sai

gon o notă de protest acuzîndu-le de o nouă vio
lare a teritoriului cambodgian. în notă se pre
cizează că la 28 februarie elemente ale forțelor 
armate americane, sud-vietnameze și sud-co- 
reene au declanșat un puternic foc asupra sa
telor din provincia cambodgiana Kompong 
Cham, acțiune care a provocat pierderi mate
riale populației pașnice.

B COPENHAGA. Ivan Bașev, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Populare Bul

garia, și-a încheiat marți vizita oficială în Da
nemarca. în drum spre patrie, el a făcut o 
oprire la Berlin, unde a avut o convorbire cu 
ministrul de externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer. In aceeași zi, Ivan Bașev 
a sosit la Budapesta unde, la invitația lui Jânos 
Peter, ministrul afacerilor externe al R. P. Un
gare, va face o vizită de o zi.

Moment 
preelectoral
corespondență din Atena

Cu toate că pînă la înce
perea oficială a campaniei 
electorale mai este circa o 
săptămîna, partidele politice 
din Grecia au declanșat 
de acum competijia. în 
principalele orașe ale ță
rii, Atena, Salonic, Pa
tras, Lamia, Iraklion au 
avut loc mitinguri organi
zate de Uniunea de centru, 
EDA și ERE ai căror lideri 
și-au expus punctele de ve
dere față de situația po
litică actuală din Grecia, 
în discursurile ținute s-a 
apreciat că situația politică 
internă arată unele semne 
de încordare. Printre ele
mentele de încordare, zia
rele „To Vima", „Avghi”, 
„Athenaiki" și altele citează 
procesul Aspida, contradic
țiile ascuțite dintre dreapta 
și centru, încercările ce le 
face extrema dreaptă din 
rîndurile partidului ERE de 
a amîna alegerile.

Actualul lider al partidu
lui ERE, P. Kanelopoulos, 
s-a desolidarizat de acțiu
nile „durilor" din partidul 
său. El s-a pronunțat pentru 
organizarea alegerilor la 
data stabilită. La rîndul său, 
liderul Uniunii de centru, 
Gheorghios Papandreu, a 
condamnat încercările de a 
zădărnici mersul spre ale
geri. într-un interviu acor
dat ziarului „Akropolis", 
președintele Comitetului 
Executiv al partidului EDA, 
Pasalidis, subliniază că 
„după părerea stîngii, con
fruntarea pozițiilor partide
lor politice poate și trebuie 
să se facă într-o atmosferă 
de calm". EDA consideră 
că pentru organizarea con
sultării maselor în alegeri în

legătură cu problema „carț 
partid să guverneze", Gre- < 
cia are nevoie mai mult ca 
oricînd de liniște.

Printre problemele politi
ce mult dezbătute în pre
zent în Grecia sînt și cele 
privind desființarea măsuri
lor excepționale și legali
zarea Partidului Comunist 
din Grecia. Personalități ca 
Markezinis, lider al Partidu
lui național progresist de 
dreapta, llias Tsirimokos, 
lider al Partidului demo
crat, Pasalidis, lider al par
tidului Uniunea democrati
că de stînga, s-au pronunțat 
în favoarea reexaminării 
atitudinii față de Partidul 
Comunist din Grecia, ară- 
tînd că acest partid repre
zintă opiniile și interesele 
unei însemnate părți a 
populației țării. în același 
timp președintele Partidului 
liberal democrat, Stefano
poulos, a declarat că dacă 
și celelalte partide sînt de. „ 
acord cu legalizarea parti
dului comunist, și partidul 
său va adopta aceeași po
ziție. Doar liderul ERE s-a 
opus legalizării partidului 
comunist. Liderul partidului 
Uniunea de centru, Papan
dreu, spre deosebire de tre
cut, cînd se opunea cate
goric discutării acestei pro
bleme, în prezent a preferat 
să păstreze tăcere, fapt con
siderat de unii observatori 
din Atena ca însemnînd o 
schimbare în pozijia sa ini
țială.

La mitingurile ținute în 
diferite orașe ale țării în 
aceste zile s-a cerut de a- 
semenea legalizarea parti
dului comunist.

C. ALEXANDROAIE

H ALGER. Un grup de 77 de țări în curs de
dezvoltare urmează să țină o conferință 

economică Ia Alger în luna septembrie sau oc
tombrie a.c., a anunțat luni ministrul de ex
terne al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika. Con
ferința dc la Alger va stabili poziția comună a 
țărilor în curs de dezvoltare la Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, care urmea
ză să se țină la Delhi în cursul anului 1968.

BONN. Marele concern vest-german Krupp 
™ se va transforma într-o societate pc acțiuni, 
urmind să pună în vînzare o parte din acțiunile 
sale anul viitor, a anunțat Ministerul Economiei 
de ia Bonn. Transformarea pe care o va suferi 
concernul constituie condiția esențială pusă de 
guvern pentru acordarea unei garanții de 300 
milioane mărci pentru protejarea marilor îm
prumuturi acordate firmei Krupp de către nu
meroase bănci în vederea finanțării exporturi
lor sale.

Birmnnict. Pe o plantație de lemn de teck, una 
din principalele bogății ale acestei țări
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