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DE PRIMĂVARĂ
In primele 10 zile ale lunii martie datorită încălzirii 

timpului au început lucrările agricole de primăvară. Se 
lucrează mai intens îndeosebi în regiunile sudice : Ol
tenia, Banat, București etc. După datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că au și lost 
însămînțate culturi timpurii - mazăre, borceag, orz, 
ovăz - pe o suprafață de 52 500 ha. Cea mai mare su
prafață - 28 000 ha - a fost realizată în unitățile agri
cole din regiunea Oltenia. Bune rezultate au fost obți
nute și în Banat unde s-au însămînțat circa 10 500 
hectare. In această perioadă continuă pregătirea și 
fertilizarea terenului. Au și fost făcute arături pe o 
suprafață de 107 000 hectare. Pe 1 721 000 hectare, 
ocupate îndeosebi cu semănături de toamnă, au fost 
aplicate 230 000 tone de îngrășăminte chimice. Intrucît 
timpul continuă să se încălzească este necesar să se 
treacă cu toate forțele la pregătirea terenului, semănat 
și executarea celorlalte lucrări care se fac în această 
perioadă.

BUCUREȘTI

Ce s-a tărăgă
nat în toamnă
dă bătaie de
cap acum

Pe ogoarele regiunii București 
au fost semănate deja 13 000 ha 
cu mazăre, orz, borceag și cu alte 
culturi. Din discuțiile avute cu tov. 
lng. Eftimie Vasilescu, vicepreșe
dinte al Consiliului agricol regio
nal, a reieșit că există condiții fa
vorabile pentru ca lucrările din a- 
ceastă primăvară să fie efectuate 
la timp și în condiții agrotehnice 
corespunzătoare.

— în comparație cu anii trecuți 
parcul de tractoare și mașini agri
cole s-a mărit, reparațiile s-au exe
cutat la un nivel tehnic mai bun, 
iar în prezent se fac ultimele re
medieri în urma controlului efec
tuat de colectivele regionale pri
vind calitatea reparațiilor. Trac
toarele și mașinile agricole se gă
sesc în cîmp, la brigăzi și multe 
din ele au început lucrul. Semin
țele au fost asigurate făcîndu-se 
condiționarea lor și controlul ger
minației. Avem însă un volum 
mare de lucrări de executat și 
de aceea ne străduim ca fiecare 
oră și zi bună de muncă să fie fo
losite din plin. Mă refer la faptul 
că în unitățile agricole din regiune 
au rămas din toamnă nearate 
123 000 ha, care vor trebui pregă
tite acuma.

într-adevăr, cea mai importantă 
problemă de rezolvat în regiunea 
București este grăbirea lucrărilor 
de pregătire a terenului, întrucît 
suprafața de 123 000 hectare ră
masă nearată din toamnă nu este 
de neglijat. Situația este îngreu
nată de faptul că în această iarnă 
au fost multe precipitații, ceea ce 
face ca în unele locuri din cauză 
că pămîntul este moale să nu se 
poată intra încă la arat. Prin ur
mare, lucrările se aglomerează. în 
cele mai multe locuri se are în ve
dere acest aspect.

La sediul S.M.T. Balaciu, raionul 
Urziceni nu se mai găseau decît 
10 tractoare sosite recent din uzină 
și cîteva rutiere care efectuau lu
crări de transport. Toate celelalte 
erau trimise la brigăzi, în cîmp, 
gata de lucru. La verificarea fă
cută de un colectiv regional s-a 
constatat că reparațiile au fost 
executate bine. Conducerea stațiu
nii apreciază că sînt pregătiți pen
tru a termina la timp toate lu
crările agricole de primăvară.

Același lucru l-am întîlnit și la 
S.M.T. Andrășești. Pentru ca lu
crările de semănat să nu depășeas
că 10 zile, așa cum s-a stabilit în 
planul operativ, s-au organizat 4 
ateliere mobile dotate cu piese de 
schimb, utilaje și mecanici de în
treținere care vor efectua reme
dieri în timpul lucrului la 2—3 
cooperative agricole.

La cooperativa agricolă din Cio
china, raionul Slobozia, am găsit pe 
inginerul agronom Costică Echim 
pe teren unde controla starea de 
umiditate a solului pentru a _ în
cepe pregătirea terenului. A indi
cat mecanizatorilor ce lucrări să 
fie făcute mai devreme.

Se constată cîtă bătaie de cap dă 
acuma în primăvară, ceea ce s-a 
tărăgănat în toamnă și anume exe
cutarea arăturilor. De la desprimă- 
vărare s-au făcut arături doar pe 
12 800 ha. Zilele trecute, la coope
rativa agricolă din comuna Vlad 0 
Țepeș, raionul Călărași, suprafețe B 
mari de teren erau ocupate încă g 
cu coceni de porumb. Cît privește B
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Handbaliștli dinamoviști asaltează poarta danezilor

Gheorghe LEAHU

■ Dinamo București — H. G. Co
penhaga 24-16 în „C. C. E.“ la
handbal ■ Nou record românesc
realizat de Viorica Viscopoleanu
la „Jocurile europene" pe te-

re n acoperit ■ FOTBAL: după
15 etape, schimbări în „extre
mele“ clasamentului ■ ȘAH: în
turneul de la Belgrad, Alexandra

:• ' ■ ~ d.- ■ ......... .... " ■ '

Nicolau menține pri

MEDALII DE AUR PENTRU TINERII NOȘTRI HANDBALIȘTI
Selecționatele de handbal ale Româ

niei s-au comportat remarcabil, cucerind 
duminică, la Rotterdam, medaliile de 
aur ale Criteriului mondial de tineret. 
In ambele competiții (masculin și femi
nin), echipele românești au arătat o su
perioritate evidentă, terminînd pe pri-

mul loc, fără a cunoaște înfrîngerea. Nu
meroșii spectatori prezenți la cele două 
finale au aplaudat la scenă deschisă jo
cul tehnic și spectaculos al formațiilor 
noastre, care au confirmat încă o dată 
valoarea lor internațională.

De ce tolerează Ministerul Industriei Construcțiilor și

Ministerul Industriei Chimice GOSPODĂRIREA
LIPSITA DE RĂSPUNDERE A
UNOR FONDURI MATERIALE?

Pentru etapa actuală de dezvol
tare a țării, partidul a trasat ca o 
sarcină de prim ordin ridicarea pe 
un plan superior a activității fiecă
rei întreprinderi și ramuri de pro
ducție în scopul creșterii eficienței 
economiei noastre naționale. Efor
tul general pentru sporirea eficien
ței întregii activități economice este 
diminuat însă de pagubele mate
riale provocate de incompetență 
sau neglijență, pagube care într-o 
formă sau alta se repetă datorită 
faptului că cei vinovați nu suportă 
consecințele, nu poartă răspunde
rea pentru daunele aduse statului. 
O atare situație este alimentată de 
îngăduința sau superficialitatea cu 
care unele organe economice de 
resort chemate să curme asemenea 
daune privesc aceste deficiențe, 
precum și de lipsa unor reglemen
tări precise în această direcție.

Mă voi referi la două cazuri din 
industria de prefabricate din be
ton. Pentru întreprinderea de pre
fabricate din Craiova s-a adus din 
import, în anul 1965, o linie pentru 
fabricat spalieri de vie precompri- 
mați. Instalația, care a costat două 
milioane lei, a fost pusă în func
țiune conform unui proces verbal 
la 30 septembrie 1965, dar a produs 
numai rebuturi. Anul trecut, în se
mestrul I. de exemplu, la această 
instalație trebuia să se realizeze 
conform graficului 4 668 mc spalieri 
precomprimați, dar nu s-au realizat 
decît 137 mc — adică 2,9 la sută din 
producția proiectată — și aceasta 
necorespunzătoare calitativ. De a- 
tunci s-au format fel de fel de co
misii tehnice și s-au făcut multiple

variante de planuri de măsuri pen
tru a pune „pe roate" această in
stalație, dar toate încercările s-au 
soldat numai cu efectuarea unor 
cheltuieli suplimentare. Instalația a 
fost abandonată. Totuși, se mai fac 
în continuare „studii" pentru trans
ferarea acestei instalații la între
prinderea de prefabricate „Progre
sul" din Capitală.

Acesta este un caz tipic de 
amînare pentru a lăsa tim
pul să lucreze în favoarea 
celor care se fac răspunză
tori de contractarea și achi
ziționarea utilajelor necores
punzătoare.

Tot așa s-au petrecut lucrurile și 
cu mașina de tăiat fîșii cu goluri, 
adusă din import în 1964 pentru în
treprinderea de prefabricate din 
Turda, care a costat 773 000 lei. 
Instalația respectivă nici nu a mai 
fost montată, pentru că alta simi
lară, aflată la Craiova, nu a dati 
rezultate. în august 1966, cînd or
ganele de control din Ministerul 
Finanțelor au constatat această si
tuație, conducerea direcției genera
le a arătat că utilajul se va mon
ta la Craiova. Nu de mult s-a fă
cut un’ studiu prin care se pro
pune utilizarea la întreprinderea 
din Roman numai a unor părți 
componente ale utilajului, în va
loare de 185 000 lei, urmînd ca pen-

Virgil ZAMFIRESCU 
controlor revizor principal 
în Ministerul Finanțelor
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O forma de
intoxicare
colectiva
FUMA TUL
IN ȘEDINȚE

O

ecouri

loc

între înaintași, la meciul 
de rugbi Progresul — Știința Pe

troșani
Foto : M. Andreescu

tn cadrul discufiei purtate în co
loanele ziarului nostru privitor la 
necesitatea apărării neiumătorilor 
împotriva eiectului nociv al fumu
lui de tutun, Ia redacție sosesc zil
nic numeroase scrisori de la cititori. 
Semnatarii cer în ultimul timp să se 
ia măsuri cu caracter obligatoriu, 
în toate instituțiile și întreprinde
rile, pentru interzicerea turnatului 
în ședințe, în adunări și consfătuiri.

VA MURI CINEVA DACĂ CEL

PUȚIN 2-3 ORE M RESPIRA

AER CURAT?
La noi, la T.A.P.L. 

Ploiești, 
loc, de 
sală nu 
toare și 
proastă, 
participă 
oameni, 
adunărilor 
mare de o 
oxigenul nu 
ge pentru 
Unii tovarăși aprind 
țigară după țigară.

La o ședință recentă 
a organizației de bază 
n-am mai putut să su
port fumul. Am cerut 
cuvîntul și am rugat 
insistent prezidiul să 
intervină pentru a

adunările au 
obicei, intr-o 
prea încăpă- 
cu aerisire 
La ședințe 
circa 60 de 

Dacă durata 
este mai 
oră-două. 
mai ajun- 
respirație.

opri fumatul în sală. 
S-a făcut apel la fu
mători să se abțină, 
Cîțiva ochi m-au stră
fulgerat. Se pune o 
întrebare elementară : 
oare fumatul este o 
patimă atit de grea 
incit este imposibil ca 
cineva să se abțină 
două ore ? Cred că cel 
mai încarnat fumător 
este în stare să treacă 
un asemenea examen 
de voință ! Nu există 
nici un motiv care să 
împiedice 
fumatului 
Aceasta 
mai de 
ședințelor. Găsesc că

interzicerea 
în adunări, 

depinde nu- 
conducătorii

Multe-i trec omului prin cap. 
Mie îmi plac oamenii cărora — 
ca să zic așa — le trece prin cap. 
Sînt acești oameni un soi foarte 
prețios. E greu să-ți dăruiești tot 
timpul liber aprovizionării „sfin
tei" tale case cu frigider, mașină 
de spălat, televizor și alte aparate 
(de altfel deosebit de necesare) și 
să vezi în același timp florile de 
liliac și cais din grădina vecină, 
frumusețea orașului și chiar difi
cultățile lui. De aceea, cînd la 
Constanța nu găsești pește, n-ai 
dreptul să fii supărat doar pentru 
stomacul tău și nici pe geografie 
care a orînduit Marea lingă acest 
oraș atît de minunat și Dunărea 
nu prea departe. Toată lumea 
știe că și Cotnarul și Buciumul 
sînt vinurile vestite ale bătrînului 
și renumitului Iași, dar nimeni nu 
poate înțelege de ce tocmai acolo 
nu le poate cumpăra, bineînțeles 
altfel decît în butelii STAS pe 
care le găsește aidoma la Giurgiu 
sau altundeva.

Tot așa este greu de înțeles 
de ce un oraș ca al nostru, Timi
șoara — orașul florilor — ora
șul grădină, (tot natu știe că în 
pămîntul acesta sînt plantate 
3 264 511 flori), nu sînt florării. 
Ba ele sînt. Mă refer la firme. 
Se știu și adresele lor, dar tocmai 
ăsta e răul. Sînt mereu închise — 
chiar și fără scuza oficializată: 
„închis pentru inventar" sau „pre
iau marfă", sau „vin imediat". 
Sărbătorile bucuriilor, prinsurile 
incitaților, serile spectacolelor, o- 
nomasticelor si nunților nu sînt 
întîmpinate de florile noastre. 
Gustul pentru frumos și delicat, 
care cere multă sensibilitate cînd 
floarea (citiți ghiveciul) e impa- 
chetată, nu-i ajutat să se formeze 
de către florării — acest sanc
tuar al delicateței umane. E 
drept că orașul te recompensează 
prin capitolul său social, oferin- 
du-ți, cu o ușoară ironie, cele 
3 264 511 flori, răspîndite în ati- 
tea parcuri care te fac să înțelegi 

- că Timișoara este un adevărat 
parc cu oraș și nu doar orașul 
parcurilor.

Pentru motivele de mai sus, 
mi se pare legitimă măsura de 
apărare a orașului, invitîndu-te 
foarte citeț: Nu rupeți florile 1 
Amendă pe loc I (Deci fără e- 
fectul destructiv al birocrației).

Se anunță că orașul nostru va fi 
gazda unei expoziții a florilor. 
De cîmp ? întreabă unii. Nu, li 
sc răspunde ; a florilor plantate. 
Atunci va reuși cu siguranță! 
Se va bucura de un mare succes! 
Este știut că la noi operația plan
tării se face excepțional. Culege
rea, expunerea, vînzarea și împa
chetarea florilor sînt însă feno
mene locale total nedescifrate, 
probabil prin complexitatea ter
menilor componenți. De aceea 
dorim noi toți ca orașul în care 
trăim să poată trece în sfîrșit 
peste faza expoziției plantate, la 
aceea a expozițiilor de flori pen
tru public. „Grădinarii" florilor 
industriale, specifice orașului nos
tru, să afle că tot ce-i făcut pen
tru vînzare se poate vinde și încă 
frumos. Astfel, cei 200 000 lo
cuitori ai orașului nostru (și acest 
lucru poate fi valabil și pentru 
alte orașe), cu 200 000 buchete de 
orhidee și garoafe și atîtea alte 
sute de mii de flori ale hărniciei, 
îndemînării, dragostei de muncă 
și frumos, să înțeleagă de 200 de 
ori mai ușor frumusețea de a fi 
prezenți la spectacole, bucuria 
lecturii, a comportamentului civi
lizat și a tuturor faptelor care 
ridică ștacheta umană.

Aceasta-i doar una din tainele 
frumuseții florilor și a orașelor cu 
adevărat și permanent frumoase. 
Nu?

aceasta este o obligație 
a tuturor celor intere
sați ca ședințele să se 
desfășoare în condiții 
normale. Să vedem, va 
muri cineva dacă se 
va abține 2—3 ore de

la tutun, dacă în a- 
cest răstimp va respi
ra aer curat ?

Ion MILITARII 
merceolog 
T.A.P.L.-Ploiești

0 ADEVĂRATĂ ȘEDINȚĂ DE... 

ASFIXIERE TABACICĂ
I
Chiar dacă ai o sănă
tate de oțel, consec
vența îndelungată a a- 
cestui tratament ți-o 
macină. Dar să ne gin- 
dim că la ședințe par
ticipă oameni suferinzi, 
cărora numai mirosul 
de tutun le face rău. 

Fumatul în ședințe 
trebuie interzis. Să se 
fumeze în pauze. Alt
fel, de ce se mai dau 
pauze ? După părerea 
mea. Ministerul Sănă
tății și Prevederilor 
Sociale trebuie să in
tervină mai 
cu dispoziții ___ ___
reglementeze proble
ma în toate împreju
rările.

Dr. Ion POPA 
circumscripția sani
tară Tormac, raionul 
Deta

La început de lună, 
avem ședințe de lucru 
la care participă me
dicii din circumscrip
țiile rurale ale raionu
lui, directorii de poli
clinici. medicii de în
treprinderi, Se adună 
la un loc 25—30 de 
persoane. Avem și șe
dințe mai mari cu toți 
medicii din raion, ca 
să nu mai vorbesc de 
consfătuirile operative, 
săptămînale, în cir
cumscripții, Stăm in- 
tr-o atmosferă în
cărcată de nori groși 
de fum de țigară. A- 
desea, însuși cel care 
conduce ședința își a- 
prinde țigara și gestul 
lui este interpretat de 
către cei 10—15 fumă
tori ca o invitație. în
tr-o oră, în mica încă
pere în care respiră 30 
de persoane, se consu
mă circa 100 de țigări ! 
O adevărată ședință de 
asfixiere tabacică !

energic, 
care să

(Continuare 
în pag. a II-a)
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SOCIOLOGIA SATULUI
in perspectiva României socialiste

Amploarea și ritmul transformă
rilor profunde ale întregii vieți a 
satelor noastre fac posibilă și în 
același timp necesară o conturare 
din ce în ce mai clară a satului ro
mânesc de miine. Cunoașterea linii
lor de perspectivă eSte, de aceea, 
indispensabilă tuturor celor care 
participă la îndeplinirea ansam
blului măsurilor de dezvoltare 
a mediului rural, pentru a asi
gura concordanța soluțiilor, precum 
și conjugarea acestora cu activită
țile sătenilor — beneficiari și, în 
același timp, element activ al trans
formării satelor lor.

în expunerea la Congresul coo
perativelor agricole de produdție 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a pre
cizat : „Ansamblul măsurilor eco
nomice, organizatorice și social- 
culturale stabilite de partid va face 
ca țărănimea să se bucure tot mai 
mult de binefacerile civilizației, 
va asigura înflorirea multilaterală 
a vieții satului", subliniind, în con
tinuare, că procesul întăririi și ci
mentării alianței și prieteniei din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
cooperatistă, procesul dezvoltării 
mecanizării, intensificării agricul
turii, al ridicării vieții materiale 
și culturale a țărănimii vor duce, 
treptat, la apropierea condițiilor de 
muncă și de trai de la sat de cele 
de la oraș. Este sintetizat, în aces
te cuvinte, scopul către care con
verg măsurile de transformare a 
mediului rural, organic integrate 
sensului general al dezvoltării vii
toare a țării, conturat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Cooperativele agricole de pro
ducție sînt unități plurifuncționale, 
care fac cheagul noii vieți a țără
nimii noastre.

Unele probleme decurg din ti
pologia localităților rurale. Este, 
îndeosebi, cazul satelor risipite (cu 
gospodării izolate, situate în mij
locul terenurilor de cultură) sau 
al celor liniare (cu gospodării înși
rate în lungul unor văi sau dru
muri, pe distanțe, în general, de 3,5 
km, atingînd uneori însă și lungimi 
de peste 10 km). Blocînd suprafețe 
mari — și adeseori din terenurile 
cele mai productive — asemenea 
vetre de sat prezintă impedimente 
în realizarea dotărilor, dificultăți 
de realizare a serviciilor sociale 
care să asigure un nivel de viață 
ridicat (la recensămîntul din 1956, 
circa 43 la sută din totalul așezări
lor rurale aveau sub 500 de locui
tori). în astfel de condiții, alimen
tarea cu apă potabilă, electrificarea 
devin extrem de costisitoare, iar 
pentru satele risipite — practic im
posibile. Razele unor unități de ser
vicii sociale (creșe sau grădinițe 
sezoniere, școală, cămin cultural,

de loan I. MATEI
șef de sector la Centrul de cercetări sociologice al Academiei

prăvălie sătească etc.), devin atît de 
marij încît accesibilitatea lor se " 
duce considerabil.

Deosebit de semnificative 
fost, de pildă, în acest sens 
zultatele obținute în cadrul unei 
vestigații sociologice efectuate 
cum cîțiva ani asupra unui grup 
sate din bazinul isferior Vedea- 
Călmățui. Cunoașterea rezulta
telor anchetei de către organele 
de conducere ale cooperativelor a- 
gricole de producție, organele loca
le ale puterii de stat, organizațiile 
de masă și obștești din această re
giune le-a dat acestora posibilita
tea să stabilească modalitățile de 
realizare a dotărilor necesare. Și 
trebuie semnalat un fapt deosebit 
de concludent: pentru unele dotări 
care nu ar fi economic să servească 
o singură așezare rurală, au fost 
preconizate, pe baza a înseși pro
punerilor cooperatorilor, soluții de 
asociere a unor cooperative agrico
le. Constituirea uniunilor coopera
tivelor agricole de producție este de 
natură a da viață dotărilor supe
rioare zonale, necesitate esențială a 
deservirii superioare pe grupuri de 
sate.

Un rol deosebit de important în 
realizarea unui cadru unitar, armo
nios și echilibrat al vieții sociale 
sătești îl are sistematizarea mediu
lui rural, problemă care a fost 
pusă cu acuitate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Rezolvarea ei im
plică acțiunea convergentă a tutu
ror factorilor de răspundere care 
participă la alcătuirea programelor 
de dezvoltare a satelor. Elaborarea 
de către Consiliu] Național al Cer
cetării Științifice a direcțiilor de in
vestigație științifică și integrarea 
lor într-un ansamblu unitar a des
chis perspective noi și în privința 
contribuției sporite a cercetătorilor 
științifici la cristalizarea principii
lor sistematizării satelor. Unele din 
temele înscrise în planul de mun
că al Centrului de cercetări sociolo
gice al Academiei, de pildă, sînt 
axate pe aspecte esențiale ale 
transformării mediului rural. Ast
fel, în afara unor investigații pri
vind în mod special organizarea 
muncii în cadrul cooperativelor 
agricole de producție, la începu
tul acestui an s-a trecut la elabora
rea unui studiu menit să stabileas
că criterii sociale utile organelor 
locale care realizează practic lu
crările de sistematizare a localită
ților. Rezultatele acestei Investiga
ții multidisciplinare, antrenînd,

re-

au 
re- 
in- 
a- 
rte

alături de sociologi, urbaniști, 
gronomi, medici etc., vor fi inte
grate în tabloul general al studii 
lor necesare sistematizării satelor.

Un prim pas în concretizarea 
noului cadru de viață al locuitori
lor satelor îl vor reprezenta, fireș
te, separarea zonelor de locuit, și 
recreație de cele de muncă, prin 
amplasarea judicioasă a dotărilor 
și gruparea unora din ele în cen
trul obștesc, proiectarea rațională 
a căilor de circulație în cuprinsul 
vetrei. Realizarea de dotări diverse 
și de nivel superior: creșe, grădini
țe, școli, dispensare, băi publice, 
biblioteci, cămine culturale, teren 
de sport, magazine, ateliere de de
servire etc., ca și a unei echi
pări edilitare asigurînd un confort 
sporit — electrificare, alimentare 
cu apă, canalizare — vor produce, 
treptat, o adevărată ridicare la ni
vel urban a mediului rural.

Este cunoscută influența puterni
că pe care o exercită orașul asupra 
satelor înconjurătoare, influență 
care se manifestă vizibil asupra lo
cuinței țărănești. Ca atare, dacă nu 
s-ar lua măsuri tinzînd la crearea 
unei arhitecturi contemporane ro
mânești purtînd amprenta specifi
cului nostru național, am putea a- 
sista la o despersonalizare, trepta
tă a satelor noastre prin pătrun
derea arhitecturii 
rașe. Dacă este 
hitectura rurală 
adapteze noilor cerințe de viață 
ale sătenilor și, deci, să conducă ia

a-

moderne din o- 
evident că ar- 
trebuie Să se

alte rezolvări funcționale decît cele 
tradiționale — casa cu tindă și două 
camere nemaicorespunzînd modu
lui de trai în devenire al țărănimii 
— și că în această privință arhitec
tura modernă poate aduce o contri
buție însemnată, problema plasticii, 
a înfățișării locuinței rurale rămî- 
ne deschisă.

în timp ce în asigurarea nivelu
lui de confort sarcinile revin pre
ponderent tehnicienilor și ingineri
lor din diverse domenii, în ceea ce 
privește păstrarea și promovarea 
specificului național, rolul țărănimii 
este deosebit de important, țăranul 
fiind de cele mai multe ori arhitec
tul și meșterul propriei sale locuin
țe, precum și exponentul firesc al 
artei populare. în acest sens, cre
dem că instituirea — pe lingă con
cursurile în rîndul arhitecților — a 
unor concursuri pe regiuni în rîndul 
țărănimii pentru cele mai reușite 
construcții de locuințe ar avea un 
dublu rezultat : stimularea creației 
populare în domeniul arhitecturii 
rurale și depistarea unor talente în 
rîndurile meșterilor locali. Efi
ciența acestor concursuri ar fi 
maximă dacă ele ar fi dublate de 
o acțiune de largă informare asupra 
problemei locuinței în mediul ru
ral, informare care să reliefeze noi
le cerințe de viață ale sătenilor — 
știut fiind că ele nu apar concomi
tent în toată țara, ci diferențiat. în 
raport cu gradul de dezvoltare e- 
conomică atins — cît și asupra spe
cificului național, prin cunoașterea 
unor exemple valoroase de arhitec
tură populară. Totodată materialul 
prezentat la aceste concursuri ar 
oferi un bun prilej de studiu al ten
dințelor marcate de arhitectura 
populară și al evoluției lor an de 
an, în fiecare regiune.

PROGRAMUL I: Ac
tualitatea agrară. Din 
cuprins : Tractoarele 
și mașinile agricole fo
losite cu maximum de 

experiență. (6,15). La microfon, melodia preferată.
(8.30) Sfatul medicului : Prevenirea tetanosului.
(9.30) . Melodii populare interpretate la acordeon. 
(10,20). Roza vînturilor : Din cuprins : „După 60 de 
ani". (Prin locurile răscoalei țărănești din 1907 — 
reportaj). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale 
săptămînii. (11,20). „Meșterii de jucării". A patra 
jucărie din concurs : Ursulețul. (16,30). File de le
gendă. Movila lui Burcel. Scenariu radiofonic. 
(17,10). Ritmurile cincinalului. (18,40). Concert de 
melodii românești. (19.35). Teatru radiofonic : Pre
miera „Andromaca" de Jean Racine. (20,30). Sonet 
pentru dragostea noastră — muzică ușoară. (23,00). 
PROGRAMUL II : „Pe Mureș și pe Tîrnave" — 
muzică populară. (8,30) Din repertoriul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat. „Gheorghe Dirtia" 
din Brașov. Dirijor. Andrei Lukaci. (9,03). „Mio
rița" : 1907 în folclorul românesc. (10,05). Actuali
tatea teatrală. (17,40). Viața de concert a Capitalei. 
(19,50). Moment poetic. Fragment din „Iliada". Tăl
măcire de George Murau. (22,30). „Noapte de mar
tie" — muzică ușoară. (22,35).

luni

La cinematograful „Union"

la 
va 
la

Bob Căli-

scenariu/ și

ME DE ANIMAȚIE
In săpfămîna 13—19 martie a. c„ 

cinematograful Union din Capitali 
fi prezentat zilnic, în spectacolul de
orele 18, un program de filme de ani- 
mafie românești și străine. In program :

— C1NTEC DE LEAGĂN — film de 
păpuși. Păpușa șl regia : 
nescu.

— SURfSUL SFINXULUI, 
regia Marin lonescu.

— UMBRA, film de cartoane decu
pate. Scenariu, grafică, animafie șt 
regie : Laurenfiu Sîrbu.

— CINCI SĂPTĂMlNI IN BALON, film 
de cartoane decupate, scenariul : Anda 
Boldur ; desenele și regia : Olimp Vărăș- 
teanu.

— MUNTELE, scenariul și regia : Paul 
Mafeescu.

— UNDE ESTE MAMA ? (R. P. Chi
neză).

— REGELE JUNGLEI și CORIDA — 
R. P. Polonă.

Cooperajia de consum pune la dis
poziția cetăfenilor din localitățile pe 
care le aprovizionează un nou sistem de 
deservire care economisește timpul ne
cesar deplasării pînă la vreuna din uni
tățile de desfacere. O carte poștală 
adresată secfiei „Comerțul prin cofetă
rie" din București, str. Sergent Nufu Ion 
8—12, raionul Lenin, prin 
cunoscute mărfurile cerute 
expediate la domiciliul 
prin colet poștal. Plata se 
mirea coletului. Pentru ca 
cunoască ce anume se poate cumpăra 
în acest fel se trimite, la cerere, lista de 
mărfuri.

care se fac 
și ele sînt 

solicitantului 
face la pri- 
publicul să

teatre
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RAȚOI 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A): 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrui Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului Național 
,1. L Caragiale") : OMUL CARE A VĂZUT MOAP.TEA — 19,30.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale" (în sala Studio a Teatrului Național „I. L. Caragiale") : UL
TIMA ORA — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (în sala Palatului Pionierilor) : TIGRIȘORUL 
PETRE - 17. . „
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA RE
VISTEI — 19,30 (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

cinema

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR

13 MARTIE 19
Solistă Sofia Cosma. (19,50). „Ca tine nu e nimeni" 
— muzică ușoară.. (23,55).

vineri

Stadiul lucrărilor
I :

PROGRAMUL I: 
„Ciobănaș de la mi
ori" — cîntece ciobă
nești și jocuri popu
lare. (10,15). Tonoma- 
slujba patriei. (17,10).

agricole de primăvară
(Urmare din pag. I)

executarea aratului pe aceste tere
nuri nici nu putea fi vorba. Aici 
ca și în alte locuri se pune proble
ma eliberării neîntîrziate a terenu
rilor de coceni, curățirii lor pen
tru ca, pe măsura zvîntării tere
nului, să înceapă aratul.

Prima 
deosebit 
cutarea 
spus că 
acest avantaj — unitățile agricole 
din raioanele Alexandria, Zimni- 
cea, Turnu Măgurele — au reali
zat un lucru bun. în alte locuri se 
pare că oamenii au rămas în „a- 
morțire" din iarnă. Zilele trecute, 
membrii cooperativei agricole din 
Ștefănești, raionul Lehliu, erau su- 
părați că S.M.T. Horia nu trimisese 
încă tractoarele și din această 
cauză nu se putea lucra în cîmp 
deși terenul era tocmai potrivit.

Se impune un control și o în
drumare operativă și competentă 
pe teren din partea consiliilor 
gricole și uniunilor cooperatiste 
vederea lichidării unor lipsuri 
cele semnalate mai sus.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii'

parte a lunii martie a fost 
de favorabilă pentru exe- 
semănatului. Și trebuie 

acei care au profitat de

a- 
în 
ca

ARGEȘ

Poate avea
Argeșul legii 
me îndestulă
toare ?

Aproape în fiecare «din anii t.re- 
cuți, în regiunea Argeș, cantități în
semnate de legume au fost aduse 
din alte părți. Măsurile luate de con
siliile agricole și uniunile coopera
tiste, la indicația comitetului re
gional de partid, urmăresc obține
rea în acest an a unei producții 
mari de legume, eșalonarea ei în 
timp și îmbogățirea sortimentului.

Zilele acestea se lucrează intens 
la pregătirea răsadurilor și a te
renului destinat a fi cultivat 
cu legume. Pentru prima oară 
în regiune s-a trecut la obținerea

de culturi forțate în răsadnițe și 
sere pe o suprafață de 51 000 mp. 
Cooperativele agricole din Dră- 
ganu, Orlești și Scornicești vor li
vra cantități însemnate de roșii, 
ardei și alte trufandale. în cîteva 
unități — la Voicești, Grădinari și 
Străjești de Jos etc — se amena
jează

Se 
bună 
ceastă 
abandonată. Iată ce ne declară, în 
legătură cu aceasta, tov. ing. Petre 
Stan, șeful serviciului hortiviticol 
din consiliul agricol regional Ar
geș : „în multe locuri acțiunea a 
început să tînjească. Cele 8 unități 
agricole din raionul Slatina au a- 
bandonat în prezent ridicarea so
larelor planificate. Și unele din 
ele, ca de pildă‘Curtișoara, au fă
cut acest lucru după ce s-au apro
vizionat cu însemnate cantități de 
materiale în care au investit sume 
mari de bani. Lucrările de amena
jare a solarelor se desfășoară ane
voios și în raionul Costești". întru- 
cît s-a făcut un pas bun în direcția 
amenajării de solarii, acțiunea va 
trebui susținută, în continuare, de 
către uniunile cooperatiste și con
siliile agricole.

în cîmp vor fi cultivate 5 500 ha 
cu legume. Pentru începerea aces
tei munci legumicultorii zoresc 
pregătirea răsadurilor în- paturi 
calde și răsadnițe. în cooperative 
cai cele din Teslui, Voicești, Co- 
teana, Curtișoara, Brîncoveni ră
sadurile au crescut viguroase și aș
teaptă doar timpul prielnic ca să 
fie sădite în cîmp. în alte părți ca 
de pildă la Doba, Potcoava, Vergu- 
leasa însămînțările în răsadnițe 
sînt întîrziate. Nu peste tot se dă 
atenție aprovizionării din timp cu 
semințele necesare. Dintr-o sta
tistică rezultă că nu au fost ridi
cate de la Agrosem mai bine de 
81 000 kg arpagic, cu cele mai mari 
cantități fiind înscrise unitățile a- 
gricole din raioanele Găești și Cos
tești.

Din 
poate 
există 
nării producției de legume. Totuși 
în acest domeniu continuă să se 
manifeste deficiențe serioase. Fără 
răsaduri de bună calitate, fără te
renuri bine pregătite nu este posi
bilă obținerea unor producții mari 
de legume, de bună calitate. Acest 
lucru trebuie să-l aibă în vedere 
organele agricole din regiunea Ar
geș.

solare pe 20 ha.
pare însă că experiența 
care se înfiripă, în a- 
direcție, a început să fie

relatările de mai sus se 
constata preocuparea care 
în vederea sporirii și eșalo-

Gh. CTRSTEA
corespondentul „Scînteii'

PROGRAMUL
Sfatul medicului : Ali
mentația copilului in 
perioada înțărcării. 
(9,30). Din înregistră- 

. rile violonistului Jac
ques Thibaud. (9,45). Melodii populare de virtuo
zitate. (10,03). Orchestra de muzică populară Doi
na Moldovei" din Iași. (15,00). Luminile rampei, 
înregistrări din spectacolele Teatrului de Operă și 
Balet. (16,40). Memoria pămintului românesc : Vi
zită la Muzeul de istorie, din Cluj. La pragul Dro- 
betei. (17,10). In jurul globului. (18,03). Ediție radio
fonica : Ion Luca Caragiale. Creația dramatică 
„Napasta". Prezintă Liviu Călin. Interviu cu Emil 
Botta despre realizarea rolului Ion. (21,05). „Dialo
gul stelelor cu luna" — muzică ușoară. (21 25). 
PROGRAMUL II : „Dragă mi-e Oltenia" — muzică 
populară. (7,00). Imagini ale patriei în muzica sim
fonică. (9,03). „Preferințele dumneavoastră" — 
muzică ușoară. (9,35). Antologie de literatură uni
versală. Din nuvelistica lui Anatole France. Pre
zintă Zoe Dumitrescu-Bușulenga. (10,05). „Am ales 
pentru dumneavoastră aceste melodii". (15,10), 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur. 
(17,40). „Mîndra mea, floare aleasă" — program de 
cîntece și jocuri. (18,35). Noapte bună, copii : „Cei 
trei urși", poveste de Mihail Sadoveanu. (19,30). 
Cercul melomanilor Interpreți ai unor lieduri 
celebre. (19,50). Gaudeamus. (Emisiune pentru stu
denții. (20,30). Cîntă Puica Igiroșeanu, Salvatore 
Adamo, Anca Agemolu și Tonny del Monaco 
(21,05). Moment poetic. Fragment din „Divina Co
medie" de Dante. Tălmăcire de George Coșbuc.

marți
tul melodiilor. (14,08). In
Concert de melodii românești. (19,35). Atențiune, 
părinți ! Oboseala de luni dimineață. „Atitudini" 
— foileton de Radu Cosașu. (21,05) Melodii în 
noapte. (22.56). PROGRAMUL II : Din tezaurul 
nostru folcloric. (8,30). Orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat din Arad dirijată de Jan Hugo 
Huss (9,03). Teatru radiofonic. Ciclul „Radiodifu
ziunea în sprijinul școlii". „Răzvan și Vidra" de 
B. P. Hașdeu. (10,05). In ritm de tango. (13,08). 
Transmisiune de la Teatrul de operă și balet : 
„Răscoala" de Gheorghe Dumitrescu. Conducerea 
muzicală, Constantin PetrOvici. (19.30). Moment 
poetic. Ti aduceri din poezia universală, de Lucian 
Blaga. (22,30). Discuri inedite : Andră Jolivet. 
Concert pentru violoncel și orchestră. (23,10).

PROGRAMUL I : 
La microfon melodia, 
preferată. (8,30). Sfa
tul medicului : Bolile 
de stomac și cauzele 

lor. (9,30). In jurul globului. (18,03). Varietăți mu
zicale. (18,15). Știință, tehnică, fantezie. (18,40). 
La balul de sîmbătă seara. (21,35). PROGRAMUL 
II : Almanahul melodiilor. (8,15). Bibliotecă de 
literatură română. Garabet Ibrăileanu : „Adela".

sîmbătă

PROGRAMUL î: 
Sfatul medicului : Sfa
turi pentru cei ce lu
crează la sudarea me
talelor. (9,30). „Fru

moasă ești, patria mea" — program de cîntece, 
(10,03). Emisiune literară pentru școlari : Pagini 
literare oglindind răscoala țăranilor din 1907. Pre
zintă conf. univ. Romul Munteanu. (10,30). Pa
gini din opera „Traviata" de Verdi. (12,40). Tri
buna radio. Aprovizionarea tehnico-materială și 
simțul perspectivei. Vorbește Eugen Niculescu- 
Mizil, director general adjunct în Ministerul In
dustriei Chimice. (18,03). Varietăți muzicale. (18,15). 
Maeștri ai madrigalului : Claudio Monteverdi. Pre
zintă Doru Popovici. (emisiunea I). (22,45). PRO
GRAMUL II : Concertul în Re major pentru pian 
și orchestră de Nicoiae Bulcliu (9,03). „Recunoaș
teți int.erpreții ?“ — muzică ușoară. (9,40). Lectură 
în premieră : Cicerone Theodorescu — „Palatul de 
cleștar" Virgil Duda — „Povestiri". (10,05). Din 
țările socialiste. (11,30). Cu scrisorile în față. 
(12.10). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru copii). (15,30). Pe teme medicale. (16,15). Ca
dran cultural. Șantier de creație : Pop Simion. 
(17,40). Orchestra Filarmonică a Radioteleviziunii 
franceze, dirijată de Jean Paul Kreder, prezintă 
Suita a II-a în Do major de George Enescu. (19,05). 
„Liniște" — muzică ușoară. (19.50). Teatru radio
fonic. Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei universale". 
William Shakespeare : „Nevestele vesele 
Windsor". (20,30). Moment poetic. Traduceri 
poezia universală, de Șt. O. Iosif. (22,30).

miercuri

din 
din

PROGRAMUL I: Ac
tualitatea agrară. Din 
cuprins : Ritm și cali
tate în executarea lu
crărilor agricole de 

primă urgentă. (6,15). Radiomagazinul ascultătoa
relor. (9,30). Varietăți muzicale. (13,00). Casa de 
discuri Electrecord prezintă recitalul sopranei Lya 
Hubic. (15.30). Fragmente din opera „Madame 
Butterfly" de Puccini. (16.40). De la Frescele Vo- 
ronețului la Coloana Infinită. Case țărănești. 
(17,10). Ritmurile cincinalului (18.40). Seară pentru 
tineret. (19.00). PROGRAMUL II : Actualitatea li
terară. (10,05). Melodii cu și fără cuvinte — muzică 
ușoară. (11,07). Cîntece pentru Republică. (12,00) 
Ziare, ziariști, opinii. (12,10). Din repertoriul so
pranei Iolanda Mărculescu. (16,00). Sfatul medicu
lui : Prevenirea bronșitelor. (16,15). Un gînd 
pentru tine — muzică ușoară. (16,30). Transmisiu
nea concertului orchestrei simfonice a Radiotele
viziunii, Dirijor : Constantin Iliev (R. P. Bulgaria).

JOI

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30. 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.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : REPUBLICA — 9,30; 
11,45, 14; 16,30; 18,45; 21, VICTORIA (completare Expoziția „Dezvol
tarea științei în România") - 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : BUCUREȘTI 
— 9; 11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21. FEROVIAR 8; 10,30; 13,15; 15,45; 18,30; 
21,15, MELODIA - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : Sala Palatului (seria de bilete 
1386 - orele 17 și seria 1 876 - orele 20). LUCEAFĂRUL (comple
tare Umbra) — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21.
• RÎSETE ÎN PÂRADIS : CINEMATECA - 12; 14.
0 JUANA GALLO : CAPITOL - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, FLO- 
REASCA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; ARTA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30, FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TKOPEZ — cinemascop : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 20,30, AU
RORA - 9,30; 11,30: 13,45; 16; 18,30 (la toate completarea Hieroglifele 
pămintului). EXCELSIOR - 9,45: 12;. 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 DOAMNA'CU CĂȚELUL: CENTRAL - 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 21.
• INTRE DOI : UNION (completare Zeii locuiesc în junglă) — 15,30; 
20,30. FLOREASCA — 20,45. AURORA — 20,30.
0 PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE : UNION - 18. 
«> PROGRAM PENTRU COPII : DOINA - 9: 10.
0 CAMPIONII EUROPEI - ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 — CO
MOARA DIN PANAG.TURIST - VREAU ~ 
BOMBOANE MUZICALE : TIMPURI NOI 
0 EVADARE ÎN TĂCERE: TOMIS 18,30.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI și INSPECTORUL DE POLIȚIE : LUMINA — 
9 30‘ 12 45' 16 15’ 19 30
«ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE Și NU SÎNT DEMN DE TINE: 

GIULEȘTI — 10; 15; 19.
e CERUL Șl IADUL : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (completare 
Orașul interzis — 13: 15,30; 18; 20,30. 
0 ZORBA GRECUL : DACIA (com
pletare Palatul) — 8,45—14,30 în
continuare ; 17,30; 20,30.
o EL GRECO — cinemascop : BU- 
ZEȘTI (completare A 6-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale) — 15,30;
18: 20,30.
0 FANTOMA DIN MORISVILLE : 
BUCEGI (completare Hieroglifele 
pămintului) — 9.30; 11.45; 14; 16,15; 
18,30: 20.45.
0 SOȚIE FIDELA : VIITORUL, 
(completare Orizont științific nr. 8)
— 15.30: 18; 20.30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : CO-
TROCENI (completare Ideal) - 
15,15; 18; 20,4'5,: MUNCA (completare 
Viile și vinurile României) — 16;
18.15: 20.30
• MONDO CANE (ambele serii) :
UNIREA - 15.30; 19.
• DIMINEȚILE UNUI BATAT CU
MINTE : VITAN (completare Ro
manțe aspre) — 15.30; 18: 20,15.

ÎNAINTE DE RĂZBOI : MIORI
ȚA (completare Zece minute în lu
mea fluturilor) — 10; 12: 14.15:
16.15. 18 20 20.30.
• NU SÎNT DEMN 
POPI'LAP - 15.30; 18;
0 NOTRE-DAME DE 
cinemascop : 
18; 20 30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
MOȘIT,OH (completare Orizont 
științific nr. 7) - 15; 17; 19; 20,45
• CARTEA DE LA SAN MICHELE:
COLENTTNA - 15.30; 17.45; 20 
« OGLINDA CU DOUA FEȚE . 
RAHOVA (completare Viile și vinu
rile României) 
VOLGA (completare 
pămintului) — 9.30;
16,30: 18,45; 21
0 RÎDEM CU STAN
PROGRESUL (completare Ritmuri 
și imaginii - 15,30; 18; 20,30.
0 LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop DRU
MUL SĂRII - 15,15 ; 18 ; 20,30.
«> ZILE RECI : PACEA - 15.45; 18;
20.15.
• BALADA DIN HEVSURSK -
— cinemascop : CRTNGAȘI (com
pletare Vulpea) — 15.30; 18; 20,30.
« NIMENI NU VOIA SA MOARA: 
COSMOS - 15.30; 18; 20,30.

RADIOFONICE
MARTIE 1967

(10,05). Din viața muzicală a orașului Sibiu. 
(11,20). Lucrări pentru pian de George Enescu in
terpretate de compozitor. (17.10). Scurt program 
Beethoven : Romanța nr. 1 în Sol major pentru 
vioară și orchestră — (solist Yehudi Menuhin) : 
Uvertura „Coriolan". (18,00). SelecțiUni din ope
reta „Contele de Luxemburg" de Lehar. (21.05). 
Scriitori la microfon. Victor Tulbure : Dialog 
despre literatura pentru copii. Dragos Vicol : Re
lația intre poezie, proză, reportaj. (21,35). „Pentru 
ochii tăi cei dulci" — romanțe îndrăgite de ascul
tători. (21,55). Muzică de dans. (23,56).

SA ȘTIU TOT NR. 47 — 
— 9—21 în continuare.

DE TINE :
20.30.
PARIS

PLACARA 15.30.

. I : 
pentru 

toate 
(12.00).

PROGRAMUL 
Transmitem i 
sate. (9,30). De 
pentru toți. 
Estrada duminicală. 

(13,13). Teatru scurt. „Atentatul" de Schreyer. 
(18,20). întîlnire cu melodia populară și interpre
tul preferat. (20,15). Muzică de dans (21,00). PRO
GRAMUL II : Teatru radiofonic pentru copii : 
„Povestea focului". Scenariu de Sergiu Milorian. 
(8,30). Transmisiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat din Cluj. Dirijor 
Antonin Ciolan. Solist Ștefan Ruha. Festival 
Ceaikovski. (11,00). Concurs cu public. Lirica fe
minină românească. (14,30). La horă-n sat. (16,05). 
„Melodii, magazin". „Unu... doi... trei" — emi
siune muzical-distractivă (16,30). Opereta „Marco 
Polo" de Lopez (montaj muzical-literar). -- - 
Moment poetic. Cunoscuți interpreți de poezie : 
Maria Cesares, Jean Louis Barault, Nicolai Mord- 
vinov și Emil Botta. (22,30). „Festivalul muzical 
internațional Flandra 1966". (23,10). Dans în miez 
de noapte. (23,36).

duminică

15.30: 18: 20.30
Hierogjifele 
11.45^445;

ȘI BRAN ;

(18,10).

0 formă de intoxicare colectivă
FUMATUL 1N ȘEDINȚE

DE CE ATlTEA MENAJA

MENTE PENTRU CEI CE NU

MENAJEAZĂ PE NIMENI?
Sînt profesoară la 

Grupul școlar profe
sional Suceava. La 
noi, ședințele de con
siliu pedagogic se țin, 
de obicei, în cancela
ria profesorilor. în 
care se fumează tot 
timpul. Uneori aces
te ședințe durează 
2—3 ore. Vă dați sea
ma cît de greu este să 
reziști atîta vreme în- 
tr-o atmosferă vicia
tă de la început, care 
pe măsură ce trece 
timpul, iar scrumie
rele se umplu cu 
mucuri de țigară, de
vine tot mai insupor
tabilă? De pe masa 
pe care stau scrumie
rele încărcate, din aer, 
din pereții îmbîesiți 
de fum, se degajă 
și te învăluie un mi
ros oribil, de care nu 
scapi nici după ce 
s-a terminat ședința, 
deoarece se îmbibă în 
haine și. vrînd-ne- 
vrînd, îl duci acasă, 
în ce mă Drivește pe 
mine, chiar și în pau
zele dintre orele de 
clasă eu nu pot să

în cancelarie, 
nevoia să respir.

stau 
simt 
De la ședințe nu pot 
însă să lipsesc. Dar 
poți să mai iei cuvîrt- 
tul cînd simți cum te 
îneacă valurile de 
fum, din cauza cărora 
iți lăcrimează ochii și 
ți se irită coardele 
vocale? Mulți nu pot 
vorbi într-un aseme
nea fum. capătă du
reri de cap, se su
focă. atmosfera res
pectivă îi irită. Or, șe
dințele au cu totul 
alt rost. Ele pretind 
calm și judecată lim
pede pentru a discu
ta și analiza lucru
rile. După ce fumăto
rii își aprind țigările, 
în sală încep să se 
audă vociferări: .stin
ge țigara!" „să nu se 
mai fumeze!". Atenția 
oamenilor este distra
să. încep să se facă 
fel de fel de comen
tarii. liniștea ședinței 
este perturbată. Nu 
vreau să fac afirma
ții exagerate, dar. cre- 
deti-mă. sînt cazuri 
în care fumatul co-

boară nivelul ședințe
lor. Ceea ce nu înțe
leg este de unde atîta 
„înțelegere" față 
cei care creează 
ceastă atmosferă.

de
a-
de

ce atîtea menajamen
te pentru cei care nu 
menajează pe ni
meni.

Prof. Olga MIRON
Suceava

DEZOLANTA ATMOSFERĂ

A SĂLII...
în unele locuri nu 

se mai fumează în 
timpul dezbaterilor. 
Dacă ședințele sînt 
mai lungi, se acordă 
pauze pentru fumat. 
Din păcate însă în a- 
ceste pauze 
mează tot în 
care are loc 
Ce rost mai 
tunci pauza? 
mai are însăși interzi
cerea fumatului?

Ați vizitat vreo sală 
imediat după ce a a- 
vut loc o ședință în 
care s-a fumat? As
pectul ei este respin
gător: unii își con
fecționează scrumiere 
din hîrtii care rămîn 
uitate pe Scaune, alții 
aruncă scrumul pe jos 
și își strivesc mucurile 
de țigări pe parchet. 
Se văd aceste „urme" 
dezolante, ca să nu 
mai vorbesc de fumul 
ce plutește în aer.

se fu- 
sala în 
ședința ! 
are a- 
Ce rost

și sala pare o ta
vernă părăsită spre 
ziuă de cheflii. După 
părerea mea o ședin
ță presupune un ca
dru civilizat. In abți
nerea de la fumat eu 
văd o dovadă a res
pectului fată de adu
narea respectivă, față 
de problemele ce se 
discută acolo, o con
diție care creează un 
climat adecvat dezba
terilor la care iau par
te atîția oameni. 
După mine, interzice
rea fumatului în șe
dințe nu mai trebuie 
amînată. E greșit să 
credem că aceasta ar 
ti o utopie. S-au rea
lizat lucruri mai mari 
în societatea noastră.

Ion PINTEA
activist ol Consiliului 
regional Cluj
al Uniunii Generaie 
a Sindicatelor

ESTE

REA

OMENEASCĂ PLĂCE-

UNORA CU PREȚUL

SUFERINȚEI CELORLALȚI?

am 
și în 

în
am

Nu mai fumez de 
cîteva luni și mă simt 
excelent. LuDta pentru 
apărarea sănătății 
mele și a celorlalți co
legi nefumători 
continuat s-o duc 
cadrul instituției 
care lucrez. Și
reușit în bună măsură 
în ședințele de comi
tet executiv nu se mai 
fumează. Lă fel si cu 
ocazia sesiunilor sfa
tului popular raional. 
Dar cu toate acestea, 
n-am scăpat de 'umul 
de țigară Particip 
la multe ședințe "n co
munele raionului, care 
au loc. de obicei. în 
săli mici Si unde, cu 
toate anelurile si nro- 
testele unora, norii de 
fum se îngroașă în ju
rul nostru. Cînd vin 
seara acasă, amețit de 
atîta fum de tutun in
halat. copiii mă cu
nosc de la ușă că am 
fost la ședință. îmi 
miros hainele ca Pe
reții unei bodegi ne
aerisite.

La ședințe parti-

cipă femei, bolnavi, 
oameni in vîrstă. Pen
tru unii, o ședință în 
care se fumează este 
egală cu un chin. Ti 
întreabă cineva dacă 
ii poate suporta? Si, 
Ia urma urmei, de ce 
să îl suporte? Este 
drept, este omenesc 
să i se provoace cui
va o suferință pentru 
ca altul, alături, 
poată avea 
cere"? Este 
de greu să 
leagă acest 
mentar?

Experiența arată că 
numai simplele rugă
minți adresate fumă
torilor nu dau rezul
tate. Comitetele exe
cutive ale sfaturilor 
populare regionale ar 
trebui să elaboreze 
decizii de interzicere 

fumatului în ședințe.

să
,0 plă- 

oare atît 
se înțe- 
lucru ele-

a

Gh. AL. LEANCĂ 
secretar al Sfatului 
popular raional 
Găești, regiunea 
Argeș
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Echipele României pe
podiumul de onoare

LA „CRITERIUL MONDIAL"
DE HANDBAL (TINERET)

ROTTERDAM (cores
pondență specială Ager
pres). — Prezente în am
bele finale ale criteriului 
mondial de handbal pen
tru tineret, reprezentativele 
feminină și masculină ale 
României au încheiat în 
mod strălucit marea com
petiție. Handbalistele și 
handbaliștii noștri au în
vins din nou, ocupînd pri
mul loc în clasamentele 
generale.

In finala competiției 
masculine, românii au fă
cut demonstrație, învin- 
gînd cu scorul de 22—8 
(7—5) echipa Poloniei. Ei 
au dominat majoritatea 
timpului, repurtînd un suc
ces ușor. Punctele au fost 
realizate de Gațu, Moldo- 
veanu, Pap (care au înscris 
cite 5 goluri), Licu (4) șt 
Cosma (3). Antrenorii E. 
Trofin și M. Pintea au ali
niat echipa standard.

Echipa feminină a Ro
mâniei a întrecut în finală 
cu 10—7 (4—2) reprezen
tativa Ungariei. Meciul era 
așteptat cu legitim interes, 
deoarece în preliminarii. e- 
chipa română învinsese cu 
greu (10—9) formația ma
ghiară. Jucînd de data a-

ceasta excelent, handbalis
tele noastre au ciștigat da
torită unei mai atente apă
rări. Au marcat Soos (4), 
Sramco (1), Nicolaie (1), 
Szekeli (3) și Dobîrceanu 
(1). Echipa a fost pregătită 
de antrenorii Fr. Spier șt 
Popescu-Colihași.

Alte rezultate : MASCU
LIN : R. F. a Germa- 
niei-Cehoslovacia 17—16 
(11—10); Iugoslavia-Sue- 
dia 23—14 (11—5) ; Olan
da-Austria 13—8 (6—3) ; 
Spania-Ungaria 20—20 
(11—9) ; Elveția-Belgia 
19—8 (9—5) ; FEMININ : 
Cehoslovacia-Suedia 13—5 
(7—3); Danemarca-Olanda 
16—9 (6—4); Polonia-
R. F. a Germaniei 17—14 
(7—6).

Clasamentele finale ara
tă astfel: MASCULIN: 
1. ROMÂNIA; 2. Polo
nia ; 3. R. F. a Germaniei; 
4. Cehoslovacia ; 5. Iugo
slavia ; 6. Suedia ; 7. O- 
landa; 8. Austria; 9.
Spania ; 10. Ungaria ; 11. 
Elvefia ; 12. Belgia.

FEMININ : 1. ROMÂ
NIA ; 2. Ungaria ; 3. Ceho
slovacia ; 4. Suedia ; 5. Da
nemarca ; 6. Olanda ; 7.
Polonia ; 8. R. F. a Ger
maniei.

DINAMO BUCUREȘTI 24
H. G. COPENHAGA

Handbaliștii de la Dinamo-Bucu- 
rești au luptat ieri din răsputeri, au 
făcut o repriză bună (a Il-a) mai 
apropiată de valoarea lor, de ceea ce 
pot oferi și au ciștigat. cu 24—16 
(12—9) primul meci cu puternica 
formație daneză, H. G. Copenhaga, 
din sferturile „Cupei campionilor eu
ropeni".

în prima repriză, oaspeții au atacat 
puternic. în minutul 10 ei conduceau 
cu 7—4. Riposta dinamoviștilor a 
fost însă promptă. Moser (de două 
ori), Coman și Costache II au înscris 
patru goluri consecutive și- în minu
tul 18 Dinamo a preluat conducerea, 
în continuare a mai înscris patru 
goluri, fată de două ale oaspeților, 
în repriza a doua dinamoviștii au 
imprimat jocului un ritm susținut, 
mareînd gol după gol. în această pe
rioadă s-a remarcat în mod special 
Mureșan, care în decurs de 19 minute 
a înscris cinci goluri. în minutul 50 
Dinamo conduce cu 20—14. în ultima 
parte a jocului, handbaliștii danezi 
au luptat mult să reducă scorul, dar 
nu au reușit datorită portarului di- 
namovist Redl. care a apărat 
bine.

Cum s-ar spune dinamoviștii 
cut o... jumătate de pas spre 
finale. Dar le vor fi deajuns 
luri diferență pentru a face pasul în
treg ? Cînd ne punem această în
trebare ne gîndim că la Gdansk. Di
namo a pierdut în „optimi" la 8 go
luri în fața unui adversar inferior 
danezilor, Ia faptul că în jocul cam
pionilor noștri se manifestă încă 
scăderi vizibile în apărare, ca și în 
atac — cum s-a întîmplat ieri în 
prima repriză — și mai ales la valoa
rea și puterea de luptă a adversaru
lui pe care îl vor reîntîlni la 19 
martie la Copenhaga. Deși au pierdut 
la o astfel de diferență, handbaliștii 
danezi s-au dovedit redutabili, cu ca
lități tehnice și tactice, la care însă 
au adăugat o mare agresivitate. Si 
dacă ei au luptat așa la București, cu 
atît mai mult o vor face pe teren 
propriu, pentru a recupera han
dicapul de 8 goluri și pentru a în
cerca să obțină totuși calificarea.

Iată de ce misiunea campioanei 
noastre. în ciuda avantajului luat, va 
fi foarte dificilă la Copenhaga și deci 
jucătorii vor trebui să acționeze cu 
maximum de atentie și calm în a- 
părare, cu răbdare și hotărîre în 
atac.

foarte

au fă- 
semi-
8 go-

SPORT
fotbal Un nou lider

REZULTATE TEHNICE
• PROGRESUL—UNIVERSI

TATEA CLUJ 2-1 (0-1). Au mar
cat: Peteanu (min. 76) și Țară- 
lungă (min. 77) — pentru Pro
gresul ; Barbu (min. 25) — pen
tru Universitatea.

• JIUL—UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2-1 (1-1). Au marcat: 
C. Ionescu (min. 21), Peronescu 
(min. 48) pentru învingători ; 
Deliu (min. 26) pentru învinși.

• FARUL—STEAGUL ROȘU 
3-0 (1-0). Au marcat : Ologu 
(min. 12). Ivăncescu — autogol 
(min. 47) și Manolache (min. 48).

• C.S.M.S.—PETROLUL 1-0
(1-0). A marcat : Cupcrman
(min. 31).

• POLITEHNICA—STEAUA 
1-1 (0-0). Au marcat : Voinea 
(min. 57) pentru Steaua ; Cotor- 
mani (min. 67) pentru Politeh
nica.

• U.T.A—RAPID 1-2 (0-2). Au 
marcat : Dumitriu II (min. 20) 
și Neagu (min. 35) pentru Ra
pid ; Jamaischi — autogol (min. 
65) pentru U.T.A.

• DINAMO BUCUREȘTI— 
DINAMO PITEȘTI 2-0 (0-0). Au 
marcat : Dumitrache (min. 61) 
și Pîrcălab (min. 90).

după 15 etape
CUM AU PIERDUT CRAIOVENIl LA PETROȘENI

16

CLASAMENTUL

Din această fază a înscris Progresul golul victoriei
Foto : M. Andreescu

Dinamo Buc.
Farul
Rapid
Univ. Craiova 
Steaua 
Progresul 
Dinamo Pitești 
Jiul
Petrolul
U.T.A.
C.S.M.S.
Univ. Cluj 
Steagul roșu 
Politehnica

25-16
25- 21
27-15
20-22
26- 14
15- 13
21-21
27- 21
14-15
16- 19
17- 34
13-19
19-27
16-24

V

RUGBI

Debutul bun

va fi confirmat?
4.

Cronica zilei
SOSIREA DIRECTORULUI 

GENERAL AL INSTITUTULUI 
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU 

CERCETĂRI ÎN DOMENIUL 
FORMĂRII CADRELOR

DE C. C. Al U. î. C.

PETROȘENI (corespondentul „Scînteii"). — Desfășurată 
în fața a peste 10 000 de spectatori și într-o atmosferă 
însuflețită, partida Jiul—Universitatea Craiova s-a 
consumat șub semnul unui duel, nu atît fotbalistic, cît 
de uzură, de luptă, pe alocuri dramatic. Dornici să debu
teze bine în returul campionatului în fața suporterilor din 
Valea Jiului, jucătorii din Petroșeni au inițiat, chiar de 
la început, atacuri serioase asupra porții craiovenilor, obli- 
gîndu-i la o spătare supranumerlcă, Ia o defensivă per
manentă. Sînt de semnalat incursiunile lui Martirfovici și 
Peronescu, precum și jocul tactic ingenios al mijlocașului 
Crăciun. In plină dominare, la o lovitură liberă de la 
18 metri, executată de Martinovici, C. Ionescu trimite 
mingea cu capul în plasă, peste portarul Papuc. Nu pes*e 
multă vreme, cînd nimeni nu se aștepta, craiovenii ega
lează ; fundașul Deliu execută o lovitură liberă de la 35 
m. Apărarea Jiului,, ca și portarul Ion Vasile. ezită și 
mingea se strecoară în plasă Tn partea a doua a jocului — 
aceeași ..atmosferă de luptă, aceeași risipă de forță, 
aceeași uzură fizică (la care concură și terenul prost). 
Craiovenii, dorind cu orice preț un rezultat cît. mai bun, 
se dedau la numeroase durități sancționate de arbitru. 
Astfel, la o lovitură liberă acordată în minuțul 48. Cră
ciun șutează puternic. Peronescu urmărește atent si cu 
capul introduce mingea îh poartă. Un apărător craiovean 
degajează însă, creîndu-se o mare învălmășeală. în fața 
porții și o confuzie totală. A fost sau nu gol? Consult.în- 
du-se cu arbitrul de tușă, arbitrul Emanoil Martin (Bucu
rești) acordă golul. 2—1 pentru Jiul. De aici încolo Jiul 
luptă pentru menținerea rezultatului, iar craiovenii fac 
eforturi disperate de a obține măcar un meci egal.

fac

Inaugurarea campionatului de 
rugbi al categoriei A a prilejuit 
cîteva constatări ce par să antici
peze o întrecere mai interesantă 
decît în ceilalți ani : aproape toa
te întîlnirile s-au încheiat cu sco
ruri strînse, echilibrul de forțe da- 
tc?rîndu-se în special progresului u- 
no'r formații din provincie (Știința 
Petroșeni, Farul Constanța, Agro
nomia Cluj). Jucătorii dețin în ge
neral ,0 bună condiție fizică, mulți 
dintre tinerii recent promovați au 
dat satisfacție.

N-au lipsit nici surprizele, care 
fie câ au infirmat, fie că erau cit 
p-aci să infirme calculele hîrtiei : 
la București, de exemplu. Pro
gresul a cedat cu 6—-8 în fața re
prezentantei studenților din Pe
troșeni, iar Dinamo a întrecut cu 
greu pe Farul Constanța, după ce 
la pauză constănțenii conduceau 
cu 5—3. Al treilea meci din Capi
tală, Rapid—Rulmentul Bîrlad, s-a 
situat sub nivelul așteptărilor. Din 
jocul birlădenilor, victorioși la li
mită. au lipsit aproape cu desăvîr- 
șire intențiile constructive (promi
se de mai mulți ani), în schimb 
persistă obstrucțiile și duritățile ; 
la rindul lor, rapidiștii au negli
jat acțiunile deschise, prin care se 
remarcaseră în recenta competiție 
„Cupa de iarnă". Urmare firească : 
meciul a fost anost, lipsit de spec
taculozitate.

Duminică la amiază a sosit în 
Capitală G. d’Arboussier, director 
general al Institutului Națiunilor U- 
nite pentru cercetări în domeniul 
formării cadrelor, care va face o vi
zită în țara noastră. Oaspetele este 
însoțit de A. Szalai, director al Di
viziei de cercetare a institutului.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau de față Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, llie Diculescu, vicepreședin
te al Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, Costin Murges- 
cu, ambasador, director al Insti
tutului de cercetări economice, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Seara, Consiliul Național 
Cercetării Științifice a oferit 
dineu în cinstea oaspeților.

★
Soprana sovietică Evghenia

rosnicenko a susținut duminică 
rolul Violetei din opera „Traviata" 
de Verdi, în spectacolul extraordi
nar al Operei de stat din Iași. Con
ducerea muzicală a spectacolului a 
aparținut lui Radu Botez, iar re
gia lui Dumitru Tăbăcaru.

(Agerpres)

al 
un

Mi-

COMPORTĂRI REGRETABILE
Ieri, Progresul a învins. La limită e drept, dar pe deplin 

merit. Scorul putea fi sever, căci la poarta lui Gahoraș a 
fost o adevărată canonadă. Clujenii s-au apărat cu strășni
cie, pînă spre finalul partidei, cînd au cedat ; Peteanu, 
venit în atac, a egalat, iar apoi Tarălungă, cu un șut- 
bombă, de la numai cîțiva metri, a adus victoria echipei 
sale.

In legătură cu acest meci se cuvin a fi menționate 
cîteva lucruri cu totul regretabile : gestul de-a dreptul 
huliganic al lui Alex. Constanținescu (Progresul) care a 
incitat la ' scandal și și-a lovit adversarii cu pumnii ; 
neatenția arbitrului de tușă la poziția flagrantă de ofsaid 
în care a fost Barbu la înscrierea golului clujenilor ; în 

incinta stadionului „Republicii" s-au 
aflat numeroase persoane care, po
trivit regulamentului de desfășurare 
a meciurilor, nu au o asemenea per
misiune.

„Injurii la adresa arbitrului" — a- 
ceasta este vina pentru care Voinea 
(Steaua) a fost eliminat de pe teren 
în partida Politehnica Timișoara— 
Steaua.

Oare federația, cluburile nu pot 
aplica, în sfirșit, măsurile cele mai 
drastice pentru a se curma aseme
nea situații ?

Campionatul categoriei A continuă 
miercuri cu următoarele partide : 
Dinamo București—Steaua ; Rapid— 
Progresul ; Steagul roșu Brașov— 
Politehnica ; Universitatea Craiova— 
U.T.A. ; Dinamo Pitești—C.S.M.S. ; 
Petrolul Ploiești—Jiul ; Universitatea 
Cluj—Farul.

Iată rezultatele complete ale e- 
tapei : Progresai—Știinta Petroșeni 
6—8 (3—5) ; 
stanța 
mentul 
nomia 
(3—0): 
6—3 (3—0) ;
Steaua 3—3 (0—0).

Dinamo—Farul Con- 
11—5 (3—5): Rapid—Rul- 
Bîrlad 0—3 (0—3); Agro- 
Cluj—Grivița Roșie 3—5 

Precizia Săcele—Gloria
Politehnica Iași—

Rubrică realizată de 
I. DUMITRIU
C. ANI

Premiile întregi 
și sferturi la tragerea 

„Mărțișorului" 
Loto din 3 martie 1967

PREMIILE EXTRAGERII 
OBIȘNUITE :

Cat. I 3 variante a 97 620 lei
2 X 24 405 lei; a Il-a : 20X17 083 
40X4 270 lei ; a IlI-a : 469X960 
970X240 lei ; a IV-a : 1 480X382
3 024X95 lei ; a V-a : 2 504X260 
5 725X65 lei.

PREMIILE EXTRAGERILOR 
SUPLIMENTARE:

lei 
lei 
lei 
lei

și 
si 
și 
Și 
și

Cat. I 4 variante întregi și 6 sfer
turi ; a Il-a : 11 variante întregi și 29 
sferturi : a IlI-a : 289X400 lei și 
784X100 lei ; a IV-a : 1 125X100 lei și 
2 626X25 lei; a V-a: 2 665X40 lei și 
6 008X 10 lei ; A : 4 012 a 50 Iei și 8 032 
a 12,50 lei.

PLOIEȘTI. — într-o atmosferă săr
bătorească, duminică s-a decernat 
Comitetului regional Ploiești al U.T.C. 
Drapelul și Diploma de onoare a Co
mitetului Central al U.T.C., pentru 
rezultatele obținute în întrecerea pa
triotică pe țară desfășurată în anul 
1966. In pi 
regiunii Plo

lerioada amintită, tineretul 
[oiești a colectat și trimis 

oțelăriilor din țară peste 35 000 tone 
metale vechi, a împădurit o suprafață 
de peste 107 hectare, a plantat aproa
pe 240 000 pomi fructiferi și ornamen
tali, a redat agriculturii mai mult ds 
550 hectare. Pentru rezultatele deqse- 
bite obținute, tineretul ploieștean a 
fost felicitat cu acest prilej de tova
rășii Petru Enache, prim-secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., și Ion 
Sîrbu, secretar al Comitetului regional 
Ploiești al P.C.R.

GALAȚI. — Tot duminică s-a de
cernat Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. și Comitetului regional Galați 
al U.T.C. Tinerii din această regiune 
au trimis oțelăriilor peste 8 800 tone 
metale vechi și deșeuri, au redat agri
culturii peste 300 ha teren și au ame
najat pentru irigații aproape 500 ha.

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării
răscoalelor 
de la Bobîlna

țărănești 
și din 1907

La căminele culturale din Geoa- 
giu de Sus, Stremț și Galda, loca
lități care au aparținut fostului co
mitat Alba de Jos, de unde a por
nit în 1437 răscoala țăranilor ro
mâni și maghiari din Transilvania, 
au avut loc duminică expuneri cu 
tema: „Răscoala de la Bobîlna — 
pildă de eroism în lupta pentru 
dreptatea maselor". Conferințe, 
simpozioane și seri literare închi
nate împlinirii a 530 de ani de la 
răscoala de la Bobîlna s-au ținut, 
de asemenea, în alte 27 comune 
și sate din regiunea Hunedoara.

In numeroase localități din re
giunea Cluj au avut loc adunări 
și spectacole artistice închinate îm
plinirii a 530 de ani de la răscoala 
de la Bobîlna. în satul Bobîlna, 
care poartă și prin nume aminti
rea marii răscoale, numeroși târani 
au participat la 
la care a luat 
nilă

sa-

loa

răscoală aflați în viață. Expoziția 
prezintă, de asemenea, prin grafi
ce și fotografii viața nouă din 
tele sucevene.

Duminică dimineață a avut
la Craiova simpozionul „1907 in 
Oltenia". După cuvîntul de deschi
dere rostit de C. S. Nicolaescu 
Plopșor, membru corespondent al 
Academiei, au fost prezentate co
municările: „Problema țărănească 
în Oltenia în secolul XIX”, „Răs
coalele țărănești din 1907 în Olte
nia" și „1907 în poezia populară".

(Agerpres)

vremea

Pop.

o adunare solemnă 
cuvîntul prof. Dă-

★
s-a deschis dumi-Suceava

o expoziție consacrată aniver- 
a 60 de ani de la răscoala

zilele 
fără : 
cerul

La 
nică 
sării 
din 1907 Expoziția cuprinde docu
mente inedite privind amploarea 
răscoalei în fostele județe Boto
șani, Dorohoi și Suceava, ca și re
primarea ei, hărți ale celor trei ju
dețe pe care sînt marcate locali
tățile unde au avut loc răscoale, 
reproduceri de artă, cărți, reviste 
închinate acestui eveniment, foto- 
gralii ale țăranilor participanți la

Timpul probabil pentru 
de 14, 15 și 16 martie. în 
vreme ușor instabilă, cu 
schimbător. Vor cădea ploi lo
cale și sub
Vintul va sufla potrivit, cu unele 
intensificări trecătoare din sec
torul vestic. Temperatura în 
scădere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 2 și plus 8 gra
de. iar maximele între 6 și 16 
grade. Ceață dimineața și seara, 
în București . vreme ușor insta
bilă cu cerul schimbător. Vor 
cădea ploi slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

formă de averse.

Jocurile europene 
de atletism

Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit ieri in Palatul spor
turilor din Praga întrecerile 
din ultima zi a Jocurilor euro
pene de atletism. In finala pro
bei feminine de săritură in lun
gime, victoria a revenit in mod 
surprinzător norvegienei Berit 
Berthelsen, cu 6,51 m. Medalia 
de argint a fost ciștigată de 
Heide Rosendahl (R.F. a Ger
maniei) cu 6,41 m. Realizind 
6,40 m din cea de a 5-a încer
care, Viorica Viscopoleanu a 
ocupat locul trei. Performanta 
înregistrată de ea constituie 
un nou record românesc pe te
ren acoperit. Proba de triplu 
salt a fost ciștigată de ceho
slovacul Nemsovski cu rezulta
tul de 16,57 m. Șerban Ciochină 
nu s-a clasat in primii 6. Cu
noscuta atletă sovietică Taisia 
Cencik a ciștigat proba de să
ritură in înălțime cu 1,76 m. 
Erica Stoenescu a ratat califi
carea in finală.

(Urmare din pag. I)

tru restul de utilaje, în valoare de 
588 000 lei, să se propună casarea.

întrebăm Direcția genera
lă a prefabricatelor din Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor: cunoaște vinovății 
care au provocat aceste dau
ne? Dacă îi cunoaște, cum 
intenționează să rezolve re
cuperarea pagubelor și de ce 
tergiversează luarea de mă
suri în acest sens?

Situații în care cei vinovați de 
pagube aduse economiei datorită 
incompetenței, neglijenței, proastei 
gospodăriri cu greu pot fi identifi
cați, apar, după părerea mea, în 
primul rînd prin aceea că, prac
tic, nu este bine cristalizată răs
punderea pentru buna funcționare 
și atingerea parametrilor proiec
tați la un utilaj sau o instalație. 
Directorul întreprinderii participă, 
de cele mai multe ori, numai la faza 
finală, adică la punerea în func
țiune. Pînă atunci, în celelalte faze, 
respectiv prospectare, tratative, 
contractare, iau parte alți reprezen
tanți și de multe ori persoane dife
rite. Astfel stînd lucrurile, este greu 
de

înregistrat o pierdere de 238 000 lei. 
Comparativ cu luna ianuarie 1966, 
cînd cheltuielile pe 1 000 lei pro
ducție marfă au fost de 988,80 lei, 
în luna ianuarie 1967 ele au fost de 
11?4,23 lei. deci cu o depășire de 
.12 la sută întreprinderea de pre
fabricate Craiova și-a încheiat ac
tivitatea în semestrul I 1966 cu o 
economie la pierderile planificate 
de 1 511' mii lei, dar sfîrșitul anu
lui a marcat o depășire a acestora 
de 3 49Z 000 lei. tn luna ianuarie 
1967 s-a realizat o depășire a pier
derilor planificate cu 1 051 000

Din controalele efectuate de 
ganele Ministerului Finanțelor 
desprinde că această situație 
este întâmplătoare.

Ea este rezultatul unei 
proaste organizări a proce
sului de producție și desfa-

lei. 
or- 

se 
nu

pe baza documentelor numai în ce 
privește greutatea. Din cercetările 
făcute a rezultat că aceste piese au 
fost căutate în mai multe rînduri, 
în special cu ocazia sosirii unui spe
cialist al firmei furnizoare, care 
trebuia să dea indicații asupra uti
lizării lor. întrucît aceste piese nu 
se găseau, se intenționa înlocuirea 
lor cu piese indigene. Tot la aceas
tă unitate, s-a constatat existența 
în stoc a 96 000 bucăți cursori din 
import, care au costat 169 000 lei și 
nu au nici o utilizare, deoarece nu 
corespund dimensiunilor necesare. 
Deși firma furnizoare a trimis încă 
din august 1966 o telegramă prin 
care solicita returnarea acestor ma
teriale pentru a le schimba, întru- 
cît au fost expediate greșit, nici la 
25 ianuarie 1967 ele nu erau retur- 
nate.

economiei din incompetență, 
neglijență sau nepăsare și 
care nu constituie infracțiuni 
de natură penală, să Ii se in
terzică legal, prin tran
scriere în cartea de muncă, 
să mai ocupe funcții care an
gajează valori materiale sau 
dau dreptul de viză de con
trol preventiv.

De asemenea, consider că nici 
actuala reglementare din Codul 
Muncii, care prevede în asemenea 
situații imputare pînă la trei sala
rii, indiferent de cuantumul pagu
bei, nu este de natură să întăreas
că răspunderea pentru mînuirea 
mijloacelor materiale ale statului. 
Este chiar ridicol să se impute cui
va trei salarii pentru o pagubă a- 
dusă economiei de sute de mii sau

în cîteva rînduri
TURNEUL FEMININ 

DE ȘAH DE LA BEL
GRAD a continuat cu 
desfășurarea partide
lor întrerupte. Iată re
zultatele : Zatulovs- 
kaia-Heemskerk 1-0 ; 
Bilek-Liliak 1-0; Ase- 
nova-Gaprindașvili re
miză. După trei runde, 
în clasament conduce 
reprezentanta Româ
niei Alexandra Nico- 
lau cu 3 puncte, urma
tă de K. Jovanovici, 
Eretova, Novara, Bilek 
și Zatulovskaia cu cite 
2 puncte fiecare. Cam
pioana mondială Nona 
Gaprindașvili are 1 
punct și jumătate. în 
runda a 4-a, Nicolau o 
va întilni — cu piesele 
albe — pe iugoslava 
Belamarici.

ÎN TURNEUL DE 
TENIS DE LA BAR- 
RANQUILLA (Colum
bia). Ion Tiriac și o- 
landeza Trudy Groen- 
rr.an s-au calificat în 
finala probei de dublu 
mixt învingînd cu 6-2, 
6-2 perechea engleză 
Virginia Wade, Taylor. 
La dublu bărbați, Gu
lyas (Ungaria) și Ti
riac au fost învinși în 
sferturile de finală cu

8-6, 2-6, 4-6 de către 
francezii Contet și 
Beust.

PROBA DE 30 KM 
DIN CADRUL „CU
PEI ’TATRA" la schi, 
desfășurată la Vysoke 
Tatry, a fost ciștigată 
de Sztefl (Cehoslova
cia) în lh 32'20’' 3/10. 
Gh. Cincu (România) 
s-a clasat pe locul 34, 
cu lh 42'40". Proba fe
minină de 10 km a fost 
dominată de poloneza 
Biegunova, cronome
trată în 34’59"9/10. 
Marcela Leampă (Ro
mânia) s-a clasat pe 
locul 8 cu 37’34"9/10.

UN NOU RECORD 
MONDIAL DE SĂRI
TURI CU SCHIURILE 
de la trambulină a 
stabilit la Oslo spor
tivul austriac Reinhold 
Bachler. El a realizat 
un „zbor" de 154 m, în- 
trecînd cu 4 m vechiul 
record, care aparținea 
norvegianului Grini.

INTERNAZIONALE 
MILANO A FOST ÎN
VINSĂ PE TEREN 
PROPRIU, ieri. în a 
24-a etapă a campio
natului italian de 
fotbal. Jucînd surprin-

zător de bine, A. C. 
Torino a obținut vic
toria cu 2—1 în fața 
echipei lui Herrera. 
Alte rezultate : Ata- 
lanta-Lecco 1—0 ; Bo- 
logna-A. S. Roma 2—0; 
Foggia-A. 
o—l ;
2—1 ; 
rentina 3—1 ;
Neapole 0—0 ; Manto- 
va-Brescia 0—0 ; Ve
nezia-Cagliari 1—1. în 
clasament conduce In- 
ternazionale (37 de 
puncte), urmată de Ju
ventus Torino (35) etc.

C. Milan 
Juventus-Spal 
Lanerossi-Fio- 

Lazio-

LA CONCURSUL DE 
ATLETISM PE TE
REN ACOPERIT DE 
LA DETROIT cunos
cutul sportiv american 
Jim Ryun 
proba de 1 
rezultatul 
6/10 — cea 
performanță 
de sală a 
Sam Bair s-a clasat al 
doilea cu 4’03" 4/10.

a ciștigat 
milă cu 
de 3'58’' 
mai bună 
mondială 

sezonului.

MECIUL TRIUN
GHIULAR DE JUDO 
de la Bordeaux a re
venit reprezentativei 
franceze, care a învins 
cu scorul de 6-1 echipa 
Ungariei și cu 6-2 e- 
chipa Angliei.

stabilit răspunderile.
De aceea, consider că atît 
pentru instalații, cît și pen
tru utilaje individuale, de
vine necesar ca încă din faza 
de prospectare să participe, 
alături de organele speciali
zate, și directorul întreprin
derii sau reprezentantul său, 
pentru a cărui activitate ar 
răspunde tot directorul în
treprinderii.

în sectorul industriei de prefa
bricate statul a făcut eforturi finan
ciare deosebite pentru a asigura 
creșterea producției de prefabri
cate corespunzător ritmului înalt al 
construcțiilor din țara noastră. Nu
mai în perioada 1963—1966, valoa
rea fondurilor fixe ale acestui sec
tor s-a dublat. Sînt întreprinderi 
de prefabricate din cadrul secto
rului, cum sînt cele de la Turda, 
Brașov, Doicești, etc, care depun 
eforturi susținute pentru ridicarea 
eficienței activității economice. 
Există însă altele ca întreprinde
rea de prefabricate „Progresul" din 
Capitală și întreprinderea de pre
fabricate din Craiova, unde rezul
tatele șînt din ce în ce mai nefa
vorabile La întreprinderea de pre
fabricate „Progresul", în timp ce 
pînă la sfîrșitul semestrului I 1966 
se obținuse un beneficiu peste plan 
de 932 000 lei la încheierea anului 
s-a înregistrat o nerealizare a pla
nului de beneficii cu 527 000 lei. In 
luna ianuarie 1967 în loc să reali
zeze un beneficiu de 897 000 lei, a

Gospodărirea lipsită de răspundere 
a unor fonduri materiale

cere, precum și al unei con
damnabile lipse de preocu
pare pentru gospodărirea 
valorilor materiale puse la 
dispoziția acestor întreprin
deri de către stat. Asistența 
tehnică acordată de organe
le de specialitate din Direc
ția generală a prefabricate
lor este insuficientă, lucruri
le nu se îndreaptă.

Aceasta este o situație anormală, eu 
consecințe negative asupra condiții
lor de desfășurare a activității eco
nomice și financiare a întreprinde
rilor respective, precum și asupra 
acumulărilor bănești ale statului.

Spiritul scăzut de răspundere în 
gospodărirea 
și bănești se 
forme decît 
un control 
Ministerului 
binatul de fibre artificiale-Brăila 
în luna ianuarie a.c., s-a con
statat în depozitul de utilaje exis
tența unui colet în greutate de 
1 780 kg cdnțihînd diverse piese de 
schimb, aparate de măsură și re
glare și materiale de întreținere. De 
reținut că el a fost „recepționat" la 
25 decembrie 1964. fără a fi desfă
cut, și s-a înregistrat în gestiune

mijloacelor materiale 
manifestă și în alte 

cele amintite. La 
făcut de organele 
Finanțelor la Com-

Iată deci cum importante 
fonduri valutare ale statu
lui sint irosite, în timp ce 
întreprinderea solicită bu
getul pentru acoperirea re
zultatelor nesatisfăcătoare 
ale activității sale.

Perpetuarea acestui haos 
a fost alimentată și de di
recția generală de resort din 
Ministerul 
mice.

Cu o ușurință 
recția respectivă 
tru procurarea 
schimb și chiar le suplimentează, 
fără a cerceta dacă sînt strict ne
cesare, „uitînd" că s-au mai plătit 
importante fonduri valutare pen
tru achiziționarea lor. Organele 
controlului financiar intern din Mi
nisterul Industriei Chimice s-au 
dovedit, la rîndul lor. cu totul ine
ficiente în cazul de față. Deși se 
știa că la acest combinat se înre
gistrează sistematic pierderi, nere
guli vizibile nu au fost depistate, 
nu s-au luat măsuri pentru înlătu
rarea gravelor neajunsuri în gos
podărirea fondurilor materiale și 
bănești

Sînt de părere că tuturor 
acelora care produc pagube

Industriei Chi-

condamnabilă, di- 
alocă fonduri pen- 

unor piese de

chiar de milioane de lei I De aceea, 
imputarea trebuie să se facă în ra
port de paguba adusă și să meargă 
pînă la recuperarea integrală a 
daunelor. Tot pe această linie este 
necesar să se facă precizări legale 
asupra a tot ce constituie pagube 
din avutul obștesc și nu constituie 
infracțiuni penale.

Sînt cazuri cînd, pur și simplu, 
se frustrează fonduri bănești ale sta
tului. La Combinatul shimic Tîrnă- 
veni, inginerul-șef mecano-energe- 
tia Nistor Anton, abuzînd de func
ția sa, și-a permis să scoată din 
întreprindere materiale, dintre care 
o parte procurate din import, în va
loare de 13 458 lei, pe care le-a uti
lizat pentru amenajarea și lărgirea 
spațiului în imobilul în care locuia, 
în final, toată lucrarea a costat 
29 333 lei, pentru că a folosit și 
muncitori din întreprindere, uneori 
întrerupînd chiar lucru) în secții. 
Această situație a fost constatată de 
organele de control financiar intern 
din Ministerul Industriei Chimice, 
la sesizarea făcută de cadre din 
combinatul amintit.

Deși oficiul juridic din mi
nister arăta într-un referat 
că această acțiune constituie 
un caz penal — fiind soco-

tită abuz de serviciu — și in
dica să fie predat spre cer
cetare organelor de urmar.re 
penală, iar constituirea de 
parte civilă să se tacă io o 
sumă calculată conform pre
vederilor legale, respectivul 
salariat a aranjat cu condu
cerea întreprinderii de gos
podărie orășenească din lo
calitate ca aceasta să achi
te costul integral al lucrării. 

După aceea, s-a transferat în altă 
parte. In acest mod, paguba a dis
părut de la combinat și vinovatul 
de asemenea. Organele de control 
din minister au rămas cu constata
rea, nemaiavînd posibilitatea să con
tinue verificarea la I.G.O. Tîr- 
năveni. Organele Ministerului Fi
nanțelor au sesizat însă această 
eludare a legii și vor continua să 
cerceteze mobilul acestei „tranzac
ții", pentru a recupera banii chel- 
tuiți abuziv din fondurile statului, 

în prezent, cele mat drastice mă
suri sînt „mustrare scrisă cu aver
tisment", iar în cazurile mai grave 
se aplică tăierea de la prime, retro
gradarea limitată din funcție, sau 
desfacerea contractului de muncă. 
De obicei, unele cadre nu așteaptă 
asemenea măsuri și se transferă la 
alte întreprinderi. Acolo li se încre
dințează din nou funcții prin care 
angajează valori materiale, fără ca 
ele să învețe nimic din greșelile fă
cute anterior.

Desigur, majorității cadrelor care 
lucrează în economie le sînt străine 
aceste practici. Dar ce facem cu a- 
cești „călători" iresponsabili, care 
merg dintr-un sector în altul, une
ori servindu-se de relații și de buna 
intenție a unor cunoștințe de a-i a- 
juta, și aduc alte pagube economiei 
naționale ?

Ministerelor care girează activi
tatea întreprinderilor aflate în sub* 
ordine le revine o mare răspun
dere pentru felul în care întreprin
derile gospodăresc fondurile mate
riale și bănești puse la 
De aceea, ele au datoria 
cita un control riguros 
nent asupra felului în 
cheltuite aceste fonduri, 
veni irosirea lor.

Partidul și statui nostru depun 
eforturi deosebite pentru ridicarea 
țării noastre la nivelul țărilor 
avansate din punct de vedere 
economic în scopul ridicării conti
nue a nivelului de trai al poporu
lui. Cred că luarea unor măsuri de 
natura celor amintite mai înainte 
va determina cadrele din economie 
să gospodărească cu mai mult simț 
de răspundere valorile materiale și 
bănești ale statului. Nimănui nu-i 
este îngăduit să irosească aceste 
valori care sînt rodul muncii între
gului popor.

dispoziție. 
de a exer- 
și perma- 
care sînt 
de a pre-



viața internaționala
Rezultatele parțiale
ale celui de al doilea

Orașul de la 2260 metri

tur de scrutin din Franța altitudine
PARIS 12 (Agerpres). — La 12 martie alegătorii francezi din me

tropolă și din teritoriile de peste mări s-au prezentat din nou în 
fața urnelor pentru a alege pe cei 405 noi deputați ai Adunării 
Naționale, care nu au fost aleși la primul scrutin. La cel de-al doi
lea tur de scrutin s-au înfruntat 1 081 candidați.

Potrivit ultimului bilanț transmis 
de agenția France Presse, rezulta
tul alegerilor în 466 circumscripții 
electorale, unde s-a încheiat numă
rarea voturilor, este următorul : 
Partidul Comunist a obținut 63 de 
locuri, avînd un plus de 21 de 
locuri. Comitetul de acțiune pen
tru cea de-a V-a republică a obți
nut 228 locuri (pierde 41 locuri); 
Federația Stîngii Democrate și. So
cialiste a obținut 119 locuri ; 
Centrul democrat a obținut un to
tal de 39 locuri, iar diverși alți can
didați au obținut 17 locuri.

in primul său comentariu privind re- 
zulfafele celui de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor legislative din Franța, 
agenția France Presse arată că, contrar 
sondajelor efectuate în ajunul alegeri
lor, gruparea guvernamentală Comite
tul de acțiune pentru cea de-a V-a 
Republică va avea în noua Adunare 
Națională un număr de locuri mult mai 
redus decît se prevăzuse.

Unitatea de acțiune dintre Partidul 
Comunist Francez și Federația Stîngii 
Democrate și Socialiste, scrie agenția 
menționată, s-a tradus prinfr-un cîșfig 
de voturi pentru forțele de stingă în 
numeroase circumscripții electorale. 
Printre cei declarați aleși la cel de-al 
doilea tur de scrutin se află ministrul 
pentru problemele echipamentului E. 
Pisani, fostul președinte al Adunării 
Naționale, Jacgues Chaban Delmas, se
cretarul general al Partidului Socialist 
Francez, Guy Mollet, Pierre Mendes- 
France, Christian Fouchet, Gaston Def- 
ferre și Louis Joxe.

Ministrul afacerilor externe Couve de 
Murville și ministrul armatelor al Fran-

*

(ei, Pierre Messmer, au fosf înfrînți în 
circumscripțiile electorale unde au can
didat.

Potrivit ultimei știri transmise de a- 
genția France Presse, este puțin pro
babil ca gruparea guvernamentală „Co
mitetul de acțiune pentru cea de-a V-a 
Republică” să obțină majoritatea 
în noua Adunare Națională a Fran
ței. Din cele 486 locuri atribuite, 
gruparea guvernamentală a obținut 228. 
Din cele 20 de locuri rămase neatri
buite, gruparea guvernamentală ar tre
bui să obțină 16, pentru a atinge nu
mărul de 244 locuri, necesar majorită
ții simple în Adunarea Națională.

• STOCKHOLM. O delegație 
reprezentînd mai multe organizații 
sindicale din Suedia a vizitat am
basada americană de la Stockholm,, 
unde a depus o rezoluție de protest 
împotriva continuării războiului de 
agresiune al S.U.A. în Vietnam.

în rezoluție se subliniază că 
„muncitorii din Suedia, țară care 
de peste 150 de ani nu a mai luat 
parte la un război, sînt indignați 
de agresiunea S.U.A. în Vietnam". 
Statele Unite, se subliniază în re
zoluție, trebuie să acorde poporului 
vietnamez dreptul Ia libertate, 
dreptul de a-și hotărî singur soarta.

• KOLN. Din inițiativa organiza
ției vesf-germane „Campania pentru 
dezarmare", pe străzile orașului Koln 
a avut loc o demonstrație a luptătorilor 
pentru pace. Participanții la demon
strație scandau lozinci în sprijinul în
cetării imediafe a bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam, pentru retragerea 
forțelor armate străine din Vietnam.

• NEW YORK. Ziarul „New 
York Times" a publicat un apel 
semnat de un mare număr de pro
fesori și educatori din 37 de state 
în care opinia publică americană 
este chemată să ceară guvernului 
S’.U.A. să pună capăt războiului din 
Vietnam. Ei cheamă poporul ame
rican să continue acțiunile pentru 
a determina guvernul. să pună ca
păt bombardamentelor asupra Viet
namului de nord și de sud, să în
ceteze focul și să recunoască Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

• PARIS. Confederația Generală 
a Muncii din Franța „condamnă cu 
hotărîre bombardamentele Ia care 
este supus sistematic, din partea 
Statelor Unite, teritoriul Republi
cii Democrate Vietnam", se arată 
într-o declarație a Biroului C.G.M.

fost
na-
ex-

In- 
in-

ROMA 12. — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Președintele Comitetului de Stat a! 
Planificării din Republica Socia
listă România, Maxim Berghianu, 
care face o vizită în Italia, a 
simbătă oaspetele Institutului 
țional italian pentru comerțul 
terior (I.C.E.).

în aceeași zi a fost vizitat 
stitutul pentru reconstrucția
dustrială (I.R.I.), care grupează ma
rile societăți „Fin Cantieri", „Fin 
Meccanica", „Fin Sider", „Fin 
Mare" și „Stet". între președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
și președintele I.R.I., prof. Petrilli, 
a avut loc un schimb de păreri a- 
supra posibilităților de cooperare 
în domeniile siderurgiei, construc
țiilor navale și tehnico-științific.

Obîrșia și condițiile evo
luției au conferit acestei 
metropole care este Mexi
co, o fizionomie aparte. In 
primul rind, oamenii. In 
nici o altă țară contopirea 
intre indieni și albi nu este 
mai vizibilă. Metisul pre
domină numericește în 
toate părțile. Dar și india
nul pur este prezent, inte- 
grînd peisajul demografic 
cu tot ce are mai „exo
tic." pentru cohortele de 
turiști, între care, din zece, 
nouă sint nord-americani.

Legendă și istorie

moscova Alegeri de deputați
în sovietele supreme din

nouă republici unionale
12 (Agerpres). —
9 republici unionale 
s-au desfășurat ale-

MOSCOVA 
Duminică, în 
din U.R.S.S. 
geri de deputați în sovietele su
preme ale republicilor unionale și 
în sovietele locale de deputați ai

oamenilor muncii. Pînă la ora 20, 
a anunțat agenția TASS, au votat 
98,96 la sută din totalul celor în
scriși pe liste. în celelalte repu
blici unionale urmează să aibă loo 
alegeri duminica viitoare.

R. P. D. Coreeană

ÎNVĂTĂMINT TEHNIC GENERAI DE 9 ANI

Numirea noului președinte
interimar al Indoneziei

DJAKARTA 12 (Agerpres). — 
Citind agenția indoneziană de pre
să Antara, corespondenții agențiilor 
de presă au anunțat că, duminică, 
in ședința finală a sesiunii ex
traordinare a Consiliului Consul
tativ Suprem al Indoneziei, a fost 
adoptată o rezoluție prin care 
generalul Suharto este numit 
președinte interimar al Indoneziei, 
pînă la alegerile ce vor avea loc 
anul viitor. Duminică, generalul 
Suharto a depus jurămîntul în ca
litate de președinte interimar. Co
respondentul din Djakarta al agen
ției France Presse relevă că textul 
rezoluției finale — care în urma 
dezbaterilor a suferit unele modi
ficări față de textul inițial — nu 
prevede anularea titlului de preșe
dinte al lui Sukarno. Partizanii lui 
Sukarno, ofițeri din marină și 
membri ai partidului său, sublinia
ză agenția France Presse, au reușit, 
in extremis, să realizeze un com- 

. promis, în sensul că în textul rezo
luției Sukarno este menționat ca 
președinte, date fiind meritele sale 
în cei 21 de ani cît a condus țara. 
Agenția U.P.I. relevă însă că prac
tic Sukarno este lipsit de puterile 
acordate de acest titlu. în rezolu
ție se cere, de asemenea, ca pre
ședintele Sukarno să se abțină de 

■la orice activitate politică pînă la 
alegerile generale.

Agențiile de presă reamintesc că 
în cursul dezbaterilor generalul 
Suharto s-a declarat partizanul 
unei atitudini mai moderate în le
gătură cu viitorul președintelui 
Sukarno.

Agenția Reuter relevă, la rîndul 
său, că „redactarea cu deosebită

grijă a textului rezoluției finale își 
găsește explicația în intenția de a 
preveni o reacție violentă din par
tea adepților președintelui Su
karno, în special din Jawa de est 
și centrală".

PHENIAN 12 (Agerpres). — Ca
binetul de miniștri al R.P.D. Co
reene a adoptat hotărîrea „Despre 
îndeplinirea strictă a legii cu pri
vire la introducerea învățămîntu- 
lui tehnic general obligatoriu de 
nouă ani". Potrivit acestei legi, a- 
doptate la cea de-a șasea sesiune 
a Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, învățămîntul teh
nic general obligatoriu de nouă ani 
se introduce de la 1 aprilie 1967. 
„Noul sistem, se arată în hotărîre, 
constituie o garanție sigură a edu
cării unor oameni multilateral dez
voltați de tip nou și contribuie la 
ridicarea nivelului cultural al în
tregii societăți'.

Cine aproviziona
cu arme 
Nigeria Orientală?
Evenimentul s-a petrecut In 

luna octombrie 1966. Un avion 
neînmatriculat survola terito
riul Camerunului în direcția 
nord. Dar, ghinion 1 Din lipsă 
de combustibil, aparatul a fost 
nevoit să facă o escală la 
Yaoundă, capitala camerune- 
ză. Avionul, de fabricație a- 
mericană „Dc—4", fără certi
ficat de înmatriculare și navi
gație, pilotat de americanul 
Henri Warton, avea la bord 
aproximativ 1000 de arme 
automate. La anchetă s-a sta
bilit că armele erau destinate 
guvernului provinciei orientale 
a Nigeriei. Acum s-a anunțat 
rezultatul judecății. Curtea de 
Apel din Garoua (Camerun) a 
condamnat pilotul la 6 luni în
chisoare și 200 mii de franci 
amendă, iar avionul și armele 
au fost confiscate în favoarea 
statului camerunez.

7 avioane 
agresoare doborîte 
într-o singură zi

HANOI 12 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că la 11 mar
tie, forțele armate vietnameze au 
doborît șapte avioane americane și 
au capturat numeroși piloți inamici. 
Avioanele au fost doborîte deasu
pra provinciilor Bac Thai, Ha Bac, 
Hai Duong, Hung Yen, Yen Bai și 
în zona portului Haifong. Numărul 
total al avioanelor americane dobo
rîte pînă în prezent pe teritoriul 
R. D. Vietnam se ridică la 1721.

Tn fotografia alăturată: un avion 
agresor doborît de unitățile antiae
riene ale R. D. Vietnam.

Tirgul

internațional

de la Viena
Duminică s-a deschis în capitala 

Austriei tradiționalul Tîrg interna
țional de la Viena. La ediția de 
primăvară a tîrgului expun 2 879 
firme austriece și 2 308 firme din 
31 de state. Țara noastră participă 
cu un stand turistic. Steagurile na
țiunilor participante împodobesc 
intrările principale ale tîrgului, bu
levardele și marile hoteluri ale 
Vienei, dînd orașului o notă în 
plus pe lîngă tradiționala sa ospi
talitate.

în cuvînful său de salut, preșe
dintele Austriei, Franz Jonas, a în
demnat pe exportatorii austrieci să 
folosească poziția favorabilă a Aus
triei, ca așezare geografică și ca 
politică de neutralitate, pentru 
dezvoltarea comerțului cu toate 
țările. La deschiderea oficială a 
tîrgului au fost de față vicecance
larul și ministru al comerțului al 
Austriei, Fritz Bock, primarul Vie
nei, Bruno Marek, și alte persona
lități ale vieții politice și econo
mice. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți tovarășul Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, și Gheorghe Pele, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Austria.

Ca mai toate capitalele 
lumii, Mexico iți are naș
terea învăluită în legen
dă. Cam prin 1325 — spu
ne legenda — unul din 
triburile aztece, Mexico, 
rătăcea pe podișul cen
tral in căutarea unui loc 
unde să se fixeze. Pe o 
insulă din mijlocul lacu
lui Texcoco, ce acoperea 
partea centrală a văii, 
(asta începe de acum să 
fie istorie), și-au ridicat 
aztecii primele locuințe 
de lut, dînd așezării nu
mele de Tenochtitlăn. In
tre fundarea Tenochtitlăn- 
ului (devenit apoi Mexi
co) și sosirea -cuceritoru
lui din Estramadura, Her
nan Cortes, s-au scurs 
vreo două sute de 
timp în care aztecii 
crescut în număr și 
tere, alcătuind un i 
imperiu, cu centrul 
litico-administrativ in 
nochtitlăn.

La fatala întîlnire 
spaniolii, aztecii și-au 
mit oaspeții nepoftiți 
un oraș falnic, ce număra 
după cronicari vreo 50 000 
de case și o populație de 
cel puțin 300 000 locuitori. 
Și aveau pe deasupra mu
zee botanice și zoologice, 
(inexistente încă în Euro
pa), invățămint obligato
riu pentru ambele sexe. 
O lipsă esențială însă — 
necunoașterea armelor de 
foc — a fost de ajuns ca 
imperiul să cadă, ireme
diabil victimă conquistei. 
Pe locul vechiului Teno
chtitlăn s-a ridicat cu în
cetul un oraș nou, care 
azi, după patru secole și 
jumătate, numără, împreu
nă cu suburbiile, peste 
șase milioane de locuitori, 
adică 15 la sută din 
lația Mexicului.

dei Juarez, și pe alte ar
tere, contemporanii sint 
amenințați cu infernul de 
veșnicul roi al automo
bilelor. Cum civilizația 
aztecă nu cunoștea roata, 
descendența ei de azi care 
conduc automobile, par 
să caute o compensație 
pentru secolele in care 
strămoșii lor nu s-au bu
curat de beneficiile aces
tei 
Și, 
la 
cu 
pompe funebre.

Un scurt popas la „Jar- 
dins de Pedregal" în
seamnă un prilej de a ve
dea rezultatul unei stra
nii combinații între cata
clism și inventivitatea me
xicanului. Acum cîteva 
milenii, vulcanul Ajusco 
ar fi intrat în erupție, a- 
coperind de lavă o mare 
parte din împrejurimile 
actualei capitale. Stratul

prodigioase invenții, 
in consecință, gonesc 

disperare, colaborind 
interesele firmelor de

dolari. Acum studiază în 
incinta acestui complex 
peste 60 000 de mexicani 
și, alături de ei, studenți 
din alte țări ale America 
Latine. Ansamblul ames
tecă influențe aztece și 
mayașe cu moderne linii 
arhitectonice în cea mai 
curajoasă manieră „ă la" 
Corbusier, Niemeyer sau 
Wright. Trotuarele și co
ridoarele sint pavate cu 
mozaicuri roze și gri. Fa
cultatea de științe uma
nitare are un pavilion de 
300 de metri lungime, con
siderat cea mai lungă 
structură de beton armat 
din lume. Alături, un im
pozant edificiu albastru, 
cu 15 etaje, este destinat 
administrației. Lingă el, 
cel al bibliotecii (cu 13 
etaje și spațiu pentru peste 
două milioane de volu
me), aproape fără ferestre 
vizibile, expune patru fețe 
ale unei grandioase pic-

Cataclism și

ventivitate

Petra STĂNCESCU
Viena, 12 martie.

■ CAIRO. O delegație comercială * Re
publicii Socialiste România, condusă de 

Valentin Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a sosit simbătă seara 
la Cairo într-o vizită oficială de 10 zile.

■ SANTIAGO DE CHILE. Din capitala 
statului Chile se anunță că în urma 

unui accident de automobil a încetat din 
viață senatorul Salomon Corvalan, secretar 
general al Frontului de acțiune populară, 
membru al C.C. al Partidului Socialist din 
Chile.

■ NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat ministrului de 

externe al Republicii Sud-Africane, Hil- 
gard Muller, o scrisoare in care cere gu
vernului sud-african să trateze definutii 
politici din această (ară în conformitate cu 
„normele legii penale moderne".

■ BERLIN. Simbătă seara, în sala congre
selor din Berlin a avut loc cel de-al 

16-lea concert Berolina, organizat în cadrul 
primei bienale muzicale.

Din tara noastră, la realizarea progra
mului și-au dat concursul soprana Teodora 
Lucaciu, violonistul Ștefan Ruha, tenorul 
Constantin Iliescu și dirijorul Ludovic Bacs. 
Eg BONN. Fostul vicepreședinte al S.U.A., 
” Nixon, a sosit duminică la Bonn într-o 
vizită particulară. El va avea întrevederi cu 
cancelarul R. F. a Germanici, Kiesinger, 

ministrul afacerilor externe Willy
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vulcanic, de un negru ver
zui, a rămas așa pînă ce 
un grup de arhitecți și ur
baniști mexicani au ela
borat un proiect după a 
cărui realizare zona Pe
dregal s-a transformat în
tr-un cartier de locuințe, 
din cele mai frumoase și 
originale. Găsești aici edi
ficii in cel mai riguros stil 
„funcțional" — cuburi de 
ciment de toate culorile 
spectrului solar — așeza
te pe un teren accidentat 
intr-atit că îți evocă la fie- 
ce pas un nou cataclism 
mocnind dedesubt. Unele 
clădiri par să se mențină 
într-un echilibru precar 
deasupra colinelor minia
turale in care s-a pietri
ficat lava. Și cind vezi îm
prejur grădinile artificia
le, cu flori de toate soiu
rile și fintîni arteziene, nu 
știi ce să admiri mai întii: 
curajul și imaginația arhi- 
tecților sau sensibilitatea 
celor ce au sădit flori pe 
roca poroasă, goală de tot 
Străzile aici au denumiri 
telurice : Apa, Vîntul, Soa 
rele, Luna, Ploaia, Focul 
etc. Aspirația spre monu
mental, moștenită fără în
doială de la tolteci și az
teci, capătă azi expresii 
noi în materie de cons
trucții. Pedregal e un 
exemplu. Universitatea, 
— altul, într-un fel și mai 
impresionant.

turi murale, în mozaicuri 
multicolore, cu simboluri 
și motive aztece sau ma
yașe, cu scene înfățișind 
aspecte ale conquistei. 
Iată și stadionul olimpic, 
cu 110 000 de locuri, de o 
formă atît de originală 
incit nu amintește nimic 
similar. De asemenea, pis
cina olimpică. Și cind, de 
la această fabuloasă com
binație de forme și culori, 
așezate pe temelia ultimu
lui cuvint al tehnicii, treci, 
la numai o aruncătură de 
băț, spre centura de co
cioabe, lată și în continuă 
creștere, înțelegi, dureros

ce nu au decît două bra
țe și sint analfabeți. Fi
zionomia unui astfel de 
om îți spune întreaga dra
mă pe care o trăiește. El 
și familia, firește. Unii au 
ajuns pină acolo incit 
scormonesc cu o brumă 
de optimism lăzile unifor
me cu inscripția „Să pă
străm curat orașul nostru". 
La o masă, intre gazetari, 
vine vorba despre influen
ța nefastă a înălțimii la 
care e situat orașul (2260 
metri) asupra inimii. Al
tul replică spunind că sto
macul deficitar e cel ce 
decide in materie de vir- 
stă la cei nevoiași, care 
continuă să fie cei mai 
mulți. „Chestia cu inima 
e o versiune a cercetători
lor sătui" — proclamă con- 
traopinentul. Nu pare să 
fie chiar așa, cel puțin 
pentru oamenii neadaptați 
la înălțime. Un drum pe 
jos, după un timp, îți 
scurtează respirația și 
parcă te string tîmplele. 
O realitate mai incomodă 
decît aerul rarefiat este 
aerul viciat intr-o măsură 
alarmantă. Există in pre
zent o veritabila campanie 
de presă contra a ceea ce 
unele condeie mai zvăpă
iate denumesc de acum 
„asasinat în masă prin 
asfixiere". Argumentele 
insă sint solide. Din pri
cina unităților industriale 
neechipate cu dispozitive 
de captare a gazelor și re
ziduurilor, la care se .- 
daugă tirul neîntrerupt 
din țevile de eșapament 
ale mulțimii de autovehi
cule, atmosfera capitalei 
mexicane primește zilnic 
600 de tone de substanțe 
nocive plămînilor. Fon
durile bugetare destinate 
ameliorărilor sporesc sen
sibil de la an la an, dar 
în ansamblu ele sînt in
suficiente, cel puțin din 
două motive: pe de o parte
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Biblioteca Universității din Mexico — fațada: grandioasă 
pictură murală, în mozaicuri multicolore, cu simboluri și 

motive aztece sau mayașe...
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Orașul vechi are 
colonial, cu străzi 
te ți tonuri obscure. Par
tea nouă etalează verita
bili zgirie-nori, înzestrați 
cu tot ce a spus tehnica 
pînă azi, bulevarde largi, 
inclusiv unul — Paseo de 
la Reforma — de gran
doarea lui Champs Ely- 
sees. lată Alameda, un 
frumos parc central, cu 
globuri electrice monta
te pe stilpi argintați. Altă 
dată, aici ardeau ruguri
le inchiziției, pe care ere
ticii indieni, metiți sau 
creoli experimentau avan
premiera infernului. Ală
turi, de-a lungul

un iz 
strîm-

Aveni-

Brandt, cu ministrul de finanțe Strauss șl 
cu fostul cancelar federal, Adenauer.

H BERLINUL OCCIDENTAL. Rezultatele 
oficiale definitive ale alegerilor care au 

avut Ioc duminică în Berlinul occidental 
pentru desemnarea celor 134 de deputati ai 
noii legislaturi a Adunării orășenești (Par
lamentul Berlinului occidental) sînt urmă
toarele : Partidul social-democrat din Ger
mania (P.S.D.G.) a obținut 56,9 la sută din 
voturi, (față de 61,9 Ia sută în alegerile din 
1963), Uniunea creștin-democrată (U.C.D.) 
32,9 la sută voturi (față dc 28,8 la sută în 
trecutele alegeri), Partidul liber-democrat 
(P.L.D.) 7,1 la sută (fată de 7,9 la sută în 
1963), Partidul Socialist unit din Germania 
(P.S.U.G.) — 2 la sută (față de 1,4 la sută 
în 1963).

■ ATENA. In localitatea Tambaki, situată 
pe insula Creta, au început la 11 martie 

manevre ale forțelor militare navale ale 
N.A.T.O. La manevre participă unități ale 
forțelor militare ale Greciei, precum și uni
tăți ale celei de-a 6-a flote militare ame
ricane.

■ LONDRA. Confederația industriei bri
tanice a organizat o anchetă in rîndul 

firmelor industriale în legătură cu poziția 
lor fa(ă de aderarea Angliei la Piața co
mună. Din cele 1 700 întreprinderi chestio
nate nu au răspuns decît 865, dintre care 
90 la sută s-au pronunțat pentru aderarea 
la Piața comună.

Avanposturile

progresului și for

țele înapoierii
Construită pe același 

platou de lavă vulcanică, 
ea este un veritabil sim
bol al tenacității și artei, 
un simbol al Mexicului 
modern. A fost inălțată de 
156 de ingineri și arhitecți 
mexicani, aproape toți ti
neri, și de o armată de 
muncitori ți tehnicieni 
care au lucrat patru ani, 
cheltuindu-se 25 000 000

Greva fermierilor 
irlandezi

200 000 de fer- 
încadrați în A- 

a fermierilor,

Cei aproximativ 
mieri din Irlanda, 
sociafia națională 
continuă greva de protest împo
triva condamnării a 84 de membri 
ai acestei asociații pentru vina de 
a fi participat la manifestații an
terioare. Prin acțiunile lor, fermie
rii irlandezi cer îmbunătățirea si
tuației micilor agricultori, stabilirea 
unui plafon al prețurilor la carne, 
reglementarea comerțului cu acest 
produs.

Datorită grevei, în ultimele zile, 
piețele și tîrgurile au rămas în
chise, iar. întreprinderile de prelu
crare a produselor agricole au fost 
paralizate. După cum relatează 
ziarul elvețian ,,Die Taf”, în loca
litatea Ballyamesduff, 500 de fer
mieri, întruniți într-un miting, au 
atacat automobilul ministrului ir
landez al industriei și comerțului, 
George Colley, care a fost nevoit 
să se refugieze intr-un hotel. Inci
dente s-au înregistrat și la Dublin, 
precum și în alte orașe.

motive aztece

de limpede, 
bisului intre 
progresului

adincimea a- 
avanposturile 

mexican 
cortegiul de fațete 
înapoierii, care pare 
îngroașe umbrele în 
da planurilor oficiale, 
retic, oricine poate să stu
dieze în cetatea universi
tară, ca și in orice altă 
instituție de invățămint. 
Dar puternice bariere so
ciale se ridică in calea 
setei de cultură. Pentru 
majoritatea tinerilor din 
familii de muncitori sau 
mici funcționari și mese
riași cîștigarea existenței 
rămîne necesitatea numă
rul unu și de aceea, pro
porțional, puțini reușesc 
să-și facă studiile secun
dare, cu atît mai puțin su
perioare. La asta se adau
gă ca circumstanță agra
vantă faptul că șqolile de 
stat sint insuficiente, ră- 
mînînd alternativa (accesi
bilă numai celor din fa
miliile înstărite sau foarte 
înstărite) de a urma școli 
particulare, interzise de 
lege, dar prezente in nu
măr de 530 numai in ca
pitală, majoritatea fiind 
confesionale. Directorul 
unei reviste m-a asigurat 
că la firmele particulare, 
cind e vorba de a angaja 
pe cineva, o diplomă de 
absolvire emisă de o școa
lă de stat are șanse puți
ne de a fi luată in consi
derare. Și cind nu intervi
ne „norocul" de a pătrun
de în vreo funcție remu
nerată de stai (sector su
praaglomerat față de ca
pacitatea actuală), rămîne 
perspectiva șomajului cu 
lot ce decurge din ea. lar 
dacă asta se petrece cu 
oameni calificați in ceva, 
e ușor de închipuit cum. 
se prezintă situație celor.

ale 
să-și 
ciu- 

Teo-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclnteii”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele «a fae la oficiile poștale, factorii poștali al dlfuzorii voluntari din întreprinderi sl fnstitutii. Tiparul Combinatul Poliarafic Casa SclnteM

finanțele reflectă starea 
de subdezvoltare economi
că agravată de comerțul 
extern unilateral și ne- 
avantajos, iar pe de altă 
parte exodul rural ma
siv, orientat in mare par
te spre capitală, răstoarnă 
planurile administratori
lor la scurt timp după 
elaborare.

Cu toate umbrele sale, 
Mexico rămîne o metropo
lă dinamică, în continuă 
expansiune pe toate fron
turile, demnă de capacita
tea creatoare a poporului 
mexican. Un detaliu sem
nificativ : în acest oraș am 
văzut mai multe librării și 
mai bine garnisite cu cărți 
din cele mai diferite do
menii decît in oricare alta 
capitală latino-americană 
pe unde am umblat. Și in 
plus, există numeroase 
„colecții populare", în 
care se editează, la prețuri 
accesibile, capodopere ale 
literaturii mexicane și 
mondiale, lucrări din do
meniul științei, tehnicii, 
medicinii etc.

Parcurgind capitala me
xicană, fie și numai în
tr-un răstimp scurt, ai pri
lejul să faci cunoștință cu 
un complex de virtuți și 
defecte, de realizări și as
pirații care într-o măsură 
sau alta sintetizează ima
ginea de azi a țării. Din a- 
ceastă combinație de lu
mini și umbre rezultă fi
zionomia particulară a me
xicanilor. Fizionomia unui 
popor viguros, care, in ciu
da vicisitudinilor trecutu
lui și prezentului, este an
gajat cu speranță în lupta 
pentru prefaceri menite 
să-i rezerve un viitor de 
progres și pace.

Vasile OROS


