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CINCI DANE NOI

ÎN PORTUL GALATI
1

în portul Galați se construiesc 5 dane de 
descărcare pentru mărfuri generale. Dotate cu 
macarale puternice, benzi transportoare, insta
lații de apă, canal și forță, ele ocupă de-a lungul 
cheiului peste 600 de metri și vor mări capaci
tatea portului cu 8—10 la sută. în același scop 
se amenajează și o platformă de depozitare cu 
o suprafață de 120 000 mp.

în raport cu creșterea traficului de mărfuri, 
sporesc și dotările în utilaje și echipament de 
exploatare ale portului. Pînă la sfîrșitul cinci
nalului, portul Galați va mai primi încă două 
macarale plutitoare, macarale mari pe pneuri, 
excavatoare pe șenile, aproape 100 de tractoare, 
noi stivuitoare și benzi transportoare.

(Agerpres)

cercetarea

EXECUȚIEI Șl PREDĂRII
APARTAMENTELOR?

Construcția unul volum mereu 
crescînd de locuințe din fondurile 
statului este o latură inseparabilă 
a politicii partidului și guvernului 
nostru de ridicare continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. în 1967, comitetelor executive 
ale sfaturilor populare le revin 
sarcini mult sporite în domeniul 
construcțiilor de locuințe. Ele tre
buie să execute, prin organizațiile 
lor de construcții, circa 90 la sută 
din totalul de 60 000 de 
mente prevăzut în planul 
pe acest an.

O primă problemă care 
că în domeniul construcțiilor de 
locuințe este : cum au eșalonat sfa
turile populare și trusturile regio
nale construirea și darea în folo
sință a apartamentelor planificate 
pe 1967 ? Peste puține zile se va 
încheia primul trimestru al anu
lui ; care este ritmicitatea construc
ției și predării locuințelor ? Din- 
tr-o 
s-a defalcat pe trimestre pla
nul 
apartamentelor se desprinde în ge
neral o îmbunătățire față de anul 
trecut. în semestrul I s-a prevăzut 
să se predea un număr de aparta
mente ce reprezintă 39 la sută din 
sarcina anuală planificată. Restul 
de 61 la sută este repartizat astfel: 
31,3 la sută în trimestrul III și 29,7 
la sută în trimestrul IV. Sînt sfa
turi populare regionale — Bacău, 
Banat, Cluj, Brașov, Hunedoara, 
Mureș-Autonomă Maghiară etc. — 
care, printr-o judicioasă eșalonare, 
asigură o execuție șl o dare în fo
losință ritmică a noilor locuințe, 
pe toată perioada anului.

Cu toate acestea, o serie de sfa
turi populare și organizații regio
nale de construcții 
tat acestei cerințe, 
lucreze în virtutea 
nu au tras toate 
neajunsurile anilor 
privit cu răspundere indicațiile 
date în acest sens de conducerea 
partidului. în unele regiuni s-a 
planificat darea în folosință în 
trimestrul I a unei suprafețe lo
cuibile reduse: regiunea Galați — 
1,6 la sută, Oltenia — 5,8 la sută, 
Suceava — 6,2 la sută, tn alte re
giuni, pentru primele tr^ei luni ale 
anului nu s-a prevăzut’să se dea 
în folosință nici un apartament. 
Este cazul regiunilor Argeș, Bucu
rești și orașului Constanța. Regiunea 
Argeș, de pildă, și-a propus să rea
lizeze în trimestru] IV — 40,2 la 
sută din sarcina anuală, iar în pri
mele trei luni... 0 apartamente. 
Experiența anilor trecuți a demon
strat că această practică are ca ur
mare nerealizarea planului la con
strucția de locuințe și influențe 
negative asupra calității lucrărilor.

Situația care s-a creat este con
secința rămînerilor în urmă în 
realizarea frontului de lucru pla
nificat pe 1966 datorită neasigu- 
rării stadiilor fizice corespunzătoa
re pentru execuția neîntreruptă a 
lucrărilor pe timp friguros. Deși 
s-a intrat în anul 1967 cu un front 
de lucru la locuințe de peste 29 000 
apartamente, totuși stadiul fizic de 
execuție al acestora a fost mult 
rămas în urmă. La 31 decembrie, 
din numărul total de apartamente

Ing. Vichenle CARABA 
vicepreședinte al Comitetului de stat 

pentru îndrumarea și controlul 
organelor locale ale administrației 

de stat

aparta- 
de stat

se ridi-

analiză a modului în care

de dare în folosință a

începute, 42 la sută se găseau la 
fundații, 50 la sută la zidărie și 
numai 8 la sută Ia finisaj. în re
giunea Galați nu se începuseră la 
acea dată 409 apartamente, adică 
21 la sută din frontul de lucru pla
nificat, iar în orașul București 990 
de apartamente, respectiv 7,6 la 
sută. Acesțe procente vin în con
tradicție cu asigurările date de con
ducerile trusturilor regionale res
pective că „în 1967 va fi asigu
rată ritmicitatea construcției și 
predării apartamentelor".

■Consecințele eșalonării nerațio
nale a realizării planului, ale ten
dinței 
sului 
nului 
toare.
în trimestrul IV și în special în 
luna decembrie s-a . neglijat, de 
fapt, aproape complet execuția lo-

de a împinge execuția gro- 
lucrărilor spre sfîrșitul a- 
sînt dintre cele mai dăună- 
Prin aglomerarea lucrărilor

cuințelor care constituiau front de 
lucru pe 1967. Dar în afară de a- 
ceasta, în ianuarie, în loc să se 
lucreze la locuințele din acest an, 
forțele au fost concentrate la res
tanțele din 1966 și la efectuarea 
remedierilor de calitate la blocu
rile executate „în asalt" la sfîrși
tul anului. Toate acestea au făcut 
ca realizările pe primele două luni 
din acest an — de 8,7 la sută din 
planul valoric anual și numai 4,7 
la sută din sarcina fizică planifi
cată — să fie total nesatisfăcătoare. 
Sub media pe țară se situează rea
lizările obținute în regiunile Ar
geș, Galați, București, Oltenia ș. a. 
Este de adăugat că numai în trei 
regiuni — Banat, Crișana și Hu
nedoara — s-au predat apartamen
te în contul sarcinii planificate pe 
trimestrul I. Dată fiind situația a- 
ceasta, se desprinde necesitatea ca 
sfaturile populare și organizațiile 
de construcții din subordinea lor 
să ia de îndată măsuri eficiente 
care să asigure, în cel mai scurt 
timp, recuperarea rămînerilor în 
urmă și să creeze condițiile nece
sare realizării ritmice, lună

(Continuare în pag. a III-a)

de

nu s-au adap- 
continuînd să 
„tradiției". Ele 
concluziile din 
trecuți, nu au

asupra u- 
vederea a-

Liviu RODESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

științifică 
potențialul 
gî nd ir ii 
inginerești ?

prof. univ. Constantin ARAMĂ
membru corespondent al Academiei

Ori de cîte ori pregătirea 
se împletește cu spiritul 
creator și cu pasiunea înnoi
toare rezultatul este prodi
gios. Cele 120 de brevete și 
invenții ale ing. George Con- 
stantinescu, patentate în în
treaga lume, nu reprezintă 
în fond decît materializarea 
marii sale pasiuni pentru 
tehnică și știință. O puterni
că dorință de afirmare și 
creație tehnică a animat ge
niul unor remarcabile pleia
de de ingineri români care, 
prin invențiile și descoperi
rile lor, au dat viață unor 
năzuințe ce apăreau multora 
drept himere. Inginerul Ion 
Basgan este creatorul unui 
nou sistem de foraj, ing. Du
mitru Daponte a adus sub
stanțiale contribuții în do
meniul cinematografiei în 
relief, ing. Teodor Drăgan 
s-a afirmat ca un valoros in
ventator feroviar, ing. G. C. 
Cosmovici a făurit un origi
nal pulverizator pentru foca
rul locomotivelor, ing. Au-

PERSONALITĂȚI PROEMINENTE ALE ȘTIINȚEI Șl CULTURII

SOLIDARE CU ȚĂRĂNIMEA IN 1907
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împinsă de foame și mizerie, ță
rănimea din România a dezlănțuit 
— în urmă cu 60 de ani — cea 
mai mare răscoală din istoria țării 
noastre pentru pămînt, dreptate so
cială și o viață mai bună.

Această impresionantă ridicare la 
luptă, care a cuprins într-un iureș 
năpraznic aproape toate județele, 
zguduind din temelii regimul bur- 
ghezo-moșieresc, a răscolit con
științele, a determinat luări de 
poziție din partea tuturor claselor 
și păturilor societății românești. 
Forța socială care s-a ridicat în 
sprijinul țărănimii răsculate, ma- 
nifestîndu-și cel mai activ solida
ritatea cu ea prin presă, manifeste 
și întruniri și chiar unele acțiuni 
comune de luptă, a fost clasa 
muncitoare. Evenimentele din 
1907 au găsit, totodată, un vi-

de prof. N. ADÂNILOAIE

mal

în rîndurile pătu- 
ale intelectualității, 
proeminente figuri 
și culturii româ-

brant ecou 
rilor largi 
Cele 
ale științei
nești, ginditori și savanți străluciți 
ca A. D. Xenopol, Spiru Haret, 
Radu Rosetti, dr. Victor Babeș, dr. 
C. I. Istrate, Petru Poni, Nicolae 
Iorga și-au exprimat simpatia și 
solidaritatea cu țărănimea răscu
lată, și-au asociat glasul acuzator 
pentru condamnarea represiunii 
dezlănțuite de regimul burghezo- 
moșieresc.

r încă cu mult timp înainte de 
răscoală, cărturari români de 
vază au analizat, adeseori cu o 
deosebită putere de pătrundere, 
realitățile lumii satelor, au scos la 
iveală racilele sistemului agrar, a- 
rătînd că modul de repartiție a 
pămîntului, starea de mizerie în 
care trăia țărănimea frînau pro
gresul economic și social al țării și 
conțineau germenii unor iminente 
furtuni revoluționare, pledînd pen
tru grabnica îmbunătățire a soar- 
tei milioanelor de truditori ai pă
mîntului. în aceasta și-a găsit 
expresie poziția lor de militanți 
pentru progresul social, care se
sizau cerințele mersului inainte ale 
țării și înțelegeau să lupte pentru 
soluționarea problemelor economi-

(Continuare în pag. a Il-a)

mi Unde sînt birturile, bodegile, plăcintăriile, simigeriile ? 
nu Morala unei gogoșerii înființate la Bacău ■■ Cum a înviat 
din morți „Macul Roșu" «9 La București din 370 de unități, 274 
sînt restaurante și bufete■■ Deșablonizarea va dura oare... 23 de 
ani ? ■■ Cheia succesului sînt oamenii pricepuți, cu experiență
și cu dragoste

La întrebarea: „Sîn- 
teți satisfăcut de modul 
în care este organizată 
rețeaua unităților de ali
mentație publică din ora
șul dv. ?' covîrșltoarea 
majoritate a celor solici
tați au 
apreciat 
depuse 
rea și 
losință 
pentru amplasarea lor în 
noile cartiere, pentru do
tarea cu mobilier mo
dern etc. — dar au în
soțit aceste remarci de re
proșul că rețeaua unități
lor de alimentație publi
că este sclerozată în for
me stereotlpe; că nu exis
tă o diversitate de profi
luri ale acestor unități, 
lipsite în covîrșltoarea lor 
majoritate de o persona
litate proprie; că au dis
părut tipuri de localuri 
mult apreciate, care erau 
tocmai de natură să asi
gure o satisfacere multi
laterală a gusturilor și 
cerințelor; că rețeaua de 
alimentație are o organi-

remarcat — și 
— eforturile 

pentru construi- 
darea în fo- 

de noi unități,

pentru această îndeletnicire să fie căutațî

CE SE CERE PENTRU
DEȘABLONIZAREA 

REȚELEI DE
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

zare 
ritul 
compatibil cu comerțul — 
s-a cuibărit. Practic, uni
tățile de alimentație pu
blică
anii, la doar două ti
puri :

greoale, în care spl- 
Inert — atît de ln-

s-au redus, cu

restaurantul — în

deosebi cel mare, zgomo
tos, cu sute de locuri, 
cu o gamă uniformă de 
preparate — sau bufetul, 
de multe ori degradat la 
rolul unui local prost 
aprovizionat, certat cu 
igiena, La acestea mai

trebuie adăugat că șablo- 
nizarea rețelei a fost înso
țită de șablonlzarea struc
turii preparatelor puse în 
vinzare, care a dus la 
sărăcirea artificială a 
sortimentului de mîncă- 
ruri.

I

Ce situație ne prezin
tă, de exemplu, regiunea 
Bacău? Tov. Paul Darie, 
adjunctul directorului Di
recției comerciale regio
nale, ne-a pus în față un 
tabel. Total unități de a- 
limentație publică — 289 
(dintre care 143 de bufete 
șl restaurante!). încă vreo 
sută — centre de răcori
toare: 2 (două) braserii — 
în fond bufete deghizate, 
3 (trei) baruri — ceva în
tre bufet și restaurant etc.

Remarcăm: „Uniformă
rețeaua../

— Acționăm în direcția 
diversificării ei. Am des
chis o gogoșerie (sic).

Aflăm c$ această gogo- 
șerie unică este realmente 
asaltată de consumatori : 
„se calcă lumea pe pi
cioare stînd la, coadă!".

— Atunci de ce nu mai 
deschideți încă vreo 20— 
30 de unități similare? 
Doar nu-i nevoie de stu
dii, de documentații teh
nice, aprobări sau cine 
știe ce amenajări costisi
toare. Orice gospodină 
mai pricepută știe să facă 
gogoși...

Cugetînd, tovarășul di
rector ne-a răspuns : „Da. 
E necesar să deschidem 
și alte unități. Vrem acum 
să deschidem o simigerie. 
Recent, am deschis o uni
tate „lacto"...

Ce se poate spune des
pre un asemenea răs
puns ? „Vrem (ce forțe 
grandioase ați mobilizat 
pentru a soluționa aceas
tă vastă problemă ?)... să 
deschidem o simigerie".

Acesta este spiritul „viu, 
alert, plin de inițiativă și 
dinamism' în care înțeleg 
să reacționeze factorii res
ponsabili de alimentația 
publică din regiune 1

Este oare normal ca 
la Bacău, oraș situat 
în inima Moldovei, să nu 
existe nici măcar o sin
gură unitate în care să se 
găsească specificele mîn- 
căruri moldovenești ? Așa 
stînd lucrurile, nu e de 
mirare că aproape nici 
una dintre întreprinderile 
de alimentație publică din 
regiune nu-și îndeplinește 
planul de desfacere, că 
bufetele, unde se vînd îi» 
general țuică și măsline, 
stau aproape goale, că

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a H-a)

rel Persu a adus contribuții 
pline de interes în domeniul 
automobilelor aerodinami
ce...

Sînt doar cîteva nume în
scrise în galeria pionierilor 
științei și tehnicii românești. 
Creațiile lor erau socotite pe 
la începutul acestui secol 
drept adevărate capodopere, 
în zilele noastre se mai pe
trec asemenea fapte îndrăz
nețe de creație inginerească? 
Și în ce raport față de rit
mul și posibilitățile pe care 
ni le oferă știința și tehnica 
contemporană ?

M-aș opri întîi 
nui exemplu : în vederea a- 
similării licenței motorului 
de locomotivă Diesel-elec- 
trică, inginerii uzinelor con
structoare de mașini — Re
șița (U.C.M.R.) au dovedit 
inventivitate și spirit de cre
ație : pasiunii lor li se da
torează cea mai mare parte 
din procesele tehnologice 
încorporate astăzi în acest 
motor cu remarcabile cali
tăți. Iar realizarea perfecțio
nărilor tehnologice ale mo
torului respectiv s-a făcut 
chiar în lipsa unei unități 
specializate de cercetare și 
proiectare.

Menționez totodată înal
ta calitate a proceselor 
tehnologice elaborate, a- 
legerea soluțiilor celor mai 
potrivite, ca de altfel 
întreaga concepție de bază 
care a urmărit, o dată cu 
progresul tehnic, eficiența 
economică, micșorarea

(Continuare în pag, a IV-a)

Corespondență 
din Londra

Peregrinările 
temerarului
navigator 
Chichester

Temerarul navigator 
Francis Chichester a de
pășit mărfi Capul Horn 
și se îndreaptă spre est 
la bordul micului său 
yacht „Gipsy Moth IV". 
Știrile care sosesc la 
Londra din cele mai în
depărtate puncte ale e- 
mislerei sudice anunță 
la intervale scurte pozi
ția vasului și grelele 
condijii de navigație în 
această zonă.

Primul care a zărit 
„Gipsy Moth” apropiin- 
du-se de regiunea Capu
lui Horn a fost un cores
pondent al B.B.C. aflat 
intr-un avion. „Se vede 
Gipsy Moth... Se rosto
golește nebunește prin
tre valuri" — a trans
mis el luni seara, de
scriind valurile giganti
ce, micul vas cu cele 
două catarge dezgolite, 
fără pînze și, în sfîrșif, 
anunțînd că Chichester 
a ieșit pe punte, a vă
zut avionul și a făcut 
semne cu mina.

Telegramă
Excelenței Sale

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Primiți vă rog cordialele mele mulțumiri pentru 

amabilul mesaj trimis mie și poporului Ghanei cu 
ocazia celei de-a zecea aniversări a independenței 
noastre.

General-locotenent 
JOSEPH ARTHUR ANKRAH 

Președintele Consiliului Național 
de Eliberare
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ce ți sociale în conformitate cu 
aceste cerințe, cu interesele mase
lor largi ale celor ce muncesc.

Scoțînd la iveală rădăcinile so
ciale ale pelagrei care bîntuia la 
sate, doctorul Victor Babeș subli
nia la începutul acestui veac, în
tr-o conferință despre „Boalele ță
ranului român" că „proprietarul și 
arendașul exploatează țăranul în- 
tr-un mod extraordinar, storcind 
de la el un venit mai mare decît 
era claca și dijma în timpul ro
biei" ; iar peste cîțiva ani, Babeș 
declara din nou că „leacul pela
grei, al acestei boli a mizeriei, al 
acestei rușini naționale" este „îm
proprietărirea țăranilor".

Observații pătrunzătoare asu
pra structurii economice și so
ciale a satelor a făcut economistul 
și statisticianul G. D. Creangă. 
Rezultatele anchetei agrare pe 
care a condus-o, publicate de el 
in lucrarea „învoielile agricole 
în România în vigoare în anul 
1906“, erau deosebit de concluden
te pentru spolierea la care erau 
supuși țăranii de către moșieri și 
arendași.

Consacrînd analizei sistemului a- 
grar o broșură intitulată „Chestia 
țărănească", ilustrul om de știință 
Spiru Haret aprecia în anii pre
mergători răscoalei că mișcările a- 
grare sînt inevitabile ; „este în sen
timentul tuturora, chiar și al celor mai 
optimiști — nota el referitor la să
răcirea extremă a țăranilor — 
că această stare de lucruri, dacă va 
mai dura, nu se va mai putea rezolva 
decît printr-o catastrofă".

în martie 1906 „exploatarea fără 
margini și fără milă" a sătenilor a 
fost analizată în cel mai înalt for 
de cultură din țară •— Academia 
Română. Discuțiile pe marginea ra
portului anual prezentat de V. 
Babeș, pornind de la faptul că pe o 
moșie a Academiei, situată în jude
țul Vaslui, arendașul înăsprise con
siderabil situația țăranilor, s-au 
transformat intr-un veritabil rechi
zitoriu la adresa regimului burghe- 
zo-moșieresc. „Academia — subli
nia in cuvîntul său chimistul Petre 
Poni — trebuie să facă ceea ce se 
cuvine, pentru ca pe moșiile ei să 
nu aibă loc asemenea exploatări neo
menoase ale țăranilor. Academia tre
buie să dea un exemplu atît statului 
cit și marilor proprietari pentru 
apărarea țăranilor..." Doctorul C. I. 
Istrati, referindu-se la creșterea 
exorbitantă a arenzilor, avertiza 
profetic : „Am teamă că răbdarea lor 
(a țăranilor) va fi istovită și o teribilă 
revoluțiune agrară va avea loc de nu 
vom face nimic".

Izbucnirea răscoalei a determinat 
o viguroasă afirmare a pozițiilor in
telectualității înaintate de solidari
zare cu țărănimea. în timp ce oa
meni politici exponenți ai intereselor 
moșierimii încercau să escamoteze 
cauzele reale ale răscoalei, atri
buind izbucnirea lor unor așa-zise 
„instigări", cele mai ilustre perso
nalități ale vieții noastre social-po- 
litice și culturale dezvăluiau adevă
rul despre situația țărănimii adusă 
la disperare de neasemuita exploa
tare și asuprire a moșierilor și a- 
rendașilor, justificau ridicarea ei 
la luptă, protestau cu vehemență 
împotriva modului sălbatec în care 
clasele dominante au înțeles să re
prime răscoalele țărănești.

O amplă analiză a cauzelor care 
i-au împins pe țărani la răscoală 
a întreprins Radu Rosetti, în lu
crarea sa „Pentru ce s-au răsculat 
țăranii", apărută în 1907. „Răscoa
lele de astă primăvară — arăta el, 
t— sînt roada firească a păca
telor săvîrșite împotriva obștii a- 
cestui popor" de către clasa stă- 
pînitoare a „nemulțumirii și, a urii 
stîrnite în obște de aceste păca
te". Față cu „stoarcerea și cu ex
ploatarea a cărei jertfă este țăranul, 
această ură nu poate să fie privită 
decît ca firească și ne putem mira nu
mai de un lucru : că izbucnirea ei nu 
a avut loc mai devreme și nu a fost 
piai violentă". Răscoalele din primă
vară — sublinia el — „alcătuiesc în- 
tîiul semn că obștea s-a deșteptat, că 
este hotărîtă să nu mai rabde soarta 
de care a avut parte pînă astăzi, că 
are conștiință de puterea ei".

Combătîndu-i pe cei câre afir
mau că răscoalele țărănești pri- 
mejduiesc civilizația, istoricul A. 
D. Xenopol preciza : „Noi nu 
0 credem. Noi vedem în asemenea 
frămîntări fierberi din care va ieși o 
lume nouă. Vedem în ele uri pas uriaș 
dl evoluției și pe urmă cătiiia va ră
sar) o lume mai dreaptă, mai adevă
rată și mdi frumoasă —: și tot către 
aceeași cale se îndreaptă și marea 
tulburare prin care trece acum iubita 
noastră țară".

Atitudinea înaintată pe care au 
adoptat-o personalitățile de frunte 
ale științei și culturii românești 
Țață de răscoală și reprimarea ei a 
constituit o mărturie a legăturilor 
-intelectualității noastre cu masele 
largi ale celor ce muncesc, a sen
sibilității și' receptivității ei față 
de suferințele și aspirațiile acestora 
spre dreptate socială și o viață mai 
bună, a dragostei față de patrie și 
popor, ce o însuflețea.

- Patriotismul înflăcărat a inspirat 
-revendicarea susținută intens de 
aceste personalități a unei radicale 
schimbări în situația economică, 

-socială și politică a țărănimii, ca o 
’condiție esențială pentru înaintarea 
.întregii societăți românești pe ca- 
-<lea progresului. Aceeași conștiință 
«patriotică, identificarea cu intere- 
-sele naționale a dus- la înțelegerea 
-importanței pe care o avea rezol- 
•varea justă a problemei agrare 
pentru desăvîrșirea procesului de 
făurire a statului național unitar 
român. „România — atrăgea atenția 

---A. D: Xenopol — nu poate deveni un

Centru de atragere puternică a româ
nilor de peste hotare, cit timp țăra
nul va fi în mizerie".

înțelegere față de suferințele ță
rănimii a dovedit Nicolae Titulescu 
pe atunci tînăr jurist. El scoate în 
primăvara anului 1907 un ziar pe 
care-1 intitulează semnificativ: 
Țăranul, iar în coloanele lui susține 
că revendicările țăranilor răsculați 
sînt legitime, că „posesorii îndreptă
țiți ai pămîntului național trebuie 
să fie prin excelență țăranii" acei 
care „nu pot trăi decît muncind pă- 
mîntul și care își fac o profesie de 
a-l munci și pentru ceilalți membri 
ai societății" ocupați cu industria, 
comerțul sau profesiunile libere.

După înăbușirea răscoalei, Titu
lescu, în ciuda faptului că răseu- 
lații aduseseră pagube și moșiei 
sale din satul Titulești-Olt, s-a ri
dicat cu hotărîre împotriva preten
țiilor moșierilor de a fi despăgu
biți, demonstrînd că țăranii sînt 
insolvabili, iar juridicește proprie
tarii păgubiți n-au nici un drept 
a pretinde despăgubiri de la stat. 
Semnificativ pentru solidarizarea 
sa cu cauza țăranilor este și faptul 
că el a apărat gratuit la proces 
pe răsculații din Crîmpoaia, județul 
Olt.

Numeroși au fost oamenii de 
știință și cultură care, exprimîn- 
du-și solidaritatea cu țărănimea 
răsculată, au desfășurat în același 
timp, chiar cu riscul prigoanei și 
al represiunilor din partea autori
tăților, o activitate militantă, plină 
de pasiune și energie în apărarea 
intereselor țărănimii, pentru eman
ciparea ei politică și socială.

O pildă de spirit militant ne o- 
feră Vasile M. Kogălniceanu. Ani
mat de idei democratice, el s-a do
vedit demn continuator al tatălui 
său, ilustrul gînditor și om de stat 
Mihail Kogălniceanu, în lupta pen
tru ameliorarea situației țărănimii. 
După ce printr-o serie de broșuri, 
articole de presă și conferințe pu
blice a demascat exploatarea crîn- 
cenă la care erau supuși țăranii, V. 
Kogălniceanu — sprijinit de învă
țătorul Al. Valescu, redactorul zia
rului „Gazeta țăranilor" — a pus 
în septembrie 1906 bazele unei or
ganizații politice : Reuniunea țără
nească. în manifestul program 
„Către săteni" al acestei organiza
ții, redactat de V. Kogălniceanu și 
semnat în numele a aproape 40 000 
de persoane — se cereau printre 
altele : împroprietărirea sătenilor, 
învoieli mai bune, vot universal, 
egal, direct și secret pentru toți 
locuitorii, o largă rețea de școli.

Ideile înaintate ale lui V. Ko
gălniceanu au fost reluate și popu
larizate în iarna anului 1907 de 
unele ziare și reviste de stînga care 
se orientau mai ales spre țărăni
me. Deși manifestul program al 
„Reuniunii țărănești" menționa că 
lupta pentru dobîndirea revendi
cărilor va fi dusă „în marginile.ier 
gii“, totuși broșurile lui V. Kogăl- 
niceanu — și în special apelul. „Că
tre săteni" — difuzate prin comu
ne de învățători, au avut un pro
fund ecou în masele țărănești. La 
9 martie 1907 prefectul județului 
Viașca telegrafia ministrului de 
interne că broșura lui Kogălni
ceanu (probabil „Către săteni") e 
„cunoscută pretutindeni" și că „lo
cuitorii din cîteva comune au trimis 
petițiuni lui Kogălniceanu". Fiind a- 
cuzat ca „instigator la răscoală", 
V. Kogălniceanu a fost arestat în 
aprilie 1907 și deținut în închisoa
rea de la Giurgiu timp de 5 luni. 
Semnificativ pentru simpatia și 
popularitatea pe care și le-a cîștigat 
în masele sătești este faptul că 
mulți țărani din județul Muscel au 
cerut prin petiții, adresate regelui 
și guvernului, eliberarea lui din 
închisoare, iar după eliberare l-au 
vizitat la locuința din București.

Dintre toți cărturarii vremii, per
sonalitatea cea mai ferventă în a- 
părarea țărănimii răsculate a 
fost Nicolae Iorga. Cu o înțe
legere și justificare deplină a 
suferințelor și revendicărilor ță
rănimii, el scria la începu
tul răscoalei : „Intr-o țară emina
mente agricolă se răscoală robii albi 
ai pămîntului, în două, trei, în mai 
multe județe. Se năvălește în curțile 
unde se păstrează registrele strașnici
lor socoteli prin care se încătușează 
toată viața unui om, a unei familii în
tregi. Se rup hîrtiile făcătoare de rău, 
se nimicesc condicile tiraniei". Cînd 
află de uciderea primilor răsculați 
la Botoșani, el publică, de îndată, 
la 8 martie 1907, cunoscutul articol 
„Dumnezeu să-i ierte" în care își 
exprimă sinceră compasiune față 
de țărani și condamnă virulent 
fapta sîngeroasă a guvernanților : 
„Să-i ierte dumnezeu" pe țăranii îm- 
pușcați la Botoșani „pentru cită muncă 
de robi au muncit, pentru ce trai de 
dobitoace nenorocite au dus, pentru 
cită înșelare au suferit, pentru cită 
jignire au îndurat, să-i ierte pentru 
viața lor de suferințe, să-i ierte pentru 
clipa de desperare cînd s-au ridicat..." 
Dar, „să nu ierte dumnezeu pe ciocoi- 
mea obraznică și proastă, care n-a 
știut și nu știe a-și înțelege, iubi, a- 
păra și măcar cruța pe cei de o lege 
și de un neam cu dînșii, pe luzii po
liticieni mîncați de pofte și nevolnici; 
să nu ierte dumnezeu pe cîrmuitorii 
neghiobi sau vînduți înaintea cărora, 
cufundați în orgii bugetare, fumegă 
acum acest sînge nevinovat".

Pentru poziția sa militantă, ex
primată energic în acest articol, 
ca și în altele publicate ulterior, 
în care a condamnat cu vehemență 
reprimarea răscoalei, Iorga a fost 
denumit instigator și amenințat cu 
moartea de moșieri și arendași.

Ales pentru prima dată deputai 
în primăvara anului 1907, N. Iorga 
a continuat să ia, de la tribuna 
Camerei, apărarea țărănimii răs
culate, să ceară o largă amnistie

pentru cei întemnițați, să condam
ne cu energie organele de repre
siune. El arată că mulți țărani au 
fost scoși din case, din sate și îm- 
pușcați la marginea drumului ; 
a fost, „o jertfă groaznică... țăranii 
au mers cu pieptul deschis înaintea 
armatei care apăra o stare de lucruri 
răzimată pe o veche nedreptate". 
Pentru a legitima ridicarea țăra
nilor la luptă, el arată că „răscoala 
noastră a fost un strigăt de foame 
și de indignare în cea mai mare parte 
și nu actul unor răi cetățeni". Mai 
tîrziu el avea să scrie textual că 
răscoala a fost provocată „de mo
tive economice, singurele care pot răs- 
cula mulțimea, pentru că numai foa
mea pune arma în mina omului sărac 
în contra celor hogați". Iorga subli
nia necesitatea de a se crea „la 
cinci milioane de români o situație 
materială și morală la care au dreptul", 
aceste reforme să fie depline căci 
„nu pier mii și mii de oameni într-o 
țară fără ca singcle acesta vărsat să 
nu fie fecund".

Atitudinea adoptată de cei mai 
iluștri reprezentanți ai științei și 
culturii românești în timpul eve
nimentelor din 1907 — mărturie a 
patriotismului înflăcărat, a legă
turii lor ..vii, strînse cu poporul — 
constituie un titlu de cinste 
intelectualitatea noastră, 
întregul popor român. Ea a 
o nouă filă luminoasă în 
bogatelor tradiții patriotice și pro
gresiste ale intelectualității române, 
ai cărei iluștri reprezentanți s-au 
situat mereu, în decursul istoriei, 
de partea mișcărilor progresiste și 
revoluționare, au susținut, prin gîn- 
direa lor înaintată și prin activita
tea lor socială, lupta maselor mun
citoare pentru libertate, dreptate 
socială și o viață mai bună.

Aceeași atitudine avea să-și gă
sească continuarea firească în anii 
în care, ca rezultat al creării Par
tidului Comunist Român, lupta ma
selor muncitoare de la orașe și 
sate pentru lichidarea exploatării 
capitaliste și moșierești și făurirea 
unei societăți noi, socialiste, avea 
să intre într-o etapă nouă, superi
oară. Intelectualitatea și-a adus 
contribuția la lupta dusă de între
gul popor muncitor sub conducerea 
partidului comunist, pentru elibe
rarea țării din jugul fascist și des
fășurarea victorioasă a revoluției 
populare, pentru construirea so
cialismului, iar astăzi își consacră 
capacitatea de creație, cunoștințele 
Și talentul său muncii pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste.

(Urmare din pag. I)
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cel mai mare restau
rant din Bacău — „Bis
trița" — în care au" " 
fost învestite milioane de 
lei, trage să moară... în 
oraș s-a fgeut, cu . cîtvg 
timp in urmă, o așa-?isă 
„experiență": restaurantul 
„Macul roșu", care „mer
gea și nu prea mergea", 
a fost transformat in ospă- 
tărie. Rezultatul : se înca
sează de 4 ori mai mult 
decît înainte. Ba, în ulti
mul timp, localul a deve
nit chiar neîncăpător. Ce 
ar fi făcut, în aceste îm
prejurări, un comerciant cu 
inițiativă? Desigur, ar fi 
reprofilat rapid și alte cî
teva localuri, ca să mul
țumească consumatorii, să 
obțină beneficii mai mari. 
Dar conducerea T.A.P.L. 
din Bacău stă și se minu
nează „cît de bine merge 
ospătăria", „cît de bine 
merge gogoșeria" — și nu 
trage nici o concluzie 
practică. Iar problema di
versificării rețelei de ali
mentație publică nu este 
privită ca rezultind din 
„pulsul cererii", din solici
tarea consumatorilor.

★
București. Total unități — 

370. Structura rețelei: una 
berărie, 4 restaurante-can- 
tină, 3 bufete expres, o 
braserie, cîteva bodegi 
și... 274 de bufete și res
taurante 1 Vînzarea se 
află sub plan. Am stat de 
vorbă cu 7 dintre cei 35 
de directori care se ocu
pă, în Capitală, de bunul 
mers al alimentației pu
blice.

— Problema diversifică
rii rețelei se discută de 
ani de zile. Se cere mereu 
același lucru : varietate. 
Indicațiile de partid im
pun luarea unor măsuri 
hotărîte în această direc
ție. Ce ați întreprins ?

...Răspunsul : Tăcere. In 
cele din urmă, 5 dintre 
directori și-au 
rea. Respectiv, 
cursul timpului 
siderat ideea i 
presantă. Cu 
vinte: ești 
de local sau director de 
trust. Vezi bine că vînza
rea nu prea merge, dar 
nu-ți pleci urechea la ce
rințele consumatorilor, nu 
te frămînți să găsești so
luții. Nu este aceas
tă atitudine o expre
sie flagrantă a birocratis
mului care și-a făcut loc 
în acest sector — care, 
prin definiție, ar trebui să 
fie cel mai sensibil la ce
rințele publicului (dacă 
tntr-un magazin de în
călțăminte este

spus păre- 
’că în de- 
nu au con- 
destul de 

alte cu- 
responsabil

normal

Biblioteca „Milcov întrunește calitățile unei 
biblioteci moderne : este încăpătoare, are o 
linie modernă și, ceea ce este interesant, este 
compusă din mai multe piese. Ea poate adăposti 
un număr important de cărți, are un compar
timent pentru bar, masă rabatabilă etc.

Foto : M. Andreesco

Elegantul hotel „Europa" din 
Eforie-Nord funcționează și in 
sezonul de primăvară. Res
taurantul de la parter, deschis 
zilnic între orele 7 și 2 noap
tea, servește o gamă variată 
de preparate culinare și gră
tar, precum și un excelent 
„vin al cgse.i" din renumitele 
podgorii dobrogene.

Saloanele pentru organiza
rea diferitelor reuniuni și ban
chete oferă o ambianță mo
dernă, plăcută.

In fiecare spara cîntă or
chestra maghiara de muzică 
ușoară „Echo*.

TRAGEREA DE AMORTIZARE

SORTIMENTE NOI
DE PRODUSE LACTATE

Pe lingă telemea, caș
caval de diferite feluri 
și alte brînzeturi ce se 
servesc înainte de masă, 
magazinele de produse 
lactate oferă cîteva sor
timente, unele din ele 
noi, preparate special 
cu această destinație. 
Brînza de vacă denumi
tă „Aperitiv" cu adaus 
de sare și chimion, boia 
sau piper, este unul din
tre ele. Sub această for
mă se păstrează intac
te calitățile nutritive ale 
produsului proaspăt a- 
vînd, în același timp, 
gustul picant necesar a- 
peritivelor. Dintre brin- 
zeturile fermentate, mai 
puțin cunoscute, care pot 
fi o excelentă „materie 
primă" pentru sandvi
șuri amintim cîteva: „Ce
dar", un sortiment nou 
cu gust acrișor, foarte 
plăcut, „Bucegi", cu un 
desen interior verde-al- 
băstrui datorat dezvoltă
rii unor microorganisme, 
brînza italiană cu aro
mă fină, „Cozia", — o 
brinză cu chimen pentru 
bere. Sînt apoi o serie 
de brînzeturi picante, eu

pastă moale: „Zamora", 
„Rișnov", „Postăvarul" 
și „Bran", aceasta din 
urmă foarte gustoasă, 
Din lapte de capră se 
produc două varietăți de 
brinză: „Retezat" fi
„Bîlea".

Brinzeturilor topite am
balate in foi de alumi
nium și in cutii de car
ton cunoscute de consu
matori li s-au adăugat, 
în ultima vreme, altele 
noi, ambalate în peliculă 
de material plastic: 
„Lido" și „Expres". Nu 
este doar o diferență de 
ambalaj. Ele se prezintă 
sub formă de pastă, ceea 
ce simplifică, 
gospodine, 
sandvișurilor,
tul este și el 
după aromele și 
rile folosite: 
țelină, chimion, 
salam, măsline, boia etc.

Tot din categoria brin
zeturilor topite fac par
te și „Moldovița" — 
brinză topită afumată și 
brinza 
specială 
fabricată 
șvaițer.

pentru 
prepararea 

Conținu- 
diferit, 

adaustt- 
tomate, 
șuncă,

topită cremă, 
pentru copii, 
pe bază de

Mărfuri ce se vînd

i FAPTUL
I- - - - - - - - - - - - - - - - - -

!DIVERS
I- - - - - - - - - - - - - - - - - -
j Lui Costică, 

| la Chiscani 
I „Dragă Costică, îți scrie Va

sile de la Abator. Am auzit că 
ești la Combinatul de la Chis- 

Icani (Brăila). Ascultă : lucrează 
la voi un maistru, Gheorghe Mu
ica. Omul ăsta a trimis la „Fap- 

Itul divers" o scrisoare prin care 
semnala nereguli din combinat, 
risipa de materiale. Conducerea 1 combinatului a trecut imediat la
contraofensivă. Întîi l-a dat afa
ră, apoi l-a angajat iară, cu „btt- 

Inăvoință", dar în alt loc de 
muncă. Noi sacrificăm aici ovi
ne și taurine, ei — principii. Nu I cerceta cum lucrează — treaba
asta o vor facț alții. Tu propu- 
ne-le să aibă cu noi un schimb 

Ide experiență. Doar sîntem de 
aceeași profesie. Grăbește-te, să 
nu le vină oferte din altă parte".

! Ieremia

A ASIGURĂRILOR MIXTE DE PERSOANE PE LUNA MARTIE
Tragerea de amortizare, pe luna martie 1967, a asigurărilor mixte de 

persoane are loc Ta 31 martie 1967, în orașul Oradea.
Pentru a participa la această tragere, este necesar ca asigurași să-și 

achite la termen ratele de primă.

In cursul lunii martie lista măr
furilor ce se vînd în rate a fost ex
tinsă. Toate categoriile de salariați 
și membrii cooperativelor meșteșu
gărești pot să-și procure avanta
jos -r- cu un acont de 20—25 la 
sută și plata în 6—8 rate — taioare 
și costume bărbătești la proba a 
doua, precum și mantouri din imi
tație de blană de focă, de vițel și 
altele

Toi cu plata în rate se pot cum
păra aparate pentru mărit foto
grafii, marca „Peisaj", aparate 
„Diascol" pentru proiectarea diapo
zitivelor, precum șl un sortiment 
lărgit de aparate de radio, acor- 
deoane și picupuri cu un acont de 
20—25 la sută din valoarea obiec
tului, iar restul plătibil în 5—10 rate 
lunare.

De reținut că vînzarea acestor 
produse, cu plata în rate, se face 
numai pînă la 31 martie a.c.

L« Cluj, pe strada Horea, s-a 
întîmplat un accident puțin obiș
nuit. Alexandru Koszka a oprit 
troleibuzul, coborind de la vo
lan. A uitat să decupleze maneta 
de la instalația de înaltă ten
siune și să tragă frîna de mină. 
Troleibuzul a luat-o din loc, 
răsturnînd un stîlp de beton. In 
cădere, știlpul a distrus o cabină 
telefonică de pe trotuar, acciden- 
tind grav pe profesorul Luca 
Radu, care vorbea la telefon. 
Cum se vede, Ieremia (cel care 
nimerește cu oiștea în gard) s-a 
mutat o vreme la Cluj. Dar a 
„evoluat" omul. In loc de oiște 
folosește stilpi prefabricați de 
beton. E in spiritul tehnicii mo
derne.

să găsești tipuri de 
pantofi în serie — deși 
și aici acționează gusturi
le personale — unde mai 
mult se individualizează 
cerințele consumatorilor 
decît în alimentația publi
că, deoarece aici prefe
rințele variază mult mai 
pronunțat de la om la 
om) ?

Este normal ca o rețea 
de alimentație publică 
concepută după necesită
țile consumului, să plece,

mentație publică adecva
tă, care să-i dea posibi
litate să-și satisfacă a- 
ceastă dorință ? Este, de 
asemenea, știut, că, oricît 
ai căuta,, rar ai să găsești, 
în întreaga țară, vreun 
restaurant în care să poți 
mînca o friptură la grătar 
la alte ore decît cele de 
seară. Ce sens și ce rațiu
ne are o asemenea re
stricție ? Este evident că 
ea nu are nimic comun 
cu specificul activității în

cărui local, ridicarea de
servirii pe o treaptă su
perioară implică, în pri
mul rînd, crearea — poa
te, mai precis, reconsti
tuirea,— unei largi game 
de tipuri distincte de uni
tăți, cu profil propriu, ca
pabil să satisfacă marea 
diversitate de gusturi, în
clinații și preferințe ale 
cetățenilor.

Consumatorii se întrea
bă — și pe bună drep
tate — de ce nu se des-

| Consim- ? 
țămîntul

I Mioara Hrișcă are 6 ani. A 
crescut (de la o lună) la Casa

I copilului. Mama a murit, iar 
tatăl, Hrișcă, (acum se numește

Drăgoi) a plecat din Panciu, re- 
Icăsătorindu-se. Familia I. C. din

Galați a hotărît s-o înfieze, luîn- 
d-o acasă. Dar înfierea nu poate 

Ifi legitimă. Lipsește consimță- 
mîntul tatălui, care nu-i de gă
sit. A fost văzut la Vulcan, la I Cristian lîngă Brașov, apoi într-o
comună din Făgăraș. Unde poate 
fi acum ? Identificati-1 I E ne- 

Icesar consimtămintul lui. Pentru 
fericirea și viitorul unui copil.

făcut și un

DEȘABLONIZAREA
REȚELEI DE

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
în primul rîrid de la con
siderente legate de gustu
rile diferite ale consuma
torilor și nu numai de la 
acestea, ci și de la „bu
getele” diferite, de la su
mele pe care fiecare do
rește să poată să le chel
tuiască pentru un aseme
nea consum. Sînt oameni 
care nu vor să se așeze 
la masă la restaurant și 
să stea ore pentru a con
suma mai multe feluri de 
mîncare, ci, purtați de tre
buri, constrînși de diferite 
nevoi personale, se mul
țumesc cu o gustare „pe 
picior", frugală ; alții vor 
să mănînce la orele 11 
dimineața o mîncare cal
dă — dar pot ? In prezent 
mai toate restaurantele 
din țară încep să serveas
că mîncare caldă la ora 
1—lVs. Iar dacă vii mai 
devreme, trebuie să aș
tepți pentru că., .nu-i gata 
mîncarea.

Există și împrejurări în 
care un cetățean nu este 
dispus să mănînce nea
părat ciorbe sau alte pre
parate calde, ci vrea, pur 
și simplu, o plăcintă cu o 
bere ; de ce nu s-ar găsi 
în orașul respectiv o a- 
semenea unitate de ali-

alimentația publică, fiind 
de fapt o manifestare 
crasă de birocratism, de 
comoditate, de lipsă ele
mentară de simț comer
cial. Oare consumatorul 
nu poate pretinde să i se 
creeze posibilitatea de a 
mînca o friptură la gră
tar în cursul întregii zile 
și, neapărat, după pro
gramul de cîteva ore sta
bilit de vederea obtuză 
a unor directori de trus
turi de alimentație publi
că sau responsabili de 
restaurante? Doar au 
existat, cu ani în urmă, 
asemenea unități specia
lizate. Să ne amintim nu
mai de popularele zaha- 
nale, de bodegile din O- 
bor, unde grataragii ispi
teau, de dimineața și 
pînă seara tîrziu, pe con
sumatori cu îndemnurile 
și cu aromele îmbietoare 
ale „specialităților" pre
gătite la grătar. Tocmai 
ignorarea unor asemenea 
preferințe ale consumato
rilor a condus la actuala 
tipizare, la simplificarea 
schematică a profilului 
unităților de alimentație 
publică. Scoaterea lor din 
anonimat, crearea unei 
personalități proprii fie-

chid în orașele noastre lo
caluri de tipul restauran
telor ori bodegilor cu 
specific local și regional, 
unități în care să poți 
găsi oricînd un pui în 
țiglă sau la ceaun, plă
cinte poale-n brîu ori 
sarmale moldovenești 
(tocate cu satirul), crap 
la proțap ca-n Dobrogea 
ori varză ardelenească și 
atîtea alte specialități 
create de inventiva și atît 
de gustoasa bucătărie ro
mânească. Și de ce nu se 
creează mai grabnic a- 
cele mici restaurante, în 
care varietatea prepara
telor, gătite „ca Ia mama 
acasă", o dă fantezia și 
arta gospodinei ? Nu mai 
există acele intime bir
turi de cartier, amenajate 
de regulă cu curte sau 
grădină, fără rețetare- 
standard și fără puzderia 
de funcționari și admi
nistratori, în care respon
sabilul să fie gata să pre
pare pentru fiecare consu
mator „special” ce doreș
te el. Nu există bodegi cu 
aperitive variate, restau
rante de preparate vînă- 
torești. Pare ciudat — dar 
mulți copii nu știu ce este 
o simigerie, nu cunosc

iaurtul din lapte de oaie, 
pe care-1 cumpătai în 
castronașe smălțuite (așa 
cum se mai servește și 
astăzi în unele țări, spre 
deliciul consumatorilor) ; 
în nu puține orașe nu e- 
xistă plăcintării, în care 
se poate mînca o farfurie 
de plăcinte calde și bea 
o bere rece ; lipsesc ha
nurile cu vinuri direct de 
la sursă, cu vestita lor 
culoare locală.

— Intenționăm, ne spu
ne tov. C. Berbecea, direc
torul T.A.P.L. din Capita
lă, să deșablonizăm re
țeaua. Am
plan. Anul acesta vom 
transforma 10 bufete în 
10 expresuri. La anul con
tinuăm.

Capitala are 237 de bu
fete. Dacă reprofilarea va 
fi desfășurată și mai de
parte în acest ritm, ea se 
va desăvîrși în... 23 de 
ani 1

Problema deșablonizării 
s-a pus de mai multe ori 
și de mai mulți ani. Nu o 
dată au fost invocate ca 
motive sau, mai bine zis, 
ca surse ale inerției și 
lipsei de Inițiativă locală, 
sistemul greoi al aprovi
zionării șl fixării prețuri
lor. Dar anomaliile au fost 
înlăturate ; vechiul sistem 
de aprovizionare și fixa
re a prețurilor a fost des
ființat, fiecare întreprin
dere, trust și unitate are 
în momentul de față po
sibilitatea să se aprovi
zioneze de la unitățile de 
stat, dar și de pe piața 
neorganizată, direct de la 
producători. La prepara
tele culinare proprii, pre
țurile pot fi fixate fără 
avizele organelor centra
le. Așadar, nici o opre
liște. Totul depinde de 
spiritul de inițiativă, de 
găsirea oamenilor pri- 
cepuți, cu experiență, și 
cu dragoste pentru aceas
tă muncă frumoasă, de 
spiritul comercial înțeles 
în esența sa — studierea 
cererii consumatorului.

Organele M.C.I., direc
țiile comerciale și secții
le de resort ale sfaturilor 
populare sînt datoare să 
acționeze energic în direc
ția adaptării operative la 
cerințe a 
alimentație publică, 
xistă peste 
pricepuți în meserie, care 
ar putea da viață și re
nume fiecărui local, mare 
sau mic. Dar aceștia — 
dintre care mulți lucrea
ză azi în alte locuri — 
trebuie depistați și atrași 
spre acest sector, spre a 
asigura ridicarea sa la 
nivelul justificatelor exi
gențe actuale.

Demonstra
ție practică

Recent, Ministerul Comerțu
lui Interior a organizat la Cluj 
o consfătuire pe tema unei 
mai bune deserviri în hoteluri 
și restaurante. Au participat 
responsabilii hotelurilor ș! 
restaurantelor, funcționari din 
minister, ziariști. Toți au fost 
cazați la hoteluri în condiții 
excelente. (Pînă și ziare erau 
pe noptiere 1) Vivat buna de
servire 1 Ce nu se știe (sau 
se credea că nu se știe) este 
faptul că atunci cînd au sosit 
delegații, toți cei ce se aflau 
în hoteluri (cercetează cazu
rile de la hotelul „Siesta") au 
fost scoși din camerele ară
toase și înghesuiți pe unde 
s-a putut. Normal : veniseră 
delegații să discute despre 
buna deservire. Și organizato
rii ne-au oferit (fără să vrea) 
o demonstrație practică.

Felicitări 
mirelui

rețelei de
E-

tot oameni

Tînărul Lucrețiu Barbu s-a 
prezentat la sfatul popular al 
comunei Gepiu (Crișana) îm
preună cu Maria Faur. Hotă- 
rîseră să se căsătorească. Și 
totul a decurs normal. Con
form regulii, căsătoria a fost 
anunțată și sfatului popular 
Cotiglet, de unde este tînărul. 
La cîteva zile după oficierea 
căsătoriei, din Cotiglet sosește 
răspunsul. „Duble felicitări. 
O dată pentru că s-a căsătorit 
și altă dată pentru că acum 
o săptămînă i-a născut prima 
soție care locuiește în comu
na noastră". A mai ținut să-1 
felicite cineva : Tribunalul ra
ionului Salonta. Și rudele, 
care îl vizitează. La vorbitor.

Rubrică redactata de 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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pian. De asemenea, 
porumb am ajuns 
producție medie de 
kg la hectar, față 
2 600 kg planificate, 
la mazăre, de pe 
400 ha, am obținut 
kg semințe Ia hectar, față 
do 1 200 kg plan. Canti
tățile obținute le-am va
lorificat la prețuri supe
rioare prin contract cu 
Agrosemul, în proporție 
de 50 la sută la grîu și 
porumb și 90 la sută la 
mazăre. Am realizat și 
8 200 000 butași de port- 
altoi, față de 5 000 000 
bucăți contractate.

Aceste rezultate se da- 
toresc și reducerii conti
nue a costului lucțărilor 
executate mecanizat. Pen
tru prima dată în 1966 
am reușit să scădem cos
tul orei de funcționare a 
fiecărui tractor cu mai 
bine de doi lei față de 
plan, ca urmare a scur
tării duratei reparațiilor și 
prin economii de carbu
ranți etc. Măsurile luate 
de noi au făcut ca valoa
rea beneficiilor să ajun
gă la 1 560 000 lei, îață de 
780 000 Iei planificai.

în anul acesta am pre
văzut să obținem rezul
tate și mai bune. Acest 
lucru este posibil întrucît 
măsurile preconizate și 
întreprinse pînă în pre-

experienței
înaintate

Gospodăria agricolă de 
stat Crasna este situată 
în partea de sud-est a 
cîmpiei Moldovei, la ho
tarul de miazăzi al raio
nului Vaslui. Ea are o su
prafață de 1 830 ha teren, 
în majoritate de bună ca
litate, mecanizabil și care 
se pretează foarte bine 
la cultura cerealelor. 
Gospodăria noastră a fost 
profilată pe producerea 
de semințe de soi la cultu- 

j iile de bază: griii.pe- 500. gricole au fost efectuate 
■’— ------- *■ cnn-v- —astfel încît ele să asigure

stăvilirea eroziunii solu
lui. în mod deosebit, 
ne-am ocupat de această 
problemă la brigada 
„Dealul Bîrladului", unde 
erau niște locuri denumi
te „Hrube* cu ogașe a- 
dînci. Am efectuat toate 
lucrările numai pe curba 
de nivel, astfel că tere
nul s-a îndreptat. Apli- 
cînd și o agrotehnică 
adecvată, cu alternanța 
griului după leguminoase 
și administrarea îngrășă
mintelor chimice și natu
rale după cum am arătat, 
producțiile au crescut 
simțitor, de la an la an. 
Pe terenul de la „Hrube" 
spre exemplu, producția 
de grîu din soiul Bucu
rești 1, a crescut de Ia 
700 kg la ha în 1960, la 
3 600 kg în 1966. în me
die, pe gospodărie, am 
realizat anul trecut de pe 
cele 500 ha — 2 660 kg 
grîu la ha față de 1 800 kg

{ha, porumb 500 ■hă, mază
re 400 ha. Restul terenu- 

, iilor pînă la 1830 ha sînt 
destinate plantelor fura
jere. La noi se desfășoară 
o activitate susținută pen
tru fertilizarea solului cu 
gunoi de grajd cîte 20—25 
tone la hectar pe supra
fețe de 30—40 ha în 
fiecare an. După posi
bilități, am administrat 
cantități sporite de în
grășăminte chimice pînă 
am ajuns în 1966 la 300 kg 
superfosiat și 100 kg azo
tat de amoniu la hectar. 
Mărindu-se și parcul de 
mașini și tractoare (în 
prezent avem 32 tractoa
re, 20 combine, 15 semă
nători etc.) s-a reușit ca 
lucrările agricole de 
bază să fie executate, în 
general, la timpul optim.

O mare atenție s-a a- 
cordat și instruirii lucră
torilor care au venit să 
muncească în gospodăria 
noastră și, mai cu seamă.

(XJrmare din pag, I)

la 
la o 
3 740 

de 
iar 

cele 
1 630

zent conduc spre crește
rea continuă a producții
lor la hectar. Spre exem
plu, întreaga suprafață 
de 500 ha cu grîu a fost 
însămînțată în teren ce 
a avut ca premergătoare 
leguminoase și a fost bine 
îngrășat cu superfosfat 
dat sub brazdă. Acum, în 
primăvară, mai adminis
trăm încă 100—150 kg a- 
zotat de amoniu la ha. Su
prafețele destinate porum
bului, mazărei, cît și plan
telor furajere au fost ogo- 
rîte în întregime din toam
nă, după ce au fost îm
prăștiate pe 
cantități de 
chimice.

Acordăm 
atenție deosebită verifi
cării și reparării tractoa
relor și mașinilor agrico
le pentru a nu mai în- 
tîmpina nici un fel de 
greutăți în timpul lucru
lui în cîmp.

Hotărîrea noastră este 
să ne îmbunătățim con
tinuu munca, să aplicăm 
întocmai normele științi
fice pentru realizarea de 
producții sporite și bene
ficii

ele aceleași 
îngrășăminte

totodată o

cit mai mari.

Ing. Rostislav 
TATARAȘESCU 
director
G.A.S. Crasna, 
regiunea lași

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ DEVA

INDISCIPLINA Șl FOLOSIREA NERA
ȚIONALA A TIMPULUI DE

Ca și în anii țrecuți, exploatările 
din cadrul întreprinderii miniere 
Deva au fost planificate să lucre
ze în acest an cu pierderi de aproa
pe 70 milioane lei. La perpetuarea 
acestei anomalii economice contri
buie mai mulți factori, printre care, 
la loc de frunte, stă folosirea nera
țională a forței de muncă și a fon
dului de timp de lucru. Iată cîteva 
date : în anul trecut, la exploată
rile miniere Deva, Muncel, Zlatna, 
Certej și Băița — Crăciunești, s-au 
înregistrat peste 15 000 zile-om de 
absențe nemotivate și învoiri, iar 
în lunile ianuarie și februarie din 
acest an numărul zilelor-om pier
dute însumează aproape 2 500.

La prima vedere s-ar părea că 
cifrele nu exprimă prea mult, com
parativ cu numărul de muncitori 
care lucrează în minele respective. 
Calculele făcute arată însă că în-

FRÎNE ÎN
RENTABILIZARE

treprinderea a pierdut, In zilele ri
sipite datorită indisciplinei în pro
ducție, aproape 30 000 tone de mi
nereu complex, peste 7 000 tone mi
nereu cuprifer și cîteva mii de tone 
de alte minereuri. Valoarea acestor 
cantități de minereuri prețioase 
pentru economia națională se ridi-

ÎN REGIUNEA BACĂU

LUCRU

a celor permanenți. A- 
ceștia au urmat cu re
gularitate și cursurile în- 
vățămîntului agrozooteh
nic. Sub îndrumarea di
rectă a inginerilor și teh
nicienilor, aflați în frun
tea brigăzilor, lucrătorii 
noștri execută acum, la 
porumb, cîte 4 și chiar 
5 prașile. Ținînd seama 
că o bună parte din te
renul gospodăriei este în 
pantă, toate lucrările a-

Nu sînt condiții pentru semănat?
Dar pentru

în zilele care urmează, în 
regiunea Bacău trebuie să 
se facă arături pe o supra
față de circa 55 000 ha, să se 
însămînteze cu culturi din 
prima epocă pe 57 000 ha, 
fără a mai vorbi de volu
mul mare de lucrări care 
trebuie executate la semă
natul florii-soarelui, po
rumbului, îngrijirii semănă
turilor de toamnă ca și la 
plantatul pomilor și viței de 
vie. Realizările de pînă 
acum, la arat și semănatul 
culturilor din prima 
sînt mici.

în condițiile cînd 
mânat nu se putea 
din plin, era de așteptat ca 
forțele să fie îndreptate 
spre alte acțiuni tot atît de . I 
importante, cum ar fi de 
exemplu plantarea pomilor 
fructiferi. în această primă
vară, în regiunea Bacău se 
vor planta 700 ha cu pomi 
fructiferi. Ce s-a făcut pînă 
acum ?

în primul rînd, un aspect 
pozitiv din cele cîteva con
statate pe teren. La coope
rativa agricolă din Căiuți, 
raionul Tg. Ocna, inginerul 
agronom Grigore Văsoiu ne 
informează că plantatul po
milor fructiferi s-a termi-

epocă,

la se- 
lucra

nat pe 8 ha din cele 12 ha 
prevăzute. Rezultate bune 
au fost obținute și în co
munele Sănduleni, Dum
brava și Bucium.

Din păcate, acestea sînt 
singurele unități din raio
nul Tg. Ocna unde a în
ceput plantarea. în pofida 
afirmației tovarășului Petre 
Idiță, președintele uniunii 
raionale a cooperativelor 
agricole, care susține că în 
raion treburile merg bine 
și că în toate cele 13 unități 
se lucrează din plin, la une
le cooperative agricole, 
cum sînt cele din Tg. Tro- 
tuș, Livezile, Helegiu, Ste
fan cel Mare, nu s-a plan
tat, pînă la această dată, 
nici un pom. „Ne-a prins 
vremea • nepregătiti" — re
cunoaște tov. Mircea Hîr- 
lea, președintele cooperati
vei agricole din comuna 
Stefan cel Mare. într-ade- 
văr, aici pe cele 9 hectare 
destinate viitoarei livezi nu 
s-a făcut nici o amenajare : 
nu s-au săpat gropi, nu s-a 
transportat gunoi pentru 
fertilizarea solului, iar pro
curarea materialului sădi- 
tor întîrzie.

Lucrurile nu stau mai 
bine nici în cooperativele

celelalte lucrări?
agricole de producție din 
raioanele Moinești, Piatra 
Neamț, Adjud și Bacău. 
Pînă la data de 20 martie 
în regiune se plantaseră 
doar 120 ha cu pomi. Tova
rășii de la consiliul agricol 
regional (inginer Mircea A- 
postol, ..șeful secției hortivi- 
ticole) Susțin că treburile 
merg prost din cauză că 
conducerile cooperativelor 
nu acordă suficientă aten
ție acestor lucrări. Dar spe
cialiștii consiliului privesc 
oare cu simț de răspundere 
sarcinile ce le revin în 
această privință ? Faptele 
dovedesc că nu. Deși timpul 
este destul de înaintat, spe
cialiștii nu prea sînt întil- 
niți pe teren.

Paralel cu 
plantațiilor, o 
sebită trebuie
grijirii livezilor tinere exis
tente. La Helegiu, Gura 
Văii, raionul Tg. Ocna. Ro
mâni. raionul Roman. Bla- 
ga. Lichitișeni, raionul Ad
jud, noile plantații au’fost 
lăsate în părăsire, fapt ce a 
dus la îmbătrînirea pomilor 
și la anaritia unui mare nu
măr de goluri. în întreg 
raionul golurile completate 
în 1966 reprezintă circa 120

executarea 
atenție deo- 
acordată în-

ha de plantație nouă. Ase
menea situație există si în 
unele cooperative agricole 
din raioanele Adjud, Tg. 
Ocna, Moinești și Piatra 
Neamț. Pe regiune aproape 
50 la sută din materialul să- 
ditor disponibil a fost fo
losit, în anul trecut, pentru 
completarea golurilor. Este 
o lecție de care trebuie să 
se tină seama pentru că alt
fel se irosesc fonduri, mun
că și pămînt. Toate acestea 
impun ca acuma, la planta
re, să se facă lucrări de cea 
mai bună calitate, care să 
asigure o prindere cît mai 
bună a pomilor și astfel să. .. 
se evjte pierderile.

Aceeași atenție. trebuie 
' acordată și celorlalte lu
crări gare se execută în 
această' perioadă. Consiliile 
agricole și uniunile coope
ratiste,-cu sprijinul orga
nelor locale de partid să în
treprindă măsuri operative 
care să asigure ca. atunci 
cînd nu există condiții pen
tru semănat, să se facă pre
gătirea terenului, planta
rea pomilor și numeroase 
alte lucrări care se execută 
în această perioadă.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

lună, a planului de construcții de 
locuințe.

Sfaturile populare și trusturile 
regionale de construcții trebuie să 
restudieze grabnic graficele de 
dare în folosință a apartamentelor 
și să întocmească o asemenea eșa
lonare, pe trimestre și chiar pe 
luni, încît să se evite „vîrful" din 
trimestrul IV. Este necesar, tot
odată, să se revizuiască pla
nurile tehnico-organizatorice ale 
șantierelor spre a se crea con
diții pentru menținerea ritmului 
normal de execuție pe toată pe
rioada anului. La aceasta, o con
tribuție hotărîtoare trebuie să a- 
ducă și întreprinderile furnizoare 
de materiale, prin respectarea în
tocmai a obligațiilor contractuale, 
livrînd ritmic cantitățile și sorti
mentele solicitate de constructori. 
Spun aceasta, deoarece pe șantie
rele construcțiilor de locuințe se 
resimte foarte mult lipsa unor ma
teriale de bază — cărămidă, fîșii 
prefabricate, radiatoare, 
etc. — ceea ce frînează 
execuție a lucrărilor.

Pentru o coordonare 
a execuției pe șantiere, 
revederea graficelor de dare în fo
losință a apartamentelor trebuie să 
se restudieze și termenele de pu
nere în funcțiune a celorlalte o- 
biective care condiționează preda
rea în bune condiții a noilor lo
cuințe (rețele de apă, canalizare, 
termoficare, spații comerciale, 
tematizarea pe verticală etc.), 
tîndu-se soluțiile provizorii 
duc la scumpirea lucrărilor.

Se poate aprecia că în ce 
vește asigurarea cu documentații a 
construcțiilor de locuințe situația 
este. în general, mai bună decît în 
anul precedent. Totuși și în pre
zent în unele regiuni planul nu 
este acoperit integral cu proiecte 
de execuție, deși în sesiunile sfa
turilor populare regionale, de 
la începutul acestui an, conduce
rile D.S.A.P.C. și-au luat anga
jamente ferme că vor asigura în 
scurt timp întreaga documentație.

oțel beton 
ritmul de

mai bună 
o dată cu

sis- 
evi- 
care

pri

în regiunea Argeș planul la lo
cuințe este asigurat cu documen
tații numai în proporție de 59 
sută, în regiunea Ploiești — 79 
sută, în regiunea București — 
la sută, iar în orașul 'București 
78 Ia sută. Este necesar să se 
neintîrziat toate măsurile ca pînă 
la sfîrșitul trimestrului I să se a- 
sigure cu proiecte de execuție în
tregul volum de locuințe pe 1967.

Comitetele executive au datoria 
să analizeze periodic, cu toată răs
punderea, modul în care s-au asi-

la 
la 
73

ia

ții unităților de construcții trebuie 
s-0 constituie în acest an îmbună
tățirea continuă a organizării pro
ducției, pe toate șantierele de lo
cuințe, prin aplicarea metodei dru
mului critic, extinderea lucrului în 
„lanț", sincronizarea perfectă a lu
crărilor de construcții cu cele de 
instalații etc. Concomitent, se cer 
folosite tot mai larg metodele in
dustriale de execuție, este nevoie 
să se acorde întreaga atenție cali
ficării cadrelor de constructori. 
Menținerea unui ritm de execuție

București, Cluj, Oltenia, Banat se 
înregistrează încă serioase stagnări 
în producție. în februarie, o serie 
de utilaje de ridicat au fost folo
site numai 2—3 ore pe zi, iar sta
țiile de betoane de pe unele șan
tiere au realizat doar 50 la sută 
din capacitatea prevăzută.

Ținînd seama că în acest an se 
execută un volum sporit de con
strucții pe total economie care ne
cesită cantități mari de materiale 
de zidărie, prefabricate etc. este 
necesar ca întreprinderile de

CARE ESTE SITUAȚIA EXECUȚIEI
Șl PREDĂRII APARTAMENTELOR?

gurat condițiile de execuție pen
tru fiecare obiectiv în parte: 
documentația tehnică de execuție, 
eliberarea amplasamentului, orga
nizarea șantierelor, aprovizionarea 
tehnico-materială, completarea ne
cesarului de forțe de muncă și u- 
tilaje, asigurarea punctelor de lu
cru cu cadre tehnice. La rîndul lor, 
conducerile trusturilor și șantiere
lor de construcții trebuie să acțio
neze cu hotărire pentru înlăturarea 
deficiențelor organizatorice ce se 
mențin în activitatea de execuție 
privind folosirea incompletă a 
timpului de lucru, a capacității u- 
tilajelor și mijloacelor de trans
port. Pentru a se asigura o ritmici
tate normală în execuție pe șan
tiere este necesar ca toate aparta
mentele cu termen de dare în fo
losință în acest an, să fie începute 
cel mai tîrziu în luna aprilie.

O problemă centrală a activită-

susținut nu este posibil fără a se 
analiza, periodic și cît mai amă
nunțit, o serie de probleme legate 
de desfășurarea procesului tehno
logic pe șantiere ca: organizarea 
transporturilor interne de mate
riale, alcătuirea 
formațiilor 
rațională a 
losirea cu 
a fondului 
ciplinei de

Organizațiile locale de construc
ții trebuie să manifeste o răspun
dere sporită față de mișcarea de 
pe un șantier pe altul și folosirea 
la întreaga capacitate a utilajelor 
și mijloacelor de transport, extin- 
zînd și mai mult lucrul pe bază 
de plan fizic, în două și trei schim
buri. Asemenea măsuri sînt impe
rios necesare, deoarece pe o serie 
de șantiere din regiunile Argeș,

și specializarea 
de lucru, organizarea 

locurilor de muncă, fo- 
maximum de eficiență 
de timp, întărirea dis- 
producție.

industrie locală să se ocupe in 
mai mare măsură de mărirea pro
ducției de cărămizi și materiale în
locuitoare precum și a fîșiilor și 
planșeelor prefabricate din beton 
în vederea acoperirii integrale a 
necesarului. Pentru a nu se repeta 
situația din anul trecut, cînd din 
lipsa de radiatoare nu s-au dat în 
folosință la termen o serie de 
blocuri de locuințe este necesar 
ca în acest an să se acorde o a- 
tenție mai mare folosirii raționale 
a cantităților repartizate, utilizîn- 
du-se, în spații cu alte destinații 
decît pentru locuit, corpuri de în
călzit ca registre, serpentine etc.

O sarcină principală ce revine 
în acest an constructorilor este re
ducerea consumului de metal, in 
special a oțelului beton. Se con
stată că, în ultimii trei ani, can
titatea de. metal utilizată în con
strucțiile de locuințe a crescut. Nu

este vorba numai de un consum 
prea mare de fier-beton, ci și de 
faptul că la foarte multe blocuri 
de locuințe se utilizează cantități 
însemnate de metal pentru execu
ția unor elemente decorative — în- 
cadramente, pergole, copertine. 
Este oportun să se ia măsuri ho- 
tărîte pentru revizuirea documen
tațiilor unor lucrări ce urmează a 
se executa în acest an în vederea 
reducerii consumurilor exagerate 
de metal — acțiune care nu pro
gresează încă în mod corespunză
tor, deși sarcinile în această pri
vință au fost bine precizate. în a- 
cest domeniu rolul principal îl au 
organizațiile de proiectare care 
trebuie să includă în documenta
țiile tehnice folosirea în execuție 
numai a cantităților de metal strict 
necesare realizării structurii de 
rezistență și funcționalității con
strucțiilor.

Este necesar, totodată, să se do
vedească un 
răspundere 
materialelor 
du-se risipa 
minată în general de manipulările 
și depozitările necorespunzătoare. 
Asemenea situații au fost consta
tate la T.R.C. Cluj și București, 
T.C.E.H. Constanța (șantierul Ma
maia) și în alte regiuni, fără ca 
sfaturile populare care le tutelea
ză să tragă la răspundere pe cei 
vinovați. '

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale, conducerile 
trusturilor de construcții locale tre
buie să tragă toate concluziile din 
situația care s-a creat, să dovedeas
că spirit organizatoric, operativita
te în soluționarea problemelor le
gate de îmbunătățirea și ritmici
tatea activității șantierelor de con
strucții de locuințe. Coordonarea 
eforturilor tuturor factorilor ce 
concură la realizarea noilor locuj- 
ințe revine comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, care trebuie 
să acționeze acum, cu promptitu
dine și exigență, pentru lichidarea 
neîntîrziată a răminerilor in urmă, 
să asigure o îndrumare compe
tentă și un control exigent asupra 
activității tuturor șantierelor.

mai înalt spirit de 
pentru gospodărirea 
pe șantiere, evitîn- 
condamnabilă deter-

că, după calculul prețului de cost 
de exploatare, la multe milioane de 
lei. Și aceasta fără a include în 
calcul atîtea și atîtea implicații 
economice și financiare care, în 
ultimă instanță, generează pierderi 
de zeci de milioane de lei, fără a 
menționa influența negativă a ab
sențelor asupra creșterii producti
vității muncii.

Indisciplina în muncă nu se ma
nifestă însă numai sub forma ab
sențelor nemotivate sau învoirilor, 
adeseori lipsite de justificare. în 
exploatările acestei întreprinderi 
miniere se constată că nu se 
folosește productiv întregul timp 
de lucru chiar și de către cei 
prezenți. La minele Zlatna, Să- 
cărîmb și Muncel, timpul în 
care se lucrează efectiv în aba
taje este mai mic de 6 ore, în loc 
de 8 ore, iar la exploatările Deva, 
Certej, Băița, abia trece peste aceas
tă limită. Iată deci încă o cale prin 
care se irosește forța de muncă. 
Specialiștii n-au făcut calcule, dar 
se presupune că ziua de lucru 
mult ciuntită — „șutul scurt", cum 
i se spune aici — aduce între
prinderii mari pagube.

Asupra cauzelor care determină 
menținerea la un nivel ridicat a 
ponderii absențelor și irosirea de 
timp de lucru s-a pronunțat direc
torul general al întreprinderii mi
niere Deva, ing. Gheorghe Tudor. 
„Sîntem intr-adevăr deficitari la 
acest capitol și conștienți că el frî- 
nează rentabilizarea extracției de 
minereuri și creșterea productivită
ții muncii. Am și luat unele mă
suri, dar intervin o seamă de fac
tori care ne depășesc. In primul 
rînd, este vorba de specificul mi
nelor- noastre. Ele se află în locuri 
lăturalnice față de orașe și, din 
această cauză, fluctuația este ridi
cată. Apoi, intervin greutățile cu 
transportul oamenilor la locurile de 
muhcăi Numai la minele Deva, 
Zlatna și Muncel, mașinile Direcției 
regionale de transporturi auto 
Deva trebuie să transporte zilnic 
aproape 3 000 de muncitori. De cele 
mai multe ori insă, graficul de 
transport nu este respectat, minerii 
ajungind la lucru cu mari intir- 
zieri. Ceea ce ne aparține nouă 
este doar faptul că, pe alocuri, maiș
trii și șefii de sectoare 
o slabă exigență pentru 
disciplinei in muncă".

La I.M. Deva s-au luat, 
văr, o seamă de măsuri pentru ne
tezirea drumului spre rentabilizarea 
producției, prin folosirea mai judi
cioasă a forței de muncă și 
a fondului de timp de lucru. 
O dovedește chiar exemplul 
exploatării miniere Deva. „Ani 
la rînd — ne spune ing. Ion 
Vaidoș — exploatarea noastră s-a 
hrănit cu multe milioane do- 
tații de la bugetul statului. Chiar 
și pentru acest an ni s-au prevă
zut 3 milioane de lei. Cînd s-a pus 
problema rentabilizării, toți au fost 
de acord. Dar, spuneau unii: da- 
ți-ne cîteva zeci de milioane pen
tru procurarea de utilaje moderne. 
Fără ele nu se poate. Ideea a fost, 
bineînțeles, respinsă. Nu pentru că 
statul nu este preocupat de moder
nizarea tehnicii de extracție, ci fi
indcă in cadrul exploatării există 
mari rezerve interne nefolosite. 
Atunci am constatat cît de nefaste 
sînt pentru producție absențele ne
motivate, învoirile, timpul pierdut 
de pomană la locurile de muncă".

Comitetul de partid al acestei 
exploatări mirjiere a declanșat. o 
acțiune energică pentru întărirea 
disciplinei în muncă și a răspun
derii fiecărui muncitor față de pro
ducție. S-a demonstrat că, numai 
prin eliminarea absențelor și folo
sirea integrală a timpului de lucru, 
productivitatea muncii poate să 
crească cu peste 3 la sută față de 
prevederi, renunțîndu-se pe această 
cale la dotațiile de la buget pentru 
acoperirea pierderilor planificate. 
Deși n-a început de mult, acțiunea 
a și dat roade. în locul pierderilor, 
în primele două luni ale anului 
s-au obținut beneficii de peste 
100 000 lei.

Rezultatele obținute la exploata
rea minieră Deva sînt, evident, de 
bun augur. Dar, asemenea reviri
mente nu se semnalează încă la 
celelalte mine. Cadrele de conduce
re din unele exploatări — bunăoară, 
de la minele Muncel și Zlatna — 
sînt stăpîr.ite de concepția învechi
tă potrivit căreia absențele nemoti
vate, învoirile și lucrul de 6 ore 
(dar plătit 8 ore) ar fi însoțitori... fi
rești și inevitabili ai producției mi
niere. „Știm că deținem recordul la 
„nemotivate" și învoiri — opinează 
Ștefan Cojocaru, șeful organizării

dovedesc 
întărirea

într-ade-

muncii la mina Muncel — dar 
n-avem ce face ! La noi nu stau 
oamenii. Anul trecut, de pildă, am 
angajat 790 de oameni și au plecat 
aproape tot atiția. Separat de aceas
ta, In subteran se pierde mult timp 
prețios". După ce recunoaște că 
aproape jumătate din dotația de 
13,5 milioane de lei se datorește 
risipei de forță de muncă și de timp 
de lucru, inginerul Alexandru Csog, 
șef-ul exploatării, se lamentează în 
aceeași fatalitate a absențelor. 
„Am încercat în fel și chip, dar nu 
se poate. Așa este specificul nos
tru".

Se cuvine să precizăm că la Mun
cel nu „specificul" e de vină. De, 
vină este numai conducerea exploa-, 
tării și întreprinderii, care n-an 
întreprins nimic în direcția folosi
rii raționale a potențialului uman 
al exploatării. Aici, cu toate insis
tențele noastre, ne-am dat seama 
că nu se cunoaște încă situația 
reală a folosirii forței de muncă la 
fiecare punct de lucru. Conduce
rea minei nu și-a format încă o vi
ziune clară asupra căilor și măsu
rilor ce trebuie întreprinse pentru, 
îndreptarea situației. Se caută jus
tificări în fluctuația exagerată a oa
menilor. Evident, nici nu poate fi 
vorba de stabilizarea muncitorilor,- 
de vreme ce nu li se creează con
diții corespunzătoare de muncă și 
de viață. Apoi se mai impune a fi 
lămurit răspunsul la întrebarea : 
„De ce se lucrează efectiv în sub
teran mai puțin timp decît este 
prevăzut ?“ Conducerea minei 
aruncă întreaga vină pe mun
citori. Dar care este situația 
minerilor de la orizontul minus 
40, care sînt nevoiți să escaladeze 
la intrare și la ieșire un suitor ver
tical de peste 40 de metri 7 Timpul 
de lucru efectiv al unui mare nu
măr de brigăzi este considerabil di
minuat de faptul că fronturile de 
lucru sînt prost aprovizionate cu 
vagonete și materiale. în fine, cum 
să se obțină randamentele optime, 
de vreme ce mulți maiștri sînt ab
senți față de preocupările și fră- 
mîntările brigăzilor, iar inginerii 
fac cunoștință cu abatajele doar de 
două-trei ori pe lună ? 
cîteva întrebări, cărora 
exploatării Muncel, ca 
rile minelor Zlatna și 
bule 'să le dea neîntîrziat răspuns 
prin, măsuri eficiente.

O pbservație se cuvine și la adre
sa D.R.T.A. Deva. De mai multă 
vreme, conducerea întreprinderii 
miniere apelează stăruitor ca trans
portul minerilor de la locuințe la 
locurile de lucru să se desfășoare 
corespunzător. S-au dat mereu asi
gurări, dar și în prezent oamenii 
ajung tîrziu la mină. Astfel se gî- 
tuie continuitatea procesului de 
producție, se înregistrează vădite 
oscilații ale ritmicității și produc
tivității muncii. Este cazul ca cei 
vinovați de întîrzierile în transpor
tul muncitorilor să fie și ei tăcuți 
răspunzători de daunele- aduse pro
cesului de extracție.

Iată numai 
conducerea 
și conduce- 
Certej, tre-

Acțiunea da perfecționare a 
organizării producției și a 
muncii ciștigâ un teren mereu 
mai larg in toate Întreprinde
rile regiunii Hunedoara. Se im
pune ca și la întreprinderea 
minieră Deva această acțiune 
să se desfășoare in profunzi
me, încă de la început, ceea 
ce presupune în primul rlnd 
descoperirea și valorificarea 
marilor posibilități ce le ofe
ră folosirea deplină a forței 
de muncă șl a timpului de lu
cru. Este necesar ca analizele 
care urmează să se facă in 
exploatările Întreprinderii să 
scoată in evidență fondul de 
timp disponibil șl utilizarea lui, 
cu gruparea pe cauze a pier
derilor, pentru a se stabili mă
suri cit mai corespunzătoare și 
efectul lor asupra creșterii 
productivității muncii. Trebuie 
examinate atent și pierderile 
de timp in cursul zilei de mun
că, pentru a se preciza măsu
rile care să vizeze folosirea 
efectivă in producție a orelor 
de lucru, creindu-se condiții 
ca muncitorii să realizeze o 
productivitate mai mare a 
muncii și, concomitent, să-și 
sporească și cîștigurile. Este 
sarcina organizațiilor de partid 
din exploatările miniere ale 
acestei întreprinderi de a des
fășura o intensă activitate 
politică-educativă, de a face 
din disciplina în muncă o- 
biectul unor dezbateri serioa
se, pentru a crea o opinie de 
masă împotriva celor care o 
încalcă, stînțenind altfel des
fășurarea normală a produc
ției, folosirea deplină a fondu
lui de timp de lucru. O activi
tate convergentă, energică șl 
piînă de răspundere, în toate 
aceste direcții, va crea, neîn
doielnic, premisele pentru a se 
extrage suplimentar zeci de 
m‘i de tone de minereuri, pen
tru rentabilizarea întreprin
derii.

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii*
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teatre

„m odern tc

in predarea fizicii
I de prof. univ. dr. docent Const. MIHUL 

și asist, univ. Gh. loan RUSU

Ca și domeniul altor știin
țe, și în fizică s-au făcut în 
ultimii ani descoperiri de ma
re imporfanfă. Linele părți ale 
fizicii s-au dezvoltat înfr-atît 
incit au devenit disci
pline de sine stătătoare (fi
zica corpului solid, fizica se- 
miconductorilor, fizica parti
culelor elementare, fizica ra
zelor cosmice etc.). S-au 
dezvoltat mult și disciplinele 
adiacente — biofizica, chimia 
fizică etc. Se pune ca ur
mare întrebarea : In ce 
sură și cum trebuie ele 
date in liceu ?

Răspunsul nu este nici 
car aparent ușor. Unii 
fesori, într-un fel sau altul, 
opinează pentru includerea 
în programă „măcar a cîte ce
va" din toată fizica -— de la 
mișcarea rectilinie și unifor
mă pînă la teoria relativită
ții și mecanica cuantică. Alții, 
pornind de la considerentul 
că liceul este doar o etapă 
a pregătirii specialistului, se 
pronunță pentru predarea a- 
profundată a cunoștinjelor de 
bază, de strictă necesitate a- 
tît pentru cei care nu-și vor 
continua studiile, cît și pen
tru cei care vor urma insti
tute de învăjămînt superior.

In ceea ce ne privește ple
dăm pentru o cît mai ar
monioasă îmbinare a ca
pitolelor clasice și moder
ne într-un volum cores
punzător cu posibilitățile 
de asimilare ale elevilor.

Realizarea dezideratului a- 
mintit ni se pare o sarcină 
didactică din cele mai com
plicate, în primul rînd dato
rită faptului că finind seama 
de bugetul de timp al șco
lii, atunci cînd se introduc în 
programe și manuale nojiuni 
din fizica modernă trebuie 
operate prescurtări în lecții
le privitoare la capitolele 
clasice ale fizicii. Fără îndo
ială că în momentul de față 
din manuale se mai pot o- 
mite o seamă de probleme 
de mică importanță care în
sumează încă destul de mul
te pagini. Dar nu putem să 
uităm că posibilitățile de | 
prescurtare a materialului -j 
clasic sînt totuși limitate. Ne
limitate sînt însă modalitățile 
de prezentare modernă a 
materialului clasic, ceea ce 
din păcate preocupă mai 
puțin pe autorii manualelor, i 
Or, după părerea noastră 
perfecționarea predării fi
zicii in liceu ar trebui să 
pornească tocmai de la 
prezentarea noțiunilor cla- I 
sice în lumina noilor des- , 
coperiri, de Ia părăsirea 
prea strictei demarcații 
dintre clasic și modern. 
Altminteri manualele vor 
păstra un iz prăfuit, iar 
elevii se vor familiariza i 
mai greu cu limbajul ac
tual al fizicii.

Se emite uneori părerea i 
că manualul de școală, la 
fiecare edifie trebuie să fie 
„adus la zi*, cu alte cuvinte i 
să reflecte totalitatea celor 
mai noi cuceriri știinfifice. O- 
pinia ni se pare discutabilă, i 
Este adevărat că la noi, și 
nu numai la noi, anumite 
teorii noi își găsesc loc în 
manuale cu o anumită întîr- 
ziere. Explicația : se așteaptă 
ca teoriile respective să-și 
„consolideze pozițiile", să 
fie prezentate noi dovezi ex
perimentale în favoarea lor, 
să se descopere noi aplica
ții. Și deseori prudenfa se 
dovedește justificată. Istoria 
fizicii ne arată că nu o dată, 
în momentul în care se face o 
nouă descoperire sau se gă
sește o aplicație a unui anu
mit fenomen, se creează im
presia că au o imporfanfă ex
traordinară. Ulterior însă, ju
decind „la rece” se ajunge la 
concluzia că au un caracter 
particular, limitat, care-și au 
locul în tratate de strictă spe
cialitate și nu în manuale.

Dar nici „prudenfa” exa
gerată nu poate fi salutară. 
Introducerea cu întîrziere 
a studiului luminii ca 
undă electromagnetică, ca 
și a unor noțiuni despre 
particule elementare etc. 
ni se pare cu totul nejus
tificată. Nu înjelegem, de 
asemenea, considerentele ca
re au. determinat neinclude- 
rea în manuale a unor 
probleme privind momen
tul de inerție, legea con
servării momentului cine
tic, noțiuni de structura 
lichidelor, de optica raze
lor X, proprietăți ale cor
purilor solide, ca și a unor 
noțiuni despre teoria rela
tivității, și chiar despre 
antiparticule.

Nu trebuie să neglijăm în- 
jă nici o altă problemă im-

portantă : interpretarea cu a- 
devărat științifică a legilor și 
nofiunilor fizicii. Și facem a- 
ceastă remarcă nu întîmpiător. 
Deși manualele sînt în 
general just orientate din 
punct de vedere filozofic, 
s-au strecurat unele for-

mă- 
pre-

mă- 
pro-

puncte 
de vedere

mutări care prezintă no
țiunile de masă, substan
ță, materie ca avînd a- 
ceeași semnificație. Ma
nualele acțuale nu expun prea 
ci'- nici semnificațiile noțiu
nilor de forță, energie, cîmp 
etc., și mai ales nu fac o 
generalizare a acestor noțiuni 
sau a unor legi. Toate acestea 
duc la carențe în interpreta
rea de către elevi a conținu
tului fizicii. ,

O ultimă remarcă : „Clasi
cul și modernul* trebuie să 
se refere nu numai la con
ținut, ci și la modul de

predare. Este necesar să se 
expună probleme moderne, 
dar este necesar să se mo
dernizeze și metodele de ex
punere a tuturor problemelor 
de fizică. Pentru realizarea 
cerințelor modernizării în pre
darea fizicii credem că tre
buie să se pună un accent 
mai mare pe lucrările 
practice, pentru că fizica 
este o știință experimen
tală și nu poate fi predată 
numai cu creta în mină. 
In ultimii ani s-au făcut mari 
progrese în. modul de con
strucție a unor noi aparate 
și materiale' didactice, îh do
tarea laboratoarelor școlilor. 
Cu toate acestea există pro
fesori care nu folosesc apa
ratura existentă. Desigur, ex
periențele ce urmează a fi 
prezentate în fafa elevilor 
trebuie pregătite cu grijă, 
pregătire care necesită un 
timp îndelungat. Aceasta nu 
justifică însă absenfa lor din 
timpul lecfiei. Nu poate fi 
uitat că măiestria unui pro
fesor de fizică constă tocmai 
în prezentarea unor expe
riențe interesante, intuitive și 
convingătoare.

:■

• Teatrul de operă și balet : LACUL LEBEDE
LOR — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURlSULUÎ
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 
19, (sala Studio) : DINU PĂTURICA - 19,30.
• Teatrul de Comedie : DON JUAN (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat, din Constanța) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd.
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19.30. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : SFIP------ -----------------------------
• Teatrul
ANIMAL
— 20.
• Teatrul 
CERT —
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 9,30, NOTA ZERO LA PURTARE 
— 15,30.
• Teatrul 
PACALA
• Teatrul
PARADA
LIBRI MUSIC-HALL
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : AȘA SE JOACA PE LA NOI — 18.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30.

INTUI. MITICA BLAJINU — 19,30.
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 3.3.3.

,,Barbu Delavrancea" : VARIETE-CON- 
20.

„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
— 17.
satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : CO- 

19,30.

tv
18,00 — Pentru cei mici : A.B.C. 18,20 — Pentru 

tineretul școlar : Neobișnuita călătorie în lumea 
cărților : Intîlnire cu Morcoveață — eroul cărții lui 
Jules Renârd. 18,50 — Publicitate. 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19,27 — Buletinul meteorologic. 19,30 
Aventurile lui Robin Hood. 19,55 — Recital poetic ; 
Cîntecul iubirii. 20,05 — Filmul artistic „Steaua fără 
nume". 21,20 — „1907“ — film realizat de Studioul 
de Televiziune București. 21,50 — „Vox Maris" — 
film muzicăl-coregrafic inspirat de poemul simfonic 
al lui George Enescu. 22,05 — Muzeul LoUvre. Co
mentariul : Charles Boyer. (Reluare la cererea mai 
multor telespectatori). 23,05 — Telejurnalul de
noapte.

concerte
La sala mică a Palatului are loc azi, la ora 20, 

un recital de pian susținut de Viorica Diaconu. 
Programul cuprinde lucrări de Domenico Scarlatti, 
Arthur Honegger, Miriam Marbe și Olivier Mes
siaen.

..
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vestițiilor, obținerea unui 
preț de cost cit mai scăzut.

M-am oprit asupra acestui 
exemplu pentru că este vor
ba de construcția de ma
șini, domeniu cu o pondere 
însemnată în economia 
noastră în continuă crește
re, în care lucrează peste 
10 000 de ingineri. Or, în 
acest domeniu, gîndirea 
științifică și tehnică a in
ginerului trebuie să fie o 
permanentă seînteie genera
toare de invenții și desco
periri. în toate țările lumii, 
inginerii sînt în primele rîn- 
duri ale progresului tehnic, 
în orice ramură industrială 
și îndeosebi în construcțiile 
de mașini. în S.U.A., de 
pildă, 80 la sută din corpul 
ingineresc activează conco
mitent și în laboratoarele 
uzinale, adevărate centre de 
cercetare și studiu.

Să ne gîndim ce 
beneficii ar rezulta 
inteligența științifică și teh
nică, multivalentă, a unui 
specialist în științe tehnice, 
în același timp inginer, cer
cetător și proiectant, s-ar 
multiplica la scara economiei 
naționale I Practic însă, gîn
direa tehnică a inginerilor 
noștri este insuficient valo
rificată. Cauzele țin de o 
anumită concepție eronată: 
cei mai mulți gîndesc astfel: 
„Nu mă interesează decît 
bunul mers al producției!"... 
dar ei ignorează că „bunul 
mers" de ieri nu mai poate 
fi satisfăcător astăzi și în 
nici un caz nriine, că el pre
supune progres continuu, — 
ceea ce depinde în mare 
măsură de gîndirea lor crea
toare. Practicismului îngust, 
mentalității învechite care 
adeseori limitează rolul in
ginerului la acela de orga
nizator al producției, trebuie 
să li se opună conștiința 
faptului că inginerul este 
chemat să desfășoare o acti
vitate creatoare, face parte 
din frontul cercetării tehni- 
co-științifice.

Adeseori aportul gîndirii 
tehnice a inginerului poate 
fi hotărîtor, atît în colabo
rarea sa cu colegii din insti
tutele de cercetare — de 
multe ori și ei ingineri — 
cît și în conceperea proprie 
sau adaptarea creatoare a 
unor soluții. Motive de m- 
din subiectiv duc în unele 
cazuri la blocarea acestei ca
pacități. Iată un exemplu : 
asimilarea industrială a unor

uriașe 
dacă

unui

/
Instantaneu la Muzeul de artă din Brăila Foto : M. Andreescu

motoare not Ia uzinele „23 
August" după o licență im
portată a fost barată de di
verse dificultăți privind pro
cedeele tehnologice de fa
bricare a unor piese, orga
ne și subansamble. Inginerii 
și tehnicienii uzinei au se
sizat la timp aceste impe
dimente ; mai mult, ei au 
și soluționat unele cu suc
ces, chiar în secția de mo
toare a uzinelor. După ce 
s-au efectuat aceste operații,

unele rezultate pozitive în 
eliminarea carențelor. Spe
cialiștii Centrului de mecani
ca solidelor al Academiei au 
efectuat un valoros studiu 
teoretic și experimental pri
vind suspensiile de autove
hicule cu amortizoare tele
scopice, lucrare distinsă 
chiar cu premiul Academiei. 
Întrucît soluția găsită se 
referă însă la un singur as
pect al funcționării amorti- 
zoarelor, ea nu satisface toa-

cea mai bună soluție ? Tre
buie să se înțeleagă că e- 
xistă împrejurări obiective, 
cînd gîndirea tehnică a in
ginerilor noștri nu se poate 
aplica nolens-volens ; Minis
terul Industriei Construcții
lor de Mașini este dator să 
intervină cu măsuri organi
zatorice după o selecționare 
judicioasă a celor mai adec
vate procedee tehnologice, 
concepute de corpul nostru 
ingineresc.

VALORIFICĂ CERCETAREA
4 ȘTIINȚIFICĂ

POTENȚIALUL GÎNDIRII
INGINEREȘTI ?

conducerea unității a con
statat însă că ele nu pot fi 
aplicate deoarece contravin 
clauzelor prevăzute în li
cență. Efort irosit în van. 
Nu era mai simplu să se a- 
ducă la cunoștința ingineri
lor interesați aceste clauze ?

Pentru ca potențialul de 
gîndire tehnico-științifică al 
inginerilor noștri să 
beneficii 
conomiei 
să existe 
scopului 
vergență

• atingerea 
cest potențial nu se traduce 
în rezultate eficiente.

De mai mulți ani, amorti- 
zoarele continuă să aibă o 
durată scurtă de serviciu, 
„pierd" lichidul, se deterio
rează destul de repede. La 
toate omologările de auto
vehicule de pînă acum, s-a 
făcut simțită această defici
ență. Este ad vărat că pe 
plan teoretic s-au obținut

aducă 
mari e-tot mai 

naționale trebuie 
o viziune clară a 
urmărit și o con- 
a eforturilor spre 
acestuia. Altfel, a-

te exigențele fabricației. Ca 
rezultat, sîntem și astăzi în 
situația de a apela la „cum
părarea de inteligență", de 
a achiziționa fie amortizoa
re din import, fie licențe de 
fabricație. Trebuie adăugat 
că mai mulți ingineri din 
unitățile productive au ajuns 
la soluționări parțiale în 
problema acestor dispoziti
ve, dar lucrările lor nefiind 
coordonate și nesprijinindu- 
se pe o bază de finanțare, 
n-au condus la rezultate 
concrete, la finalizări. Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini, deși a fost 
sesizat de nenumărate ori, 
n-a considerat necesar să e- 
laboreze un program de 
coordonare a eforturilor.

La fabricarea roților din
țate, de pildă, aproape fie
care uzină din țară aplică 
procese tehnologice diferite, 
elaborate în general de co
lectivele de ingineri ale a- 
cestor uzine. Este aceasta

• RĂZBOI ȘI PACE — film
pentru ecran panoramic (seria 
I) . PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ;
18 ; 21.
• DRAGA BRIGITTE — cine
mascop : REPUBLICA — 9,15 ;
11,30 ; 14 ; 16,30 ; i9 ; 21,15, EX
CELSIOR - 9,15 , 11 30 ; 13,45 ; 16 ;
RA — 9,30 ; 12 : 15 ; 18 ; 20,30 (la toate completarea 
Imprudenții), CAPITOL (completare Muntele) — 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 : 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
BUCUREȘTI - 8,45 ; 11 15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, 
GRIVIȚA — 10,15 : 12.45 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, MELO
DIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16 30 ; 19 ; 21,15, MODERN — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 , 21
• NU SlNT DEMN DE TINE și FIDELITATE : LU
MINA - 9,15 ; 13,15 ; 19,15.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : LUCEAFĂRUL 
(completare Cinci sâptămini in balon) — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 : 18,30 ; 21, FESTIVAL (completare Expoziția 
„Dezvoltarea științei în România") — 8.45 ; 11 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR (completare Muntele) — 9 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• MICUL REBEL : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• CIOCIARA : CENTRAL — 9 ; 11,45 ; 15 ; 17,45
20.30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNION — 10 ; 16
19.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10
• ZORBA GRECUL: DOINA — 11,30; 15,15; 18 ; 20,45.
• JUANA GALLO — cinemascop : VICTORIA — 8,45 :
11; 13,30; 16; GIULF.ȘT1 - 10,30; 15.30; 18; 20,30.
MIORIȚA — 9,45 , 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FLACĂ
RA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MOSHI, MOSH1 — ALO. 
NOI (completare Surogat) —

8,30 ; 10,45 ;20,30. AURORA -
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop : GLO
RIA - 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ț
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 (la ambele 

completarea Expoziția „Dezvoltarea științei in Româ
nia"), ARTA (completare Imprudenții) — 9 ; 11,15 ; 
13 50 ; 15,45 , 18,15 , 20,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : FLOREASCA (com
pletare Expoziția „Dezvoltarea științei în România") — 
20,45.
• NIMENI NU VOIA SA MOARA : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA - 15,30 ; 17,45 ; 20.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : FERENTARI (com
pletare Expoziția „Dezvoltarea științei in România")
— 15,30 ; 18 ; 20.30
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : COTROCENI (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• ZILE RECI : UNIREA (completare Imprudenții) —
15,30 ; 18 ; 20.30.
• UN MARTOR IN ORAȘ; VITAN
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele comple
tarea Comoara din Panagjurist).

■ • UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : MUNCA
— 16 ; 13,15 ; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM - cinemascop : MOȘI
LOR — 15 ; 18 ; 20,45.
• FIDELITATE : PACEA (completare Cîntec de lea
găn) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• CERUL ȘI IADUL: CRlNGAȘT (completare Zece 
minute în lumea fluturilor) — 15,30 ; 17,45 ; 20.15.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : COSMOS 
(completare Orizont științific nr. 1) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
16,45; 19; 21,15.
• INTRE DOI : LIRA (completare Hieroglifele pămin- 
tului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• NU SINT DEMN DE TINE : VOLGA — 9,30 ; 11,45 : 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, DRUMUL SĂRII — 11 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30.

cinema
18,30 ; 21, FI.AMU-

15,30 ; 18 ; 20,15,

JAPONIA ! : TIMPURI 
------„-------- ------ 9 — 21 în continuare.

• ÎNAINTE DE RĂZBOI : DACIA (completare Hiero
glifele pămîntulrj) — 9 _ 21 în continuare, RAHOVA 
(completare Muntele) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• APELUL — cinemascop : VICTORIA — 18,30 ; 21. 
BUZESTI — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• DACII — cinemascop ' BUCEGI — 9,15 ; 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30. TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

Un auditoriu larg
și receptiv
muzicii de cameră

în ultima vreme, muzica de cameră 
a reintrat treptat în centrul preocupă
rilor, ocupind un loc sigur în contex
tul unor manifestări artistice de prim 
ordin.

Nu de mult, în sala Ateneului a ră
sunat una din capodoperele muzicii uni
versale, un simbol al perfecțiunii artis
tice : Cvartetul de coarde opus 131 de 
Beethoven, Actul temerar, pe deplin 
justificat și necesar, a fost realizat de 
merituoasa formafia clujeană condusă de 
Ștefan Ruha. A fost o demonstrare că 
dificultățile legendare implicate de parti
turile ultimelor cvartete beethoveniene 
pot fi biruite, iar realizarea se poate si
tua la un remarcabil nivel artistic. Dis
punem la ora actuală de mai multe for
mații de acesl gen care au dovedit „prin 
viu grai" — în sala de concert și în■ II

Wilhelm BERGER

microfoanelor — realele lor posi-

Se întîmplă de multe ori 
ca unitatea de producție să 
nu dispună de utilajele ne
cesare, care să permită in
ginerilor investigații experi
mentale, detaliate ; aseme
nea utilaje se găsesc, de re
gulă, în cadrul institutelor 
de cercetări departamentale. 
Totuși se cunosc nu puține 
cazuri cînd inginerii din u- 
zine, însuflețiți de nobila 
pasiune a cercetătorului, au 
izbutit chiar și în astfel de 
împrejurări să întreprindă 
valoroase investigații. După 
părerea mea, aproape toate 
uzinele noastre constructoa
re de mașini ar putea să-și 
organizeze nuclee proprii de 
cercetare și servicii de labo
rator, în care gîndirea teh- 

. nică a inginerilor să se ma
nifeste ca principală verigă 
de legătură între cei doi 
stîlpi ai progresului indus
triei moderne — știința și 
producția.

O simbioză între inginer 
și cercetător ar influența po
zitiv și fluxul dintre știință 
și producție — printr-o mai 
adîncă ancorare a cercetări
lor teoretice in realitățile in
dustriale. Inginerii și tehni
cienii uzinelor „Hidromeca
nica" din București, de pil
dă, au întîmpinat o serie de 
dificultăți la asimilarea în 
fabricație a grupurilor turbo- 
suflante pentru supra-ali- 
mentarea 
sel“ de 
cîmpurile de foraj. Ei s-au 
adresat Institutului de cer
cetări energetice ai Acade
miei. S-au efectuat cerce
tări în comun, iar rezultatul 
a fost omologarea lor în 
bune condiții. Dar cu acest 
prilej s-au elaborat totodată 
și studii teoretice deosebit 
de interesante privind carac
teristicile universale ale â- 
cestor grupuri. Un alt caz 
de colaborare rodnică este 
acela dintre Institutul 
energetică al Academiei 
inginerii uzinelor 
roșu“-Brâșov. îmbunătățirile 
energetice aduse formulei de 
funcționare a motorului 
S.R.-211 pentru autocamioa
ne (care i-au conferit aces
tuia calități sporite), cît și 
elaborarea unor valoroase te
orii generalizatoare în do
meniul motorului cu aprin
dere prin seînteie sînt ro
dul acestei colaborări.

Lărgirea cadrului unei ast
fel de colaborări s-ar pu
tea face și prin intermediul 
unor sesiuni de comunicări 
științifice direct în uzine, 
însoțite de analiza situației 
„la zi“ a unor cercetări, cu 
participarea largă a ingineri
lor și tehnicienilor din uni
tățile de producție. Cred, 
ca opinie personală, că ar 
fi util ca în anumite ca
zuri, pentru soluționarea u- 
nor probleme determinate, 
să se recurgă la detașarea 
temporară în uzine a unor 
cercetători din institute. 
Prezența în uzină a cercetă
torului ar contribui la lăr
girea orizontului gîndirii 
tehnice a inginerilor, la an
trenarea spre noi direcții de 
investigație a specialiștilor 
din producție. De asemenea, 
ar fi utilă înființarea unor 
consilii sau brigăzi mixte de 
cercetători, proiectanți și in
gineri din producție. S-ar 
putea organiza, în același 
timp, pe lîngă catedrele din 
învățămîntul superior, colec
tive pentru acordarea 
asistență științifică.

motoarelor „Die- 
tractor și pentru

de
Și 

„Steagul

de

fața 
bilități interpretative, o anumită maturi
tate de gîndire și o pronunțată coezi
une in cîntul de ansamblu.

Așadar există entuziasm, o îmbucu
rătoare dorință a multor muzicieni ca
pabili de a contribui la însuflețirea 
activității în domeniul muzicii de ca
meră, la încetățenirea unor manifestări 
permanente, situate pe o linie calita
tivă mereu ascendentă. Sprijinul real 
acordat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Ariă prin numeroase și stimu
latoare inițiative, care au prins viață 
prin șirul concertelor de muzică de ca
meră organizate de Filarmonica de 
stat „George Enescu" din București în 
ultimii doi ani, a făcut ca sorții mu
zicii de cameră să se schimbe mult în 
bine. Ne găsim astăzi în momentul in 
care un salt calitativ se poate înfăptui, 
cu eforturi minime, insă negreșit bine 
direcționale.

Coordonatele care se cer a fi urmă
rite sînt : crearea unui curent de opinie 
publică pentru muzica de cameră, creș
terea calitativă a interpretărilor, distri
buirea celor mai bune ansambluri în 
cicluri de concerte organizate pe baza 
unui plan de perspectivă judicios ela
borat, retribuirea interpreților după ca
litatea și cantitatea muncii depuse.

Ca unul care a urmărit timp de a- 
proape două decenii prezența sau ab
sența publicului bucureștean la concer
tele de muzică de cameră, m-a bucu
rat faptul că în seara amintitului concert, 
în marea sală a Ateneului rămăseseră 
puține locuri neocupafe. In jurul aces
tui concert se formase un curent de 
opinie, cauza principală a succesului.

Un astfel de curent de opinie trebuie 
să se creeze, după părerea mea, pentru 
fiecare concert în parte. Publicul larg 
trebuie să știe despre ce va ti vorba, cu 
cel puțin cîteva zile înainte. Mijlocul 
cel mai bun și cel mai sigur este avan
cronica. Presa și, în special, publica
țiile de artă, pot contribui activ în a- 
ceastă direcție. Continuarea o pot asi
gura apoi înseși instituțiile ce progra
mează concerte de muzică de cameră 
prin elaborarea unor caiete-program cu 
analize și descrieri judicios întocmite. 
Programele de sală sînt încă ineficiente, 
rezumîndu-se doar la titlul lucrării, păr
țile ei constitutive, numele autorului și 
al interpreților. Ce înțelege auditorul 
mai puțin avizat dacă i se arată, săpfă- 
mînă de săptămînă, că va asculta un 
Allegro, Allegro vivace, Allegro mode
rato, Allegro con brio, Adagio ma non 
fropo ? După momente de derută și 
complexe de nejustificată inferioritate, 
va fugi din sală „prestissimo" I

Programul de sală, așa cum se face 
cu succes la toate concertele simfonice, 
are un rost bine definit. El ajută nu nu
mai la înțelegerea muzicii auzite în sală, 
ci își prelungește acțiunea sa de orien
tare. Părăsind sala, auditorul rămîne cu 
un noian de impresii, pe care și le re- 
ordonează tocmai cu ajutorul ghidului.

Cronica propriu-zisă despre manifes
tările de muzică de cameră ar trebui să 
devină mult mai substanțială, la obiect ; 
să se tindă ca, în puține cuvinte, să se 
arate problematica muzicii cînfate, să se 
sublinieze caracteristicile stilistice și as
pectele estetice ale muzicii interpretate

și — în func)ie de «ceste date — mo
dul de realizare, apreciindu-se nivelul 
calitativ al manifestării artistice. Numai 
în felul acesta ascultătorul care a asis
tat primește realmente un ajutor, iar 
omul care nu a asistat la acel concert 
se va simfi atras și solicitat să cunoască 
nemijlocit comorile genului.

In ultimii doi ani s-a observat o ade- 
.vărată efervescentă fiir.iârtil Mitei mi 
ferpi etative. Au luat ființă ansambluri 
noi, tinere, constituite din instrumen
tiști de valoare, cu reale perspective de 
progres ; formafii mai înainte afirmate 
și-au adîncit măiestria. La ora actuală, 
avem forfe apreciabile în toate com
partimentele muzicii de cameră — cvar
tete de coarde și cvartete de suflători 
care pot satisface atît cererile, cit și exi
gențele. Sprijinirea materială și morală a 
acesțor formafii atît de mult așteptate se 
impune. La fel de necesară este elabo
rarea unui plan de perspectivă pe ter
men lung. Programe și concerte impro
vizate nu se mai justifică, în Capitală, ca 
și în orașele de provincie.

Dacă vrem ca manifestările de muzică 
de cameră să aibă un fir conducător, 
un sens educativ, atunci ar fi necesară 
delimitarea unor cicluri evolutive, para
lele, urmărind dezvoltarea istorică a mu
zicii de cameră. Cred că ar fi bineveni* 
să se organizeze cîte un ciclu de con
certe — nu numai în București, ci și in 
diferite orașe ale țării, ținîndu-se cont 
de posibilitățile date — privind istoria 
liedului, a sonatei sau a cvartetului de 
coarde, punindu-se in valoare partituri 
scrise pentru cele mâi variate for
mații instrumentale. Se poate elabora, 
de asemenea, un succint ghid sau 
caiet-program mai cuprinzător care 
să elucideze problemele generale susci
tate de fiecare ciclu de concerte in 
parte.

Deosebit de importantă este specia
lizarea interpreților. In mod firesc, fie
care interpret, fiecare formație se orien
tează mai bine înfr-o anumită zonă sti
listică, unii vădind o mai bună înțele
gere pentru muzica preclasică sau cla
sică, alții simțindu-se atrași de muzica 
romantică, alții dovedind reale aptitudini 
pentru muzica contemporană, universală 
și românească. In ciuda acestei elemen
tare cerințe, majoritatea interpreților și 
a formațiilor de la noi cînfă (sau sînt 
nevoifi să cînte) „de toate", incluzind 
adesea, într-un singur recital, lucrări 
atît de diferite din punct de vedere sti
listic, incit nu pot face față cu succes 
dificultăților. Aceasta este principala 
cauză a multor nereușite sau a unor 
reușite parțiale. Acest lucru este și mai 
pronunțat in cazul unor formații de
butante. După părerea mea, ar 
fi preferabil să se meargă pe 
ideea unor recitaluri cit mai unitar alcă
tuite, susținute în întregime de o forma
ție. Astfel, eforturile coordonate și judi
cios gradate pot fi încoronate de suc
ces deplin, iar creșterea nivelului inter
pretativ va fi vizibilă de la un concert 
la altul. Randamentul maxim este și în 
acest compartiment un lucru necesar, 
de hotăritoare importanță.

Poate și televiziunea se va decide 
odată și odată să ofere recitaluri 
acest gen prezentate de artiști 
loroși. Și dacă muzica de cameră va 
pătrunde și pe această cale deosebit de 
importantă în casele oamenilor, ea va 
sălășlui în inimi, va înflori acolo. Aceas
ta, datorită capacității ei de a grăi ne
mijlocit, de a emofiona, de a entuzias
ma.

de
va-

a .P<rut .lucrarea „Bacalaureatul și admiterea 
in învățâmintul superior — 1967“

în librării și la unitățile de difuzare a presei s-a pus în vînzare lucrarea 
„Bacalaureatul și admiterea în învățămîntul superior — 1967". Ea cuprinde 
noile reglementări privind condițiile de prezentare la examenul de baca
laureat, disciplinele și programele disciplinelor pentru acest examen, precum 
și rețeaua instituțiilor de învățămînt superior (cu facultățile și secțiile lor de 
specializare — la cursurile de zi, serale și fără frecvență), condițiile de admi
tere în învățămîntul Superior, disciplinele, probele de concurs și programei® 
disciplinelor pentru concursul de admitere.

i
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Manifestări consacrate

aniversării răscoalei din 1907
Cu prilejul Anului nou iranian, 

ambasadorul Iranului Ia Bucu
rești, Soltan Hossein Vakili Sa- 
nandaji, a oferit marți seara o re
cepție în saloanele Casei centrale 
a armatei.

Au participat Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan S. Nicolau, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale,

Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Ale 
xandru Boabă, ministrul 
lui, alți conducători de 
centrale, generali, oameni 
ță și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de 
diplomatice acreditați la
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

petrolu- 
instituții 
de știin-

misiuni 
Bucu-

(Agerpres)

Sosirea unei delegații conduse

La invitația ministrului industriei 
construcțiilor, Dumitru Mosora, 
marți a sosit în Capitală o dele
gație condusă de Marin Grașnov, 
ministrul construcțiilor din R. P. 
Bulgaria. Delegația va vizita insti
tute și întreprinderi de specialitate 
din industria materialelor de con
strucții. Vor fi purtate convorbiri în

vederea lărgirii colaborării și coo
perării în acest domeniu între cele 
două țări.

Printre persoanele oficiale aflate 
la sosire pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți Ivan Mangov, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Bulgaria la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

izita in țara noastră
a lui Richard Nixon

a sosit în Ca-Marți după-amiază 
pitală Richard Nixon, fost vicepre
ședinte al Statelor Unite ale Ame- 
ricii, care face o vizită particulară 
în țâra noastră.

La aeroportul Băneasa a fost sa
lutat de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. A 
fost de față Richard H. Davis, am
basadorul S.U.A. la București.

în aceeași zi, Richard Nixon a fă
cut o vizită la Ministerul Afacerilor 
Externe, unde a fost primit de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de vederi, cu privire la 
relațiile bilaterale româno-ameri- 
cane și asupra unor probleme inter
naționale.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
în 14 localități de pe cuprinsul re
giunii Suceava au avut loc dumi
nică solemnități de dezvelire a unor 
plăci comemorative în memoria ță
ranilor care în 1907 s-au ridicat 
împotriva asupririi și împilării 
burghezo-moșierimii. La adunarea 
populară din comuna Salcea, ți
nută la sediul sfatului popular, 
unde s-a dezvelit placa, au partici
pat peste 1 000 de țărani. Printre 
aceștia se afla și țăranul coopera
tor Gheorghe Iacobeț, participant 
la răscoală, care a povestit celor 
prezenți despre evenimentele pe
trecute acum 60 de ani.

La adunare au mai luat cuvîn- 
tul tov. Nicolae Moraru, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
Suceava al P.C.R., care a vorbit 
despre însemnătatea istorică a răs
coalei țărănești din 1907.

Asemenea plăci comemorative au 
mai fost dezvelite la Burdujeni, 
Vlădeni, Manoleasa, Darabani, Ie
zer, Fîntînele, Siliștea, Rotunda și 
în alte comune și sate de 
prinsul regiunii Suceava.

★

Cinstind înplinirea a 60 
de la marea răscoală din 
memoria miilor de țărani căzuți în 
lupta împotriva exploatării, în re
giunea Oltenia, în cadrul unor a- 
dunări solemne, are loc în aceste 
zile, în 27 de localități, dezvelirea 
de plăci comemorative. Duminică, 
asemenea adunări au avut loc în 
comunele Lăcrița, Cîmpeni și în sa
tul Leotești din raionul Balș. La 
Cîmpeni, în fața reprezentanților 
organelor locale de partid și de stat,

a sutelor de muncitori, țărani și 
elevi prezenți la dezvelirea plăcii 
comemorative, au evocat momente 
din timpul răscoalei Gheorghe Po
pescu și Dumitru Ionescu, partici
pant! la desfășurarea răscoalei în 
comuna lor.

u

(Agerpres)

pe cu-

de ani 
1907 și

it

La Teatrul Național din Iași a 
avut loc marți o adunare comemo
rativă consacrată aniversării răs
coalei țărănești din 1907. Despre 
semnificația evenimentelor din pri
măvara acelui an a vorbit 
Lupșa, vicepreședinte al 
lui popular regional.

A urmat un program 
susținut de actori ai Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri", corul 
operei de stat și formații artistice 
de amatori din regiunea lași.

La Găiești, Slatina și în alte lo
calități din regiunea Argeș, împli
nirea a șase decenii de la răscoala 
țăranilor din 1907 a fost comemo
rată în cadrul unor adunări popu
lare. Artiști amatori au citit ver
suri și proză și au interpretat cîn- 
tece și dansuri consacrate memo
riei celor căzuți în 1907.

Evenimentele din primăvara anu
lui 1907, oglindite în literatura 
noastră, au constituit obiectul unei 
șezători literare ce a avut loc la 
Teatrul de stat din Ploiești. Au 
vorbit scriitorii Zaharia Stancu, 
Demostene Botez, Nina Cassian, 
Aurel Baranga și alții.

O adunare comemorativă consa
crată evenimentelor din 1907 a 
avut loc și la Casa raională de cul
tură din Panctu. Cu această ocazie 
a fost dezvelită o placă memorială.

în Editura politică a apărut lucrarea
U —. _ ZI

de M. Badea si I. Ilincioiu

Anatol 
sfatu-

artistic

TELEGRAME EXTERNE
Vizita tovarășului 

Gheorghe Radulescu în R. D. G
BERLIN 21. — Corespondentul 

Agerpres Șt. Deju transmite : To
varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care se află în Republica

Democrată Germană pentru a 
purta convorbiri economice, a vi
zitat marți întreprinderea de 
agregate „Bergmann-Borsig" din 
Berlin, precum și unele cartiere 
din capitala R. D. Germane.

vremea

Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 
martie. Vreme în general frumoasă. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea

ploi izolate. Vint slab, pînă la potri
vit din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 grade și plus 
8 grade, Iar maximele între 8 și 18 
grade. Ceață locală. In București ; 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vint slab, pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura in 
creștere ușoară.

Lucrarea înfățișează principalele aspecte ale problemei agrare 
în România la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea, prezintă filmul răscoalei din 1907 și forțele sociale care 
i-au sprijinit pe țăranii răsculați și au înfierat crunta represiune, 
ilustrînd în încheiere viața nouă a țărănimii în condițiile victoriei 
socialismului în patria noastră. Lucrarea constituie un material 
util pentru toți cei care vor să cunoască mai în amănunt una din 
paginile eroice de luptă a poporului nostru.

a sosit la Moscova

Rezultatele
alegerilor

n
R. P. Ungară

MONDIALELE**
DE HOCHEI
PE GHEATA

hochei pe 
a obținut 
consecuti- 
B a cam-

Echipa României 
conduce in grupa B

Reprezentativa de 
gheață a României 
ieri a treia victorie 
vă in cadrul grupei
pionatului mondial de la Vie- 
na: 3—2 (1—0, 2—0, 0—2) cu 
selecționata Norvegiei. Ho- 
eheiștii noștri au avut in față 
un adversar redutabil, cel mai 
valoros de pînă acum. Victoria 
echipei României, adjudecată 
după un meci aprig disputat, 
este meritată — apreciază co
mentatorul agenției vieneze
A. P.A. Din echipa română s-au 
evidențiat portarul Dumitraș, 
Varga, Ionescu, I. Szabo, Flo- 
rescu și Făgăraș.

ALTE REZULTATE: 
pa B : Italia — Elveția < —v , 
Polonia—Ungaria 7—3 ; Nor
vegia — Elveția 5—2 
desfășurat luni seara); Grupa 
A ; Suedia—R. F. a Germaniei 
3—1 ; U.R.S.S.-R. D. Germană 
12—0 ; Suedia-Finlanda 5—1, 
Canada-R.F.G. 13—1.

Astăzi este zi de repaus pen
tru echipele din grupele A și
B. Echipa României joacă ruti
ne cu formația Ungariei și 
simbătă cu a Poloniei. In cla
samentul grupei B conduce 
România cu 6 puncte.

Gru-
7-5;

(meci

IN TURNEUL

Df LA EREVAN

Politehnica
Timișoara 
pe primul loc
Echipa de fotbal Politehnica Ti

mișoara a cîștigat turneul interna
țional de la Erevan, învingînd în 
finală cu 2—0 (după prelungiri), 
formația finlandeză Uponpallo 
Lahti. Golurile au fost marcate de 
Cotormani (min. 100) și Petrovici 
(min. 110). Doi componenți ai echi
pei timișorene, Lereter și Regep. 
au primit distincțiile pentru cei 
mai buni jucători ai turneului.

ROMANIA - IZRAEL 
(ECHIPE DE TINERET) I -1

Pe stadionul din Tel Aviv s-a 
desfășurat meciul internațional de 
fotbal dintre selecționatele de tine
ret ale Izraelului și României. în- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate : 
1-1 (1-0).

SPORT „Cartea de specialitate

FOTBAL
prin poșta.

Ieri, juniorii români învingători 
(3-0 c u Turcia)

II
au-

Manea (în min. 30), Tătaru 
(min. 50) și Lică (min. 55) sînt 
torii celor trei goluri cu care e- 
chipa de juniori a țării noastre 
a întrecut ieri pe stadionul „Republi
cii" reprezentativa similară a Tur
ciei. Victoria clară — o arată și 
scorul — s-a datorat mai ales plu
sului de vigoare și de rezistență 
fizică al juniorilor români, în spe
cial în repriza secundă. Ei au lup
tat mult pentru a cîștiga meciul, 
riposta oaspeților fiind cît se poa
te de hotărîtă. Au existat perioade 
la poarta echipei noastre (la mij
locul și în finalul primei reprize) 
cînd pericolul a fost 
plonjoanele de ultimă clipă 
portarului Moldovan au dat 
curs mingii, care altfel s-ar 
rprit sigur în plasă. Ca durată și 
intensitate, perioadele de domina
re ale formației române au fost 
mai numeroase. Scorul era să fie 
deschis chiar în primele cinci mi
nute, dar un plonjon excepțional 
al lui Yavuz a făcut ca mingea să 
iasă în corner și în tribune să iz
bucnească aplauze. Același portar 
însă avea să se facă vinovat în 
bună parte de înscrierea celor trei 
goluri ale învingătorilor. De altfel, 
la scorul de 3—0 Yavuz a fost în
locuit.

Calitativ, partida nu s-a ridicat 
nici măcar la un nivel satisfăcă
tor. Tehnica multor jucători lasă 
de dorit. Organizarea ofensivei a 
lipsit și ea. în apărare, jucătorii 
noștri s-au remarcat prin trimite
rea exagerat de mult a 
în

Arbitrațul partidei a fost asigu
rat, cu competență, de trei foști 
internaționali : A. Rădulescu (la 
centru), N. Tătaru și G. Dinulescu 
(la tușe). ■

★
în deschidere, Progresul Bucu

rești a cîștigat la un scor catego
ric (4—0) meciul amical cu echipa 
Dunav Ruse (Bulgaria).

poș- 
Șer- 
Băl-

iminent ; 
ale 
alt 
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mingilor
inaitul cerului sau în tribune...

Un atac la poarta juniorilor turci
(Foto : M. Cioc)

Azi e rindul
Astă seară, în „Parc des Prin

ces’, la 30 km de Paris, echipele 
reprezentative de fotbal ale Ro
mâniei și Franței susțin un meci 
amical — etapă pregătitoare în 
vederea participării lor la campio- 

'natul european în curs de desfă
șurare. Publicul parizian — și nu 
mai puțin iubitorii sportului din 
țara noastră — așteaptă cu in
teres această confruntare di
rectă a fotbalului român și fran
cez; partida de azi este, în fapt, 
revanșa celei ce-au disputat-o 
naționalele respective la Bucu
rești, în iunie 1932. Aiunci, victo
ria a revenit românilor cu 6—3 
(3—0) prin golurile înscrise de: 
Bodola (2), Wetzer (2) și Schwartz 
(2).

Sosiți la Paris luni după-amia
ză, fotbaliștii noștri au fost în
tâmpinați la aeroport de repre
zentanți ai cercurilor sportive 
franceze, de ziariști. Aseară au 
făcut cunoștință cu terenul de

seniorilor...
joc, unde s-au antrenat la lumi
na reflectoarelor. Trimisul special 
al revistei „Fotbal”, Aurel Neagu, 
ne-a informat telefonic că forma
țiile anunțate de antrenorii celor 
două tabere — Ilie Oană și Just 
Fontaine — sînt următoarele:

România: Ionescu — Sătmă- 
reanu, Nunweiller III, D. Nicolae, 
Mocanu — Ghergheli, Dobrin — 
Lucescu, Frățilă, Dridea I, Sorin 
Avram.

Franța: Eon — Lavaud, Piumi, 
Provelli, Cardiet — Dogliani, 
Suaudeau — Blanchet, Gondet, 
Lech, Loubet.

De remarcat că în „unspreze- 
cele" francez, menționat mai sus, 
nu se află nici un jucător dip e- 
chipa Saint-Etienne, lidera clasa
mentului

întrucît meciul nu va fi radio
difuzat de posturile noastre, a- 
mănunte asupra desfășurării lui 
vom relata in cronica noastră de 
miine.

Librăria „Cartea prin 
tă" din București, Calea 
ban Vodă 43, raionul N. 
cescu, trimite, la cerere, contra 
ramburs cărți de specialitate 
din diferite domenii. Scriind 
acestei librării, cetățenii din 
orice localitate pot să rețină 
cărți aflate în curs de aparițre.

Sortiment bogat
de semințe de flori

Pentru Satisfacerea cerințe
lor populației, întreprinderea 
regională Agrosem-București a 
pus în vînzare, la magazinele 
sale din str. 30 Decembrie, bd. 
Hristo Botev și Hală Obor, un 
sortiment bogat de semințe 
de flori, ierburi perene, precum 
și cepe de gladiole și tuberoze. 
Cantități mai mari se pot li
vra de la depozitul din șos. Co- 
lentina 242, raionul 1 Mai. Pla
ta se face atît în numerar cit 
și prin virament.

(Urmare din pag. I)

De cîteva zile, in re
giunea Capului Horn au 
sosit din diferite țări 
ale lumii numeroși co
respondenți de presă, 
precum și turiști, pentru 
a fi prezenfi la unul din 
cele mai impresionante 
spectacole maritime. Din 
ultimele relatări ale lui 
sir Francis — pentru 
care ziarele britanice 
„Times" și „Sunday Ti
mes” au toate drepturile 
■ezervate în exclusivita
te — s-a desprins per
manenta sa preocupare 
pentru trecerea zonei 
Capului Horn, conștient 
fiind că acesta este cel 
mai primejdios episod 
din neobișnuita sa călă
torie în jurul lumii.

Navigator experimen
tat, el a acordat princi
pala atenfie poziției și 
direcției exacte, folosind 
la maximum timpul fa
vorabil dinspre vest. La 
-543 mile de Capul 
Horn, calculele făcute 
cu sextanlul îi arătau o 
eroare minimă de trei 
mile la distanță și 2,5 
mile la direcție. Trans-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 martie a sosit la Moscova o dele
gație a Comitetului Central al 
P.S.U.G., care la invitația C.C. al 
P.C.U.S. va face o vizită de priete
nie în Uniunea Sovietică. Delegația 
este condusă de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Din delegație fac 
parte Willi Sloph, Erich Honecker 
și Gunter Mittag, membri ai Birou
lui Politic, Hermann Axen, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Gerhard 
Schiirer, președintele Comisiei de

Sfat a Planificării a R.D.G., Otto 
Winzer, ministrul afacerilor exter
ne al R.D.G.

Pe aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost întîmpinată de Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și de alte persoa
ne oficiale.

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
Au fost comunicate rezultatele a- 
legerilor de deputați în Adunarea 
de Stat și în organele locale ale 
puterii de stat, care au avut loc 
la 19 martie. în comunicat se 
arată că din cei 7 215 408 alegători 
înscriși pe listele electorale, s-au 
prezentat în fața urnelor 7 131151 
persoane, adică 98,8 la sută. Din 
numărul total de voturi, 25 442, 
adică 0,4 la sută au fost anulate. 
Dintre voturile valabile, 7 086 596 
adică 99,7 la sută au votat în fa
voarea candidațiior Frontului pa
triotic popular, iar 19 113, adică 

la sută împotrivă. în Adunarea 
Stat au fost aleși 349 deputați, 
în organele locale ale puterii 
stat — 84 508.
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Mării Negre,
Pornind de 

spre litoralul „
pe o rută de cîteva sute de 
kilometri, parcurgem mănoa
sa cîmpie a Traciei, unde, ca 
peste tot în țara vecină și 
prietenă, au avut loc mul
tiple transformări înnoitoare. 
Prima impresie prilejuită de 
această călătorie este aceea 
că te afli într-o imensă gră
dină. De o parte și de alta 
a panglicii de asfalt, pe zeci 
de kilometri, ne însoțesc 
plantații întinse de vii, livezi 
și vasta rețea a canalelor de 
irigații.

O mare varietate de con
diții pedoclimatice a contri
buit ca în Tracia alături de 
podgorii și livezi să se dez
volte impetuos cultura legu
melor — ramură cu o veche 
tradiție — culturile cerealie
re șj zootehnia. Rezultatele 
eforturilor pentru intensifi
carea producției agricole sînt 
dintre cele mai rodnice. Iri
gațiile, chimizarea și meca
nizarea sînt cele trei coordo
nate ale progresului tehnic 
în agricultură indisolubil le
gate de dezvoltarea indus
triei.

Parcurgînd Tracia, nu poți 
să nu remarci amprenta efor
turilor pentru industrializare. 
Această prosperă regiune a 
Bulgariei produce în prezent 
cărbune, energie electrică, 
îngrășăminte chimice, mașini 
și utilaje dintre cele mai di
ferite.

La Pazardjik, trecerea la 
peisajul industrial al orașu
lui se face prin intermediul 
a 77 hectare de sere — colț 
veșnic verde, indiferent de 
vicisitudinile anotimpurilor 
— care îți anunță de departe 
prezență printr-o strălucire 
de diamant. Nu departe 
se înalță halele uzinei de 
acumulatori a cărei produc
ție este apreciată în multe 
țări ale lumii. Muncitorii și 
specialiștii din această uzi
nă, ca și din altele vizitate 
în cursul călătoriei, ne-au 
relatat că strădaniile lor 
merg pe două direcții — 
progresul tehnic și realizarea 
unei producții cît mai com

petitive pentru export. In 
cei șase ani de la înființare 
— ne spune directorul Slav- 
cio Solden — întreprinderea 
s-a aflat intr-un proces de 
modernizare care, departe de 
a fi încheiat, cîștigă în am
ploare. Așa s-a ajuns ca de 
la șase tipuri de acumula
tori, cîte se produceau la 
început, să se realizeze în 
prezent peste 60 de tipuri. 
Producția uzinei urmează să 
ajungă la 40 000 tone de 
acumulatori pe an.

O preocupare de frunte 
a colectivului întreprinderii

care urmează să fie puse în 
practică.

Vizităm cîteva mine care 
dau anual milioane de tone 
de cărbune, utilizat cu un 
înalt randament în termo
centrale. în sistemul electro- 
energetic Marița-Istok, pri
ma termocentrală, cu o ca
pacitate de 500 MW, func
ționează din plin. Pe Marița- 
Vest, se lucrează la a doua 
termocentrală, de 600 MW ; 
aci, primele grupuri de tur
bine au intrat în funcțiune 
încă în cursul anului trecut. 
Prin intrarea în funcțiune a

Note de drum
din R. P. Bulgaria

o constituie cercetarea teh- 
nico-științifică vizînd econo
micitatea și ridicarea conti
nuă a calității acumulato
rilor. în acest scop se pre
vede înființarea upui institut 
pentru studierea producției 
de acumulatori, care va cu
prinde cîteva mici secții de 
producție experimentală.

Valorificarea superioară 
cît mai rentabilă a comorilor 
adîncurilor este sarcina prin
cipală a multor întreprinderi 
din Tracia, ca de pildă cele 
din zona complexului Mari- 
ța-Istok, care se sprijină pe 
bogate zădăminte de căr
buni. în 1947, primele echi
pe de geologi au găsit pe 
aceste locuri, unde acum 
se înalță uzine și termocen
trale, rezeive mari de căr
bune. Mărirea rentabili
tății minelor a pus o pro
blemă dificilă specialiștilor, 
deoarece cărbunii aveau 
50—60 la sută umiditate. A 
fost nevoie de multă muncă 
pentru găsirea unor soluții 
de reducere a umidității. 
Pentru început, acest lucru 
s-a realizat prin construirea 
unor instalații de uscare. Dar 
specialiștii continuă să caute 
noi metode, mai economice,

unei a treia termocentrale, 
cu un randament sporit față 
de primele două, se vor obți
ne în cadrul complexului 
23-25 miliarde kWh. Faptul 
că prima termocentrală lu
crează cu 20 MW peste ca
pacitatea proiectată ne dă o 
imagine a eficienței studii
lor legate de progresul teh
nic care, în prezent, consti
tuie una din preocupările 
principale ale unor largi 
mase de muncitori și specia
liști. Calculele arată că ener
gia electrică 
este cu peste 
ieftină decît 
pe țară.

Directorul 
inginerul Anghel Filipov, ne 
vorbește, în cuvinte calde, 
despre colaborarea cu ener- 
geticienii români, despre 
schimburile de experiență 
reciproc avantajoase. El 
arată că atît cercetările pro
prii, cît și schimbul de ex
periență cu specialiștii ro
mâni au fost deosebit de 
utile.

în zilele cînd ne aflam la 
complexul Marița-Istok or
ganizațiile de partid de aci 
desfășurau o vastă activitate 
legată în scopul reducerii

produsă aici
20 la sută mai 
costul mediu

termocentralei,

mifea Insă, extrem de 
rar, din cauza distantei 
mari de punctele de re
cepție cit și din cauza 
epuizării bateriilor elec
trice.

Apropierea de Capul 
Horn a solicitat o con
centrare mărită și tot
odată scurtarea timpului 
de odihnă. La vîrsfa de 
65 de ani, în luptă cu 
stihiile mării, Chichester 
s-a dovedit posesorul 
unor nebănuite resurse 
fizice, ceea ce o arată 
și faptul 
înălfat 
pînze în 
perație 
ales, riscantă pe o mare 
agitată. „Va fi o noapte 
neliniștită pentru mine” 
— anunfase el intr-o e- 
misiune luni, în mo
mentul cînd se afla în 
partea de nord a strîm- 
torii Drake. Se apropia 
de punctul unde începe 
trecerea printre insu
lele lldefonso — la nord 
și Diego Ramirez — la 
sud, păslrînd o distantă 
egală de numai 16 mile 
de ambele. Drumul a 
cerut atenfie multă, mai 
ales că ajunsese in re-

că uneori a 
sau coborît 12 
24 de ore, o- 
grea și, mai

giunea aceasta la căde
rea nopfii, curentul ma
ritim era puternic și 
schimbător, insulele nu 
au faruri, iar furtuna a- 
nunțată de cîteva zile 
răscolea marea.

Un vînt puternic a în
ceput să bată dinspre 
nord-vest, pentru ca în 
numai cîteva secunde 
să-și rotească brusc ra
falele spre sud, obli- 
gîndu-l pe navigator să 
coboare toate pinzele și 
să ridice 
pînze mici 
Capul Horn 
mințit nici 
ceasta teribila sa 
talie. Vînturile îngheța
te care vin dinspre a- 
propiata Antarctică cu 
100 —150 km pe oră se 
ciocnesc aci cu curenții 
calzi dinspre nord, răs 
pîndind vîrtejul furios în 
foaie direcțiile și ridi 
cînd talazuri imense 
Temperatura apei este 
de numai un grad dea-, 
supra punctului de în
ghețare și un om căzut 
în mare nu ar putea re
zista mai mult de 2—3 
minute. Norii joși, ceața 
și zăpada reduc mult

doar două 
de furtună, 
nu și-a dez- 
de dala a- 

repu-

vizibilitatea și îngreu
nează manevrarea. Cea 
mai mică eroare putea 
arunca „Gipsy Moth" 
spre stincile abrupte ale 
Capului Horn, în direc
ția căruia bat de obicei 
rafalele de vini.

Și totuși, potrivit a- 
precierilor meteorologi
ce, timpul în această 
zonă a fost „compara
tiv bun" fată de ceea ce 
este aici denumit infer
nul lunilor iulie și au
gust, în plină iarnă an
tarctică. Chichester și-a 
condus cu măiestrie va
sul prin acest cazan ma
rin, la o distanjă de cir
ca 20 de mile sud de 
Capul Horn. Pe țărmu
rile stîncoase și nelocui- 
>e ale arhipelagului zac 
și astăzi sfărîmăturile 
multor corăbii cu pînze 
care și-au găsit aici sfîr- 
șitul de-a lungul anilor. 
Tristul nume de „cimitir 
al corăbiilor”, datînd de 
secole, stîrnește îngrijo
rarea marinarilor chiar 
de pe vasele mari care 
trec pe acolo. Ca măr
turie stă cea mai re
centă epavă — a petro
lierului liberian „Pon-

derosa", printre stincile 
Hornului.

„Gipsy Moth 
văzut din nou marți 
30 de mile est 
Capul Horn. Avionul 
fotoreporteri a trecut 
deasupra catargelor 
pentru a imortaliza ima
ginea lui Chichester, 
care, de pe punte, își a- 
gila brațele în chip de 
salut. Ultimele știri anun
ță că temerarul 
tor englez „a 
Capul Horn". In 
timp se afirmă 
mejdiile nu au 
încă și că „Gipsy Moth" 
mai are de înfruntat 
cîteva zile de furtună 
grea înainte de a se în
drepta spre nord, spre 
apele mai calme ale 
Atlanticului de sud. De 
acolo și pînă la punc
tul de reîntoarcere aca
să — Plymouth — mai 
sînt de parcurs 8 000 de 
mile marine. După infer
nul de la Capul Horn, 
ar părea o croazieră re
laxantă și, după cum se 
speră, fără surprize, spre 
completarea uneia din 
cele mai îndrăznețe e- 
popei maritime.

a fost 
la 

de 
cu 
pe

navigs- 
cucerit 
același 

Că pri- 
trecut

B- lui de cost al căr
ui. Tovarășul Stoian 

Vampirov, directorul adjunct 
cu problemele economice al 
complexului, ne spune că, 
de pe acum, cărbunele a 
ajuns să coste numai 2,40 
leva pe tonă, față de 10 
leva cît costă în alte locuri 
din țară. Se prevede că in 
viitor tona de cărbune se 
va realiza cu 1,5 leva — 
ca urmare a sporirii produc
tivității muncii, înzestrării 
minelor cu utilaje de înalt 
randament și introducerii 
unor noi procedee tehnice 
înaintate.

Specialiștii au și încheiat 
studiile la mina Troianovo 
III, unde cărbunele va trece 
din cupele excavatoarelor pe 
benzile rulante, care-1 vor 
transporta direct la termo
centrală, eliminîndu-se astfel 
complet transportul feroviar. 
Procedeul este înlesnit prin 
faptul că stratul gros de căr
bune se află aproape la su
prafață.

In această parte a țării, 
nu numai cărbunele consti
tuie o sursă importantă de 
energie, ci și apa. însoțiți 
de tovarășul Marin Kanev, 
adjunct al ministrului ener
giei electrice, avem prilejul 
să vizităm o adevărată cas
cadă de șantiere ale viitoa
relor hidrocentrale, care al
cătuiesc sistemul hidroener
getic așa-numit Dospat-Vî- 
cea. Intr-un viitor apropiat, 
ele vor produce anual nu 
mai puțin de 1 miliard de 
kWh. Ne oprim la unul din
tre marile haraje care stăvi
lesc apele Vîcei. Exact pe 
locul unde se află în prezent 
șantierul, în 1943 s-a dat o 
luptă crîncenă între detașa
mentul de partizani Anton 
Ivanovțî și jandarmi. Con
structorii ne evocă momente 
din istoria luptei pentru li
bertate dusă de acest detașa
ment de la care au preluat 
nu numai numele viitoarei 
hidrocentrale, ci și tradițiile 
de luptă — dîrzenia și ho- 
tărîrea cu care înfruntă 
stincile și apele. Inginerul 
Constantin Ferodov, directo
rul șantierului cascadelor de 
pe rîul Vîcea, ne conduce 
la locul barajului, unde se 
vor turna 1 150 000 m c be
ton. In 1970, hidrocentrala 
va intra în funcțiune cu în
treaga capacitate de 150 
MW. Deocamdată, aici lu
crează, zi și noapte, o fa
brică ce produce 2 000 m c 
de betoane în 24 de ore. 
Specialiștii și muncitorii ne 
vorbesc despre reușitele lor 
în materie de modernizare, 
pentru realizarea unei efi
ciente economice maxime. 
Față de proiectul inițial, 
specialiștii au conceput un 
baraj de patru ori mai mare, 
care va permite acumularea 
unei cantități sporite de apă: 
un miliard de m c. Construc
torii au rezolvat probleme 
dificile determinate de con
dițiile geologice în care se 
execută lucrările. Ei ne pre
zintă o parte dintre utilajele 

șantier, între 
turn de mare

noi aduse pe 
care macarale 
randament.

Beneficiarii
trice produsă __ ____  ...
drocentrale vor fi noile uzi
ne ce se construiesc în Cîm- 
pia Traciei și în alte părți ale 
țării. Lacurile de acumulare 
vor contribui totodată la ex
tinderea irigațiilor pe încă 
100 000 hectare, începînd de 
la Krîcim, localitate aflată 
la poalele munților, și pînă 
departe, în vasta cîmpie tra
cică. Industria și agricultura 
își vor da astfel mîna și mai 
puternic pentru punerea în 
valoare a bogățiilor pămîn- 
tului bulgar.

energiei elec- 
la aceste hi-
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SIERRA LEONE

UN GRUP
DE OFIȚERI 
AU PRELUAT 

PUTEREA
FREETOWN 21 (Agerpres). — Un 

grup de ofițeri, în frunte cu David 
Lansana, conducătorul armatei din 
Sierra Leone, au anunțat marți 
seara că au preluat puterea, decre- 
tînd legea marțială în țară.

La scurt timp după ce guverna
torul general, Henry Boston, l-a 
numit pe Siaka Stevens, șeful par
tidului Congresul întregului popor, 
în funcția de prim-ministru, ca ur
mare a rezultatelor obținute de par
tidul său în alegerile de vineri, 
grupul de ofițeri l-a arestat pe Ste
vens, interzicîndu-i să părăsească 
clădirea guvernamentală. Apoi, în- 
tr-un comunicat radiodifuzat, Lan
sana, conducătorul grupului de ofi
țeri, a declarat că „guvernatorul 
general nu are dreptul să numeas
că un prim-ministru atîta timp cît 
nu sînt cunoscute rezultatele com
plete și definitive ale alegerilor".

DISCRIMINAREA RASIALĂ

$1 APARTHEIDUL
»

0 încălcare 
a demnității umane 
declară U Thant
La Palatul Națiunilor Unite 

din Geneva s-a ținut ieri o șe
dință festivă consacrată Zilei 
internaționale pentru abolirea 
discriminării rasiale. Cu acest 
prilej, relatează agențiile de 
presă, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat Co
mitetului Națiunilor Unite 
pentru drepturile omului un me
saj în care se arată : „Organi
zația Națiunilor Unite este ferm 
convinsă că discriminarea rasia
lă și apartheidul consțjtuie o în
călcare flagrantă a drepturilor 
omului, a principalelor libertăți, 
a demnității umane". Expri- 
mînd neliniștea în legătură cu 
faptul că discriminarea și a- 
partheidul mai sînt menținute în 
unele țări, U Thant relevă că 
astfel de practici constituie o ba
rieră în calea dezvoltării eco
nomice și sociale a popoarelor, 
în calea păcii și colaborării in
ternaționale.

olanda De ce eșuează 
misiunile „formatorilor"

La mai bine de o lună după alege
rile legislative, în Olanda nu s-a reușit 
încă alcătuirea unui nou cabinei. 
„Formatorilor' Zijlstra și Beel, desem- 
nafi tn acest scop de regina Juliana, 
le-a urmat Barend Biesheuvel. Ca și 
predecesorii săi, el a adus în cele din 
urmă la cunoștinjă că nu a izbutit în 
tentativa de a forma o coaliție, întrucît 
partidele solicitate — catolic, calvinist, 
creștin istoric și liberal t— nu au că
zut de acord asupra repartizării por
tofoliilor ministeriale. Abia și-a de
clinat răspunderea și sîmbătă Biesheu
vel a fost desemnat de tron pentru 
a reîncepe investigațiile, dar luni el 
a eșuat pentru a doua oară.

Din Haga s-a anunțat că ieri regina 
Juliana a cerut ministrului apărării, 
Piet de long, membru al partidului 
catolic, să se ocupe de soluționarea 
crizei. Acesta a declarat că va răs
punde în scurt timp dacă va primi 
sau nu misiunea.

Ținînd seama că anteriorul cabinet 
format de J. Zijlstra la sfîrșitul lui 
noiembrie a avut doar o misiune tem
porară, tranzitorie — pentru a rezolva 
treburile curente și a pregăti alege
rile — se poate spune că actuala 
criză politică din Olanda a fost neîn
treruptă de la declanșarea sa prin de
misia guvernului catolic-socialist, în 
octombrie 1966. Iar alegerile de la 
jumătatea lunii februarie se pare că au 
redus și mai mult șansele de a fi re
zolvată.

Pentru ce ? După cum se știe, la în
cheierea campaniei electorale, cele 
două partide mari — catolic și socia
list — au înregistrat pierderi sensibile 
în parlamentul țării, care cuprinde 150 
de locuri. Primul — 8 locuri din 50, 
iar al doilea — 6 'din 43. „Corpul 
electoral olandez — relata oficiosul 
liberal „Nieuwe Rotferdamse Courant" 
— a modificat din ndu aspectul politic 
al țării, așa cum s-a întîmplat de atitea 
ori îh trecut". Descriind starea de spirit

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al ÎL D. Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. transmite : La 21 martie, 
Ministerul Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care, după ce se con
damnă agresiunea S.U.A. împotriva 
Vietnamului și recenta „conferință 
de război" din insula Guam, meni
tă să intensifice și să extindă 
războiul de agresiune american 
împotriva Vietnamului, se sublinia
ză că imperialiștii americani „își 
proclamă în mod ipocrit „dorința 
de pace" și răspîndesc știri de de
zinformare în legătură cu așa- 
zisele „contacte în curs" între
S. U.A. și guvernul R. D. Vietnam".

„Pentru a demască în fața opiniei 
publice internaționale îndărătnicia 
și perfidia conducătorilor S.U.A. — 
se spune în declarație — Ministerul 
de Externe al R. D. Vietnam a ho- 
tărît șă dea publicității scrisoarea 
de răspuns a președintelui 
Ho Și Min, adresată președintelui 
S.U.A., L. B. Johnson".

Ministerul de Externe al R. D. 
Vietnam a făcut cunoscute urmă
toarele :

„în prima săptămînă a lunii fe
bruarie 1967, reprezentantul S.U.A. 
la Moscovă a cerut să se întîlneas- 
că cu reprezentantul R. D. Viet
nam și a remis acestuia un mesaj al 
președintelui L. B. Johnson adresat 
președintelui Ho Și Min. După 
cîteva zile, S.U.A. au recurs la în
șelătoria „prelungirii întreruperii 
bombardamentelor în Vietnamul 
de nord" cu prilejul sărbătoririi 
Anului Nou (T.E.T.) și au fixat o 
dată limită pînă la care Hanoiul să 
dea un „răspuns". La 14 februarie 
1967, președintele S.U.A. a ordonat 
să se reia bombardamentele împo
triva R. D. Vietnam și a proclamat 
„reluarea ostilităților totale".

în prima parte a răspunsului 
președintelui Ho Și Min, înmînat 
reprezentantului S.U.A. în ziua de 
15 februarie, se spune, printre al
tele, că Statele Unite și-au încăl
cat angajamentele luate la Confe
rința din 1954 de la Geneva, au 
intervenit neîntrerupt în Vietnam, 
au dezlănțuit și intensificat răz
boiul de agresiune din Vietnamul 
de sud, iar de peste doi ani au 
extins războiul și asupra R. D. 
Vietnam, stat independent și su
veran.

în continuare, după ce sînt des
crise crimele de război împotriva 
păcii și umanității, săvîrșite de im
perialiștii americani în Vietnam, 
se arată că guvernul american este 
răspunzător de situația gravă exis
tentă în Vietnam.

„Războiul de agresiune dus de 
S.U.A. în Vietnam —' se spune 
în scrisoarea președintelui Ho Și 
Min — constituie o provocare la 
adresa țărilor lagărului socialist, o 
amenințare la adresa mișcării na
ționale de independență și o gravă 
primejdie pentru pacea din Asia 
și din lume".

din ziua alegerilor, săpfămînalul fran-1 
cez „L’Express* arăta că alegătorul a 
pronunțat de fapt un verdict împotriva 
politicii acestor partide tradiționale, 
„responsabile de dificultățile prin care 
trece astăzi Olanda". „Foarte solicitați 
de cele peste 20 de formații care-și 
disputau voturile, scrie revista, in
dustriașul din Haga, cultivatorul de 
lalele sau negustorul de brînzeturi au 
preferat să se lanseze în necunoscut*. 
Respectiv, au fost acordate mai multe 
voturi unor grupări „minuscule*, mai 
puțin cunoscute, neconsacrate ca parti
de politice. Dintre acestea „Democra
ție 66* — o formație fără istorie, al
cătuită din intelectuali, sfudenți, tehno- 
crați, avînd drept lider pe ziaristul 
amsterdamez Hans van Mierlo — a fost 
considerată „revelația alegerilor", 
cîștigînd șapte locuri în organul le
gislativ al țării. „D-66" este caracteri
zat de ziarul „Die Weltwoche* ca un 
partid „al tinerilor moderat-mînioși, 
care se ridică împotriva stării societății 
olandeze, dominată de o generație 
mai veche, necorespunzăfoare cerințe
lor erei tehnologice".

Pulverizarea unui mare număr de 
mandate pentru cea de-a doua Cameră 
între partidele minoritare a îngreunat 
posibilitatea de a se alcătui o coaliție 
întemeiată pe o apropiere programa
tică și care să dispună de o anumită 
pondere în parlament.

Infinitele negocieri la care recurg 
partidele politice — scrie „Le Monde* 
— determină tergiversarea soluționării 
crizei, care de dafa aceasta se 
anunță ca „cea mai lungă a secolu
lui*. O părere asemănătoare expri
mă și unele ziare olandeze : „For
marea . unui nou cabinet va fi ex
trem de dificilă* („Volkstrant"). In 
genere, presa olandeză nu-și ascun
de pesimismul în acest sens, avînd 
în vedere adversitățile politice din
tre diferitele partide. Infr-unul din 
numerele sale recenfe, buletinul de

(

„Guvernul american a dezlănțuit 
războiul de agresiune din Vietnam
— se spune în scrisoarea președin
telui Ho Și Min. El trebuie să pună 
capăt acestei agresiuni. Aceasta este 
singura cale pentru restabilirea pă
cii. Guvernul american trebuie să 
pună capăt definitiv și necondițio
nat bombardamentelor și celorlalte 
acțiuni de război împotriva R. D. 
Vietnam, să retragă din Vietnamul 
de sud toate trupele americane și 
ale țărilor satelite, să recunoască 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud și să lase poporul 
vietnamez să-și soluționeze singur 
propriile-i probleme. Acesta este 
conținutul poziției în patru puncte 
a guvernului R. D. Vietnam care 
întruchipează principiile și preve
derile esențiale ale acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, este baza unei soluții po
litice juste în problema vietnameză.

în mesajul dv. sugerați convor
biri directe între R.D. Vietnam și 
Statele Unite. Dacă guvernul ame
rican dorește într-adevăr astfel de 
convorbiri el trebuie să pună in 
primul rînd capăt necondiționat 
bombardamentelor și tuturor celor
lalte acțiuni de război împotriva 
R.D. Vietnam. Numai după înceta
rea necondiționată a bombardamen
telor S.U.A. și a tuturor celorlalte 
acțiuni de război împotriva R. D. 
Vietnam, R.D. Vietnam și S.U.A. 
pot duce tratative și pot discuta 
probleme care preocupă cele două 
părți.

Poporul vietnamez nu se va su
pune forței, el nu va accepta nici
odată tratative sub amenințarea 
bombelor.

Cauza noastră este în întregime 
justă. Sperăm că guvernul american 
va acționa potrivit rațiunii".

★

în mesajul președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, adresat președin
telui Ho Și Min la 10 februarie 
1967 — și dat publicității de agenția 
V.N.A. la 21 martie — după ce se 
vorbește de „dorința de a reali
za o soluționare pașnică", se arată 
că Johnson este dispus să ordone 
încetarea bombardamentelor aeri
ene și a altor acțiuni militare îm
potriva R. D. Vietnam, dar condi
ționează aceasta, într-un mod inac
ceptabil, de „certitudinea pe care 
o va avea că s-a pus capăt infiltră
rilor pe apă și pe uscat în Viet
namul de sud". Johnson condițio
nează încetarea bombardamentelor 
în funcție de această „certitudine" 
și propune ca aceasta să intre în 
vigoare cu prilejul sărbătorii T.E.T.
— Anul Nou vietnamez. De aseme
nea, Johnson afirmă că prelungirea 
încetării acțiunilor militare, după 
sărbătoarea T.E.T., trebuie nego
ciată de guvernul R. D. Vietnam cu 
reprezentanții administrației ma
rionetă de la Saigon.

informații „Nouvelles de Hollande* 
releva declarațiile liderilor socialiști 
și liberali potrivit cărora „nici unul 
dintre miniștrii reprezentînd aceste 
partide nu vor accepta să facă parte 
împreună din vreun cabinet. O ase
menea luare de poziție — mențio
na buletinul — a două partide im
portante — socialist : 37 locuri în 
parlament și liberal : 17 locuri — nu 
este evident de natură să ușureze 
sarcina formatorului*.

Dincolo de actuale dispute și ad
versități dintre partide, mulți comen
tatori caută cauzele mai profunde care 
generează dificultățile politice exis
tente. Astfel, aceștia amintesc 
că, indiferent ce coaliție ar veni 
la conducere, ea va avea de ales 
între rezolvarea sau nerezolvarea ma
rilor probleme în fața căreia stă O- 
landa : asigurarea unui ritm adecuat 
de dezvoltare economică, lichidarea 
șomajului, echilibrarea balanței co
merțului exterior, stăvilirea inflației, 
etc. Chestiunea care se pune acum : 
„Cine și cum să rezolve aceste pro
bleme 1” — creează dificultăți în 
plus celor ce încearcă să soluțio
neze criza de guvern. „Fluctuațiile 
vieții politice olandeze — observă 
săpfămînalul englez „The Economist’ 
— sînt o oglindire a unei situații 
economice încordate*. O atare situa
ție este recunoscută și de oficiali
tățile olandeze. Intr-un raport al Mi
nisterului Economiei se subliniază că 
în perspectiva anului 1967 se aș
teaptă o reducere sensibilă a ritmu
lui dezvoltării economice și o creș
tere considerabilă a șomajului. Indus
tria textilă va fi afectată în ce pri
vește desfacerea producției, ca ur
mare a puternicei concurențe străi
ne. Această .concurență se face sim
țită și în alte ramuri. Recent, eco
nomistul Erksen menționa că în in
dustria chimică olandeză 34 de în
treprinderi aparțin capitalului ameri-

Tratativele tripartite de la Washington

s

Corespondență din Moscova 

încheierea vizitei 
cancelarului Austriei

După două zile de dezbateri, 
tratativele tripartite de la Washing
ton în problema compensării în 
devize a cheltuielilor de întreține
re a trupelor americane și brita
nice staționate în R. F. a Germa
niei s-au încheiat. John McCIoy, 
șeful delegației americane și pre
ședintele acestei reuniuni de lucru, 
a afirmat că lucrările au fost con
sacrate exclusiv aspectului finan
ciar al problemei, tema efectivelor 
trupelor americane și engleze sta
ționate pe Rin nu a fost abordată. 
Pînă la ora închiderii ediției nu 
ne-au parvenit informații detaliate 
asupra rezultatelor definitive ale 
convorbirilor. Totuși, agențiile de 
presă relevă declarația delegatului 
american, McCIoy, care și-a ex
primat speranța că la actuala re
uniune „se va putea ajunge la 
un acord de ansamblu", adăugind 
că „vor rămîne totuși una sau 
două chestiuni de detaliu care ar 
urma să fie clarificate ulterior". In 
legătură cu evoluția poziției R.F.G. 
la tratative, el a menționat că gu
vernul de la Bonn „a făcut un pro
gres real”, oferindu-se să achizi
ționeze bonuri de tezaur de la 
băncile americane în valoare de 
500 milioane de dolari și, în a- 
celași timp, să plătească circa 112 
milioane de dolari pentru întreți

Cereri privind 
legalizarea Partidului 
Comunist din Grecia

ATENA 21 (Agerpres). —
Luni s-a întrunit, la teatrul 

„Akadimos", consfătuirea pe țară 
a diferitelor personalități ale vie
ții politice, culturale și sociale, 
pentru a dezbate problema legali
zării P. C. din Grecia. Consfătui
rea a fost organizată sub auspiciile 
Comitetului național pentru libera 
funcționare și activitate a tuturor 
partidelor. O delegație a acestui 
comitet l-a vizitat pe președintele 
parlamentului, D. Papaspirou, și i-a 
înmînat un memoriu semnat de 
aproape 70 000 de persoane din 
întreaga țară, care cer desființa
rea imediată a tuturor măsurilor 
excepționale și legalizarea P.C. 
din Grecia.

Președintele parlamentului, D. 
Papaspirou, după ce a amintit că 
și în trecut se declarase în favoa
rea legalizării P.C. din Grecia, a 
spus : „Legalizarea P.C. din Gre
cia va constitui, după părerea mea, 
o deschidere spre normalizarea vie
ții publice. A sosit momentul în 
care această problemă trebuie să 
fie examinată la înalt nivel de că
tre exponenții vieții politice". D. 
Papaspirou a declarat că va aduce 
această problemă la cunoștința par
lamentului.

can. Monopolurile din S.U.A. posedă 
totodată 100 de firme comerciale de 
desfacere a produselor chimice. 
Companiile străine care exploatează 
sursele de petrol și gaze naturale 
din Marea Nordului au refuzat con
dițiile puse de guvernul Olandei de 
a mări cota-parte ce revine statului 
olandez, și în care autoritățile de la 
Haga își puneau mari speranțe în 
legătură cu eliminarea deficitului cro
nic al bugetului. Inflația a constituit, 
de asemenea, o sursă de fricțiuni po
litice, mai ales după introducerea u- 
nor măsuri tinzînd să armonizeze pre
țurile In cadrul Pieței comune. Au 
fost sporite prețurile la achizițiile de 
produse agricole, spre satisfacția pro
ducătorilor, dar, în compensație, s-au 
majorat prețurile la desfacere, spre 
nemulțumirea consumatorilor, lată deci 
un șir de cauze ce explică de ce 
mulți oameni politici nu se încume
tă să preia portofoliile ministerelor 
economice, cu întreaga lor moșteni
re.

Tocmai de aceea — așa cum men
ționează ziarul olandez „Algemeen 
Dagblad* — „drumul de parcurs 
pînă la realizarea unei noi formule 
guvernamentale este lung*.

Nicolae POPOVICI

BRAZILIA

Sute de victime 
în urma inundațiilor

Din Rio de Janeiro 
se face cunoscut că în 
urma inundațiilor provo
cate de ploile torențiale 
care au căzut duminică 
asupra litoralului brazi
lian la nord-est de Sao 
Paulo au murit aproxi
mativ 400 de persoane, 
iar 50 la sută din nu
mărul locuințelor orașu
lui Caraguatatuba au fost 
distruse. Orașul este 
complet izolat datorită 
faptului că apele au a- 

coperit toate drumurile 
care-l legau de restul 
țării. Echipele de salva
re au fost trimise cu a- 
vionul și pe mare din 
cel mai apropiat oraș, 
Ubatuba. Cartierul Rio 
do Outo, situat la peri
feria orașului, a fost pur 
și simplu acoperit de 
ape.

Autoritățile din Săo 
Paulo consideră că vor ti 
necesare trei luni pentru 
a se restabili complet

nerea celor 55 000 de soldați bri
tanici (sumă care acoperă, de 
fapt, doar jumătate din costul to
tal). Deși suma oferită nu acoperă 
cheltuielile pentru întreținerea ce
lor 225 000 de americani în 
R.F.G., unii comentatori sînt de 
părere că oficialitățile americane 
s-ar declara satisfăcute, deoarece 
această sumă contribuie la redu
cerea deficitului balanței de plăți 
externe, destui de ridicat, mai 
ales din cauza războiului din Viet
nam. Reprezentanții Administrației 
Johnson a.u refuzat, după cum a- 
nunță agenția Associated Press, să 
facă declarații care să meargă din
colo de afirmațiile iui John 
McCIoy, subliniind doar că gu
vernul american „nu este de acord 
cu nici un fel de reducere sub
stanțială. a trupelor americane și 
britanice staționate în Europa".

In cercurile ziaristice vest-euro- 
pene este așteptată cu interes 
reacția oficială a Londrei după în
cheierea tratativelor de la Wa
shington, unde delegatul său, se 
pare, ar fi avut un rol, în special, 
„de ascultare". Va accepta Anglia 
sugestia S.U.A. de a nu-și reduce 
trupele de pe Rin, în cazul cînd 
Bonnul nu-i va compensa întreaga 
sumă, așa cum declaraseră oficiali
tățile britanice ?

Numeroși ongolezî, prigoniți de trupele colonialiste portugheze, s-au refu
giat în Congo (Kinshasa). Aici ei primesc ajutor din partea unei misiuni 

aparținînd organismelor sociale ale O.N.U.

BELGRAD. Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a pri- 
™ mit marți pe președintele Uniunii Internaționale a Organismelor 
Oficiale de Turism, Arthur Haulot, și pe reverendul belgian Domi
nique Georges Henri Pire, laureat al Premiului Nobel pentru pace, 
care se află in vizită in Iugoslavia. Intr-o declarație făcută cu acest 
prilej, președintele Tito a subliniat că politica externă a R.S.F. Iugo
slavia este îndreptată spre crearea unor relații de prietenie și dez
voltare continuă a colaborării între toate popoarele din lume, indife
rent de sistemele lor sociale".
■ BUDAPESTA. Luni s-a Încheiat vizita la Budapesta a delegației

C.C. al Partidului Comunist din Belgia, condusă de Albert de 
Coninck, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Belgia.

■ ROMA. Prof. dr. Dumitru Tudor de la Universitatea București, 
™* aflat într-o vizită în Italia, în cadrul programului de schimburi 
culturale intre Republica Socialistă România și Republica Italiană, a 
ținut o serie de conferințe și prelegeri la universitățile din Roma, 
Napoli și Palermo cu următoarele teme : „Noile cercetări arheolo
gice la frontierele Daciei romane", „Comerțul cu sclavi In Dacia ro
mană" și „Colonizarea și romanizarea Daciei". Au participat numeroși 
studenți, profesori și cercetători italieni.
■■ ALGER. Luînd cuvîntul Ia posturile de radio și televiziune, pre- 
" ședințele Consiliului Național al Revoluției din Algeria, Houari 
Boumedienne, s-a referit, printre altele, la realizările obținute în do
meniul economic și social. Președintele algerian a amintit că pînă 
acum au fost adoptate o serie de măsuri de primă importanță cum 
ar fi naționalizarea minelor și bogățiilor subsolului, crearea bazelor 
indispensabile construirii unei industrii grele și a unor ramuri ale 
industriei ușoare, repartizate in diferite regiuni ale țării.
■ LONDRA. Delegația de ziariști români condusă de Gh. Dolgu, re- 
” dactor șef al revistei „Viața Economică", care face o vizită in 
Anglia la invitația Ministerului Afacerilor Externe britanic, a fost 
primită de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, precum și 
de Denis Howell, sub-secretar de stat la Ministerul Educației și Știin
ței. în aceeași zi, un grup de parlamentari laburiști și conservatori au 
oferit un dejun, la sediul Camerei Comunelor, în cinstea delegației 
de ziariști români.

■ SOFIA. Marți s-a încheiat vizita oficială In R. P. Bulgaria a de- 
™ legației parlamentare finlandeze condusă de Paavo Aitlo, vice
președinte al parlamentului, președintele grupului parlamentar al 
Uniunii Democrate a Poporului Finlandez.
■ BAGDAD. Postul de radio Bagdad a anunțat luni că Irakul ln- 

tenționcază să se alăture Organizației de cooperare pentru dezvol
tare, creată in 1964 de către Iran, Turcia și Pakistan.

legăturile rutiere cu Ca
raguatatuba. Podul de 
deasupra rîului San An
tonio, care traversează 
Caraguatatuba, a fost 
luat de ape, făcînd ast
fel imposibilă comunica
ția între o parte și alta 
a orașului. Situația din 
această localitate, care 
numără 15 000 de locui
tori, riscă să devină și 
mai critică datorită lip
sei de apă potabilă și a 
distrugerii stocurilor de 
alimente.

La 21 martie s-a încheiat vizita 
oficială în Uniunea Sovietică a 
cancelarului federal al Austriei, 
dr. Josef Klaus, începută la 16 
martie, la invitația guvernului so
vietic. Cancelarul federal a fost 
însoțit de Lujo Toncic, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, și 
de alte persoane oficiale. în afară 
de Moscova, oaspeții au vizitat 
Leningradul, centrul metalurgic 
Lipețk, precum și capitala Gruziei, 
Tbilisi. în drum spre Viena ei au 
făcut un popas și la Kiev.

în comunicatul comun sovieto- 
austriac, dat publicității la în
cheierea vizitei, se subliniază înțe
legerea reciprocă existentă între 
Uniunea Sovietică și Austria și 
dezvoltarea favorabilă a comerțului 
dintre cele două țări. S-a ajuns la 
o înțelegere cu privire la conti
nuarea tratativelor referitoare la 
livrarea de gaze naturale din Uniu
nea Sovietică în Austria, precum 
și la construirea în tranzit, prin 
teritoriul austriac, a unei conducte 
pentru transportul de gaze din 
U.R.S.S. în Italia. S-a convenit să 
se încheie un acord cultural și să 
se' intensifice schimburile tehnico- 
științifice dintre cele două țări,

Se constată că datorită eforturi
lor a numeroase state europene, pe 
acest continent devin evidente sem
nele însănătoșirii atmosferei și în
tăririi colaborării pașnice. S-a re

C. OPRICA

Populația din Aden demonstrînd pe strâzi în semn de protest contra cri
melor sâvîrșite la Ryad

afirmat că apropierea punctelor de 
vedere ale țărilor cointeresate ăr 
putea fi realizată de o conferință 
generală europeană care să dezbată 
problemele asigurării securității și 
colaborării în Europa ; este nece
sar să se favorizeze stabilirea de 
relații normale între statele euro
pene cu regimuri sociale diferite, 
fără nici un fel de discriminare.

U.R.S.S. și Austria consideră ne
cesar ca poporului vietnamez să i 
se dea posibilitatea să-și rezolve 
singur problemele.

în încheierea comunicatului se 
arată că Alexei Kosîghin va face 
o vizită oficială în Austria, iar mi
nistrul afacerilor externe al Aus
triei, Lujo Toncic va face o vizită 
in U.R.S.S.

Silviu PODINA

ATENA

Cu prilejul 
plecării 
ambasadorului 
român

ATENA 21 (Agerpres). — Cu o- 
cazia plecării sale definitive în țară, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Grecia, Mircea Bălă- 
nescu, l-a vizitat pe primul minis
tru al Greciei, I. Paraskevopoulos. 
Convorbirea care a avut loc a re
levat relațiile tradiționale priete
nești dintre cele două popoare și 
posibilitățile existente pentru con
tinua dezvoltare a acestora.

NICOSIA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru, ai 
episcopul Makarios, a primit pe 
ambasadorul României în Cipru, 
Mircea Bălănescu, cu prilejul ple
cării sale definitive în țară.

Execuțiile de la
> i.

Ryad înfierate 
de tarile arabe

Recent, la Ryad, capitala Arablei 
Saudite, au fost executați public 
prin decapitare 17 cetățeni de ori
gine yemenită. Acest fapt a provo
cat indignare in lumea arabă, scrie 
cotidianul egiptean „Al Akhbar". 'fi 
Sanaa, președintele Republicii Y«- 
men, Al-Sallal, a declarat in fața 
delegaților mai multor triburi ye- 
menite că acest masacru nu va ră- 
mine nepedepsit, el constituind o 
violare a drepturilor fundamentale 
ale omului.

Ziarul sirian „Al Baas" a calificat 
și el acest act drept „o crimă odioa
să", o încercare disperată de a înă
buși opoziția populară care se ma
nifestă din ce in ce mai puternic 
împotriva intervenției străine. La 
rîndul său, ziarul libanez „Sawt el 
Orouba" califică acțiunile saudite 
împotriva poporului yemenit drept 
„tiranice și criminale".

Secretariatul permanent al Orga
nizației de solidaritate afro-asiatici 
a dat publicității o declarație de 
protest împotriva executării de că
tre autoritățile Arabiei Saudite a 
celor 17 cetățeni de origine yeme
nită. Secretariatul permanent chea
mă în declarația sa opinia publică 
iubitoare de pace, toate partidele și 
organizațiile din Asia și Africa să 
condamne cu hotărire acest asasinat 
săvîrșit de autoritățile Arabiei Sau
dite.

In capitala R.A.U. a parvenit ști
rea că trupele britanice și poliția 
guvernului Federației Arabiei de 
sud au deschis focul împotriva par- 
ticipanților la puternicele demon
strații de masă care au avut loc 
luni in Aden în semn de protest 
impotriva decapitării a 17 cetățeni 
yemehiți in Arabia Saudită.

Cairo.
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