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Toate eforturile

SPECTACOL DE GALĂ 
CU PRILEJUL ÎNCHIDERII 
FESTIVALULUI NATIONAL 
AL TEATRELOR DRAMATICE

0u prilejul închiderii Festivalu
lui național al teatrelor dramati
ce, amplă manifestare închinată de 
slujitorii scenei românești celei 
de-a 20-a aniversări a proclamării 
Republicii, vineri seara, la Opera* 
Română a avut loc un spectacol de 
gală cu drama istorică „Apus de 
soare", de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea, în interpretarea colectivu
lui artistic al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Gheor
ghe Apostol^ Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, cu soția. Paul Ni- 
culescu-Mizil, cu soția, Ilie Verdeț, 
cu soția, Florian Dănălache, cu so
ția, Constantin Drăgan, cu soția, 
Janos Fazekaș, cu soția, Leonte 
Răutu, cu soția, Ștefan Voitec, 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Apariția în lojile oficiale a con
ducătorilor de partid și de stat a

i

dezvoltarea ei,

de
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cadrul acestei

Ing. Apostol CHIRIȚĂ
adjunct al ministrului industriei construcțiilor
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• Industria

înde-

de mohorît. Și 
acela, de cînd îl 
era pudrat de 
degajat de fosta
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tone
6 000

provizionare, faptul că 
unităților nu li se asigură 
zilnic anumite cantități de
reglează consumul, creea
ză perturbații.

minieră

Raid-anchetă in București și regiunile Bacău, Hunedoara, Banat

N. ENUȚA, Al. PLAIEȘU 
cu sprijinul 
corespondenților 
„Scînteii"

s-a schimbat

pentru realizarea 
ritmică a planului 
de investiții 
pe anul 1968

fost salutată de asistentă cu vi! 
și îndelungi aplauze.

în sală se aflau oameni de tea
tru, participanți la festival și alte 
personalități ale vieții noastre ar
tistice și culturale, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, un numeros public.

Rolurile principale au fost inter
pretate de artistul poporului George 
Calboreanu, Carmen Stănescu și 
Nicolae Brancomir, artiști emeriți, 
Ilinca Tomoroveanu, Emil Liptac, 
Gheorghe Cozorici, Victor Moldo
van, Simona Bondoc, Eugenia Dra- 
gomirescu, Catița Ispas-Berceanu, 
Didona Popescu, Draga Olteanu, 
Matei Alexandru și alții. Decoru
rile și costumele sînt semnate de 
Mircea Marosin. Regia spectacolu
lui aparține artistului poporului 
Sică Alexandrescu.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, asistența răsplătind 
cu îndelungi aplauze pe interpreți 
și realizatori.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea conducerii de partid și 
de stat. (Agerpres)

Emulație

• Industria 
orașului 
București

Oamenii muncii din indua- 
irla orașului București au ra
portat ieri îndeplinirea planu
lui anual la producția globală 
șl Ia producția marfă vîndută 
șl încasată. Colectivele între
prinderilor bucureștene vor da 
pînă la sfîrșitul acestui an — 
după date preliminate — o 
producție suplimentară de pes
te 1 miliard lei; această pro
ducție va fl materializată în 
2 577 tone laminate finite pline, 
5 598 tone țevi din oțel, 13 700 
anvelope, mobilă în valoare 
de 16 milioane, 145 000 perechi 
încălțăminte, 500 000 metri țe
sături șl alte produse.

Sporirea eficienței eoonoml- 
ce în toate sectoarele de acti
vitate, rod al măsurilor apli
cate în cursul acestui an, po
trivit Indicațiilor conducerii 
partidului, va asigura depă
șirea productivității în indus
trie cu 2,8 la sută, obținerea 
pe ansamblul Capitalei a unor 
economii suplimentare de a- 
proape 700 milioane lei și a 
unor beneficii peste plan de a- 
proximatlv 900 milioane lei.

• Industria 
metalurgică

In ziua de 22 decembrie a 
fost îndeplinit planul la pro
ducția globală prevăzut pe 
anul 1967 într-unul din sectoa
rele de bază ale economiei 
noastre naționale — industria 
metalurgică. Din datele primite 
de la ministerul de resort re
iese că au fost obținute succe
se deosebite și în îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de producție la principalele 
sortimente siderurgice. La oțel 
aliat și la țevi, planul anual 
este depășit de pe acum. De 
asemenea, față de planul la zi, 
siderurgiștii au realizat pînă 
acum în plus 56 000 tone lami
nate finite pline, 52 000 
oțel, 25 000 tone fontă și 
tone cocs metalurgic.

Industria minieră și-a 
plinit, în ziua de 22 decembrie, 
planul producției globale in
dustriale șl al producției mar
fă pe anul în curs. Din calcu
lele preliminare rezultă că, 
pînă la sfîrșitul anului, vor fi 
livrate economiei naționale, 
peste prevederi, circa 300 000 
tone cărbune, 80 000 tone mi
nereu de fier, importante can
tități de metale neferoase și 
alte produse nemetalifere. în
tregul spor de producție din 
acest an s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. Economiile realizate 
peste plan, în decurs de 11 
luni, însumează în industria 
minieră 200 milioane lei.

Mă gîndotc la anumi
ta orașe prin caro am 
trecut și în goana ma
șinii, șl a trenului, la 
orașele în care am zăbo
vit zile, la orașele în 
care am trăit ani. Și îmi 
vine, fără să vreau, să 
le asemăn cu oamenii. 
Cumva și orașele, ca oa
menii, au personalitatea 
lor, au caracter aparte. 
Mai mult, degajă o at
mosferă, o stare de spi
rit. Sigur, există multă 
subiectivitate cînd ju
deci un oraș după un 
criteriu atît de labil, to
tuși nu mă pot debarasa 
de aceste impresii... 
Rîmnicu-Vîlcea, luînd un 
exemplu, la întîmplare, 
datorită așezării sale, 
florilor pe care le-am în- 
fîlnif încă din gară, pen
tru mine a rămas un oraș 
cochet, vesel. Satu Mare, 
cu parcurile sale, cu teii

de pe sfrăzl, e roman
tic, ca o amintire la care 
fii chiar după ani. Și ața, 
cite exemple n-aș pu
tea da ?

Mă gîndesc acum la 
orașul Dej, căci despre 
el vreau să vorbesc în a- 
ceste însemnări. Dejul, 
pentru mine, și să mă

reportaj de 
Teofil Busecan

ierte locuitorii săi, îmi 
stăruia în minte ca un 
oraș mohorît. N-am 
dreptate, îmi vor spune 
cei din Dej, și iată de 
ce : la Dej se întîlnesc 
Someșul Mic și Some
șul Mare, iar rîul 
cel nou, Someșul,
străbate orașul și-i dă un 
farmec aparte. Dealul

Florilor, care domină o- 
rașul ca o cetate, e fru
mos, puține orașe se pot 
mîndri cu o asemenea 
cetate naturală în chiar 
inima lor. Apoi, pădu
rile din jur, apoi lunca 
cea mănoasă a Someșu
lui, apoi... Desigur, nu 
pot să infirm aceste ar
gumente, totuși... Să aș
tepți însă în gara Dej 
cîfeva ceasuri, pînă la 
prima legătură spre Cluj 
și să n-ai ce face în a- 
cest răstimp ; să fii ne
voit, cum am fost eu, să 
pornești de la gară spre 
centru, ca să treacă vre
mea. în fața gării e un 
deal negru. Prima im
presie 
dealul 
Știu, 
praful

De ieri, 22 
canfa

va-decembrie, a început 
de iarnă a elevilor

Foto : M. Cioc
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Peisaj bucureștean

in mișcarea
După cum se subliniază In Direc

tivele aprobate de Conferința Națio
nală a P.C.R., unul dintre principalii 
factori ai dinamismului economiei 
noastre naționale îl constituie alo
carea continuă de către stat a unor 
importante resurse materiale și fi
nanciare pentru înfăptuirea unui 
volum tot mai mare de investiții, în 
primul rînd în sectorul producției 
materiale.

înfăptuirea volumului sporit de in
vestiții, respectiv de lucrări de con
strucții-montaj prevăzut pentru 1968 
necesită preocupări și măsuri deose
bite din partea beneficiarilor, organi
zațiilor de construcții-montaj și pro- 
iectanților. Se cuvine să tragem ma
ximum de învățăminte din activita
tea desfășurată în acest an, deoarece, 
în afară de realizarea cantitativă a 
lucrărilor, trebuie să fie soluționate 
în continuare multiple probleme le
gate de îndeplinirea integrală și rit
mică » pjanuiui <țp investiții și • le 
crearea condițiilor în vederea redu- 
oerii duratei de execuție a obiective
lor. Pentru înfăptuirea acestor impe
rative, activitatea de construcții-mon- 
taj trebuie să se desfășoare și în pe-

Foto : M. Andreescu

rloada de iarnă la un asemenea ni
vel, încît volumul lucrărilor și pune
rea în funcțiune a noilor obiective 
și capacități de producție să se rea
lizeze uniform și ritmic în toate tri
mestrele anului.

In acest context, al unei execuții 
normale, ritmice, apare nejustificată 
reducerea pe unele șantiere a capaci
tăților de producție în primul tri
mestru al anului, în comparație cu 
ultimul trimestru al anului prece
dent. Aceasta determină mărirea 
duratei de execuție a investițiilor și 
Influențează în mod negativ rezul
tatele economice ale organizațiilor de 
construcții-montaj prin nefolosirea 
întregului lor potential material și 
uman. Reducerea capacității de pro
ducție, bazată în special pe concep
ția — care mai există încă la unii 
constructori — că în primul trimes
tru nu se poate realiza un volum de 
lucrări mai mare de 15—17 la sută 
din planul anual, .trebuie înlăturată 
cu ' hotarîre. De altfel, practica a 
infirmat concepția amintită. Luînd 
măsuri hotărîte, unele șantiere au 
realizat în primul trimestru un vo
lum de investiții, respectiv de con- 
strucții-montaj, de peste 20 la sută 
din sarcina anuală. Aceasta de
monstrează că atunci cînd șantierele 
sînt bine pregătite, cînd sînt înlă
turate cauzele subiective, se poate 
executa un volum sporit de lucrări, 
care facilitează respectarea termene
lor de punere în funcțiune și elimină 
„vîrfurile" care, în construcții, apar 
în semestrul II și care nu pot fi aco
perite integral cu mijloacele nece
sare.

Experiența acumulată pînă acum 
trebuie fructificată la maximum și 
dezvoltată în continuare. Esențial în 
realizarea în bune condiții a inves
tițiilor este, așa cum s-a relevat la 
Conferința Națională a partidului, 
concentrarea mijloacelor materiale, 
financiare și a forței de muncă pe un 
număr mai restrîns de obiective, 
concomitent cu scurtarea duratelor 
de execuție a acestora. în acest scop, 
programarea pentru primul trimes
tru al anului 1968 a unui volum sporit 
de lucrări, care să reprezinte 20—22 
la sută din planul anual de investiții 
șl de construcții-montaj, are o deo
sebită importantă. Se înlătură astfel 
o serie de neajunsuri care îm
piedică respectarea termenelor

noastră teatrală
După o desfășurare 

de 10 zile, în decursul 
cărora 17 colective ar
tistice au prezentat 20 
de spectacole, Festivalul 
național al teatrelor 
dramatice a luat sfîrșit. 
Pe scenele Festivalului 
am putut vedea sau re
vedea apreciate creații 
ale teatrelor din Capi
tală și din alte centre 
culturale ale țării, au 
evoluat trupe foarte ti
nere alături de altele 
care poartă responsabi
le titulaturi naționale. 
Fără îndoială, asistînd 
la această trecere în re
vistă, aveai prezentă în 
minte imaginea amplă, 
peisajul complex pe ca- 
re-1 oferă viața teatra
lă românească în între
gimea sa. Izbînzile re
purtate de teatrul nos
tru, atît pe plan națio
nal cît și în confruntări 
internaționale de presti
giu, ne îndreptățesc să 
vorbim astăzi despre 
constituirea unei școli 
românești de artă a 
spectacolului, caracteri
zată printr-o mare vi
talitate, printr-o expre
sie originală și moder
nă. în 
mișcări teatrale se în- 
tîlnesc, contribuind di
vers la 
generații diferite și sti
luri variate.

Punatînd simbolic în
cheierea Festivalului, 
marele artist care este 
George Calboreanu, în 
mijlocul unei adevărate 
constelații de vedete ale 
Naționalului, a oficiat, 
ca într-o ceremonie a 
măiestriei scenice, rolul 
lui Ștefan din „Apus de 
Soare", pe care nu oste
nește a-1 șlefui și per
fecționa de peste două 
decenii. Printre momen
tele relevabile însorl-

se de teatrul românesc 
în ultimul timp se nu
mără deopotrivă — 
pentru a aminti doar 
cîteva, atît din reperto
riul clasic cît și contem
poran — „Moartea lui 
Danton" și „Procesul 
Horia" în regia lui Li- 
viu Ciulei, „Richard II" 
și „Tango" în regia lui 
Radu Penciulescu,
„Henric al IV-lea“ sau 
„Un Hamlet de provin
cie" în regia lui Lucian 
Giurchescu, precum și 
altele, aparținînd unei 
largi diversități de sti
luri pline de inventivi
tate și culoare. Dispu- 
nînd de o multiplicita
te de personalități și 
talente, teatrul româ
nesc a dovedit că 
se poate înfățișa cu 
fruntea sus în cele mal

pretențioase competiții
— și nu o dată în anii 
din urmă comentatori 
deosebit de avizați au 
apreciat mișcarea noas
tră teatrală drept una 
din cele mai valoroase 
din lume. Succesele 
înregistrate recent de 
Teatrul de Comedie la 
importantele Festiva
luri de la Belgrad și 
Veneția, cu „Troilus și 
Cresida" și „Capul de 
rățoi" (regia D. Esrig)
— ca să nu mai vor
bim de turneele ante
rioare ale aceluiași 
teatru, ale Teatrului 
National „I. L. Cara
giale". Teatrului Bu-

Andrei BALEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

atomului pașnic
Părăsind Roma în direcția nord, pe cunos

cuta Via Cassia, la km 17,5 se desprinde un 
drum mai îngust ce duce spre lacul Braciano, 
loc de vacanțe duminicale și sporturi nautice, 
îndeosebi pentru locuitorii capitalei. Pini 
tineri șl plopi se înșiruie la mici distanțe 
de-a lungul fîșiei de asfalt ce te poartă tot
odată spre Centrul de studii nucleare de la 
Cassacia. Aici, la 24 km de Roma, pe Via 
Anguillarese — într-o zonă mai slab popu
lată dar ușor accesibilă — se întind, pe o

SCRISOARE DIN ROMA 
DE LA N. PVICEA

APROVIZIONAREA 
DE IARNĂ ÎN PIEȚE

O dată cu venirea iernii, 
micșorarea cantităților sau 
chiar dispariția din piețe și 
magazine a unor sorturi de 
legume proaspete — ardei, 
vinete, castraveți, verdețuri 
— este ceva firesc. Pe cîm- 
pul înghețat, acoperit de 
zăpadă, nu mai crește ni
mic, iar serele nu pot asi
gura deocamdată decît pu
ține asemenea produse. Dar 
tot atît de firesc este ca, 
în sezonul friguros, în piețe 
și magazine să se găsească 
în cantități satisfăcătoare 
cartofi, fasole uscată, cea
pă, morcovi, albitură, praz 
și alte legume, precum și 
fructe, care pot fi foarte 
bine păstrate în silozuri și 
puse în vînzare pe măsură 
ce sînt solicitate de consu
matori. Cum stau lucrurile 
în această privință ? Am 
căutat răspuns la această 
întrebare cu prilejul unui 
raid-anchetă prin piețele 
Capitalei și ale unor orașe 
din regiunile Bacău, Hu
nedoara și Banat.

O primă constatare : a- 
proape peste tot, în piețe 
și în magazine, se găsesc 
în cantități apreciabile fa-

sole uscată, linte, conser
ve variate de legume, foi 
de viță, ardei la saramură 
pentru umplut, castraveți 
și varză murată, mere, din 
care în alți ani erau mai 
puține în unitățile comer
ciale. Gospodinele consta
tă însă că nu se găsesc o 
serie de legume, tot atît 
de importante pentru pre
gătirea mesei zilnice. Iată 
cîteva aspecte.

In București. „Ceapă 
n-am primit de-o săptămî- 
nă, morcov, țelină, albitu
ră de vreo patru zile. Zil
nic sîntem întrebați ce 
cantități vrem să ni se a- 
ducă — ne informează 
Ion Predencea, șeful uni
tății 151 din B-dul Repu
blicii, dar nu ni se trimit 
cele cerute".

în principalele piețe vi
zitate — Unirii, Coșbuc, 
30 Decembrie, Obor — 
precum și în multe maga
zine, vînzătorii se plîng 
împotriva lipsei de iniția
tivă a conducerilor de în
treprinderi, care nu iau 
măsuri să se aducă marfă. 
Aceasta se răsfrînge atît

asupra aprovizionării, cît și 
în mod direct asupra vîn- 
zătorilor, a căror salariza
re se face în funcție de 
cantitatea de marfă vîn- 
dută.

La Roman : Cîteva pro
duse — ceapă, usturoi — 
lipsesc aproape complet. 
Magazinele nr. 3, 6 și 19, 
de pildă, nu au primit cea
pă de aproape o săptămî- 
nă. Tov. Florentina Țubu- 
canu, responsabila maga
zinului nr. 19, ne-a relatat 
că din 8 lăzi de ceapă, 
cerute prin nota de co
mandă la începutul săptă- 
mînii trecute, a primit 
doar două. Zilnic bate la 
ușa depozitului, dar fără 
rezultat.

La Reșița : Mai multe 
zile la rînd au lipsit ace
leași produse.

Hunedoara : Aici situa
ția e diferită : toate maga
zinele sînt bine aprovizio
nate cu legume de sezon, 
inclusiv cu ceapă.

Cum se explică această 
stare de lucruri ?

Fiecare produs deficitar 
își are povestea lui. Potri-

vit cifrelor din situațiile 
I.O.V.L.F. București, anul 
acesta nu este mai puțină 
ceapă decît anul trecut, 
cînd gospodinele nu i-au 
simțit lipsa. „S-a însilozat 
cu 700 de tone mai mult 
chiar decît anul trecut, ne 
informează tov. Marian 
Ungureanu, director ad
junct al acestei întreprin
deri. Și vom mai primi 
cîteva sute de tone din 
alte regiuni. In luna aceas
ta, vom desface 1100 de 
tone, în timp ce anul tre
cut, în aceeași lună, nu am 
vîndut decît 847 t. In afară 
de aceasta, mai există 
200 t ceapă deshidratată, 
care reprezintă echivalen
tul a încă aproape 1 800 
tone de ceapă proaspătă".

— De ce nu se găsește 
totuși în magazine ?

— „Cetățenii cumpără 
mai multă" — ni se răs
punde.

E greu să fii de acord 
cu „teoria" că bucureștea- 
nul a început dintr-o dată 
să consume mai multă 
ceapă. Alta este explicația. 
Lipsa de ritmicitate în a-

suprafață de peste 70 ha, clădirile unul centru 
de cercetare nucleară a cărui Intrare în 
funcțiune a avut loc cu opt ani în urmă.

Complexul este destinat în principal cer
cetărilor în domeniul ingineriei și fizicii 
instalațiilor nucleare, îndeosebi al reactori- 
lor, al fizicii nucleare aplicate, electronicii 
și metalurgiei, geologiei, biologiei, agricul
turii și diferitelor alte sectoare, în măsura 
în care acestea interferează cu metodele nu
cleare sau cu tehnologia nucleară.

Spre est de capitală, pe o suprafață de 
200 ha, se află un alt complex important al 
cercetărilor nucleare : Frascati. Fiind cel 
mai important centru italian de instalații șl 
laboratoare pentru cercetări în domeniul 
fizicii nucleare fundamentale, în principal al 
fizicii particulelor elementare, și avînd la 
dispoziție un electrosincrotron realizat în 
întregime în Italia, obiectivul său este „cla
rificarea legilor care guvernează materia în 
părțile sale constitutive cele mai intime", 
adică interiorul nucleului atomic. Labora
toarele de gaze ionizate fac cercetări în 
domeniul fizicii plasmei, cea de-a patra stare 
a materiei.

Există și alte centre, dar în jurul celor 
amintite gravitează întreaga activitate de 
cercetări nucleare din Italia. In orice caz,

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnul KAHTAN AL-SHAABI
Președintele Republicii Populare a Yemenului de Sud

Cu ocazia proclamării independenței Republicii Populare a Yemenu
lui de Sud, sînt bucuros ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și al meu personal, să transmit Excelenței Voastre 
cordiale felicitări și poporului țării dv. sincere urări de pace și prosperi
tate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Rom&nia
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DIVERS

Păsări
lăutari

Prea
devreme

Piese rare
de

stridențe iau falseturi. Și 
pauze.

La Eforie-Nord, de câtva timp 
face senzație „Barul cu canari". 
Aici, toată ziua, se cîntă. Fără 
orchestră, fără dizeuză atestată. 
Programul • susținut de un grup 
masiv de... canari. Vizitatorii lo
calului, amuzați de această idee 
ingenioasă, declară că la acest 
bar se ascultă muzică bună, fără 
stridențe iau falseturi. Și fără

FAPTUL

O mina
de ajutor

De 1* familia S. C. (Giuleștl 
109, blocul 6, scara A, aparta
ment 30 București) a dispărut de 
patru zile femeia de serviciu, 
împreună cu fetița de 4 luni a 
familiei la care se angajase. Dis
pariția a fost premeditată. Odată 
cu copilul, ea a luat căruciorul, 
lucrurile copilului, îmbrăcăminte 
și încălțăminte de la soți etc. în 
aceeași zi, familia a anunțat mi
liția. Se fac cercetări. Iată nu
mele autoarei acestui furt ne
obișnuit s Dumitran Catinca 
(Tina) născută Coșeraru în Bo- 
zieni-Roman, la 1 august 1923. 
Sprijiniți organele de miliție în 
găsirea copilului și prinderea in
fractoarei.

Contra

Semnalam nu demult că auto
buzele O.N.T., 31B-3038 și 
81 B-3045 au circulat pe șoseaua 
Ploiești—București cu 100 km pe 
oră. întreprinderea ne-a comuni
cat că șoferii au fost sancționați. 
Unul dintre ei (Vasile Tănăsoiu, 
autobuz 31 B-3038) ne-a prezentat 
un proces verbal de expertiză, în
tocmit de o comisie de tehnicieni 
ai O.N.T., din care reiese că auto
buzul respectiv nu „prinde" decît 
70 km pe oră. Asigurăm comisia 
că cele sesizate în ziar sînt exacte. 
Mașinile au circulat peste o jumă
tate de oră cu viteza constantă de 
100 km pe oră. Desigur, nu e greu 
tehnic să faci o mașină (chiar și 
de curse) să nu depășească nici 
50 km pe oră; dar e nevoie de o 
anumită „experiență" (o știe orice 
șofez). Ne întrebăm i tehnicienii 
respectivi cunoso acest lucru ? A- 
tunci, cum explică rezultatul ex
pertizei ? Se știe că autobuzele 
O.N.T., circulînd cu viteză exce
sivă, au făcut destule „isprăvi". 
Și dacă așa procedează o comisie 
formată din șeful serviciului con
trol, un șef de garaj etc., începem 
să înțelegem...

Lăcătușul Milivoi Ștefanovici 
de la uzina din Bocșa (Banat) a 
primit o înștiințare să se prezinte 
la Oficiul de prevederi sociale al 
Sfatului popular orășenesc Reșița, 
pentru întocmirea dosarului de 
pensionare de bătrinețe. Suspinind 
cu amărăciune: „uite, dom-le, 
cum trec anii 1“ Milivoi s-o dus 
la oglindă și s-a văzut tinăr și 
rumen. Apoi s-a uitat în actul de 
naștere și a constatat că împlinise 
abia 26 de ani. Recunoașteți: să 
fii pensionat de bătrinețe, la 26 
de ani, ar fi curată tragedie. De 
aceea, Milivoi a mulțumit frumos 
pentru atenție celor de la sfatul 
popular, adăugind: cedez locul 
meu birocrației. Pensionați-o. De 
bătrinețe și... de boală veche.

De la cooperativa agrioolă 
producție și stațiunea de mașini 
și tractoare din Ciorani (Mizil) 
dispăreau sistematic piese de 
schimb și alte materiale auto. 
După cîtva timp aceleași piese 
ajungeau de unde au plecat. Ma
terialele respective erau furate de 
către Anibal Dumitru, Leonida 
Rădulescu, Nicolae Mircea și Ion 
Rădulescu. Ei le vindeau cu bani 
gheață la Consignația. De aici, cu 
ajutorul unui funcționar, aceleași 
materiale erau cumpărate pentru 
C.A.P. Ciorani cu plata prin vira
ment de către merceologul Anibal 
Dumitru. Astfel, piesele își dublau 
și triplau prețul. în schimb auto
rii faptei se depreciau continuu. 
S-au făcut de două parale.

Rubricâ redactată de î 
Ștefan ZIDARIJA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

PRACTICI DE
DESPERSONALIZARE

A ARHITECTURII
Un legitim sentiment de mîndrie 

pentru expresia concretă a progre
sului vieții noastre ne conduce ade
sea către citarea și reproducerea In 
paginile ziarelor, în jurnale de ac
tualități, la televiziune, a zecilor și 
sutelor de edificii care îmbogățesc 
patrimoniul de arhitectură al țării. 
Departe de a nega valoarea ac
tivității în realizarea materială și 
aportul important pe care îl aduc cei 
ce construiesc, este totuși necesar să 
observăm că primul element necesar 
constructorului este proiectul, tot așa 
cum unei orchestre îi este necesară 
o partitură, căci altfel toate instru
mentele șl toți virtuoșii n-ar avea ce 
cînta. ,

Dacă se vorbește despre „anoni
matul arhitectului" nu este dlntr-o 
pornire de orgoliu profesional sau 
de individualism, ci din dorința de 
a lămuri rolul și răspunderile unei 
profesiuni, care pe cît e de prezentă 
în viața de toate zilele, pe atît e de ig
norată în fond. Ca să zic așa, pen
tru a corecta niște erori de adresă, 
așa fel încît să nu mai adresăm ar
hitectului nici laude și nici mustrări 
care nu 1 se cuvin și nici să-1 lipsim 
de cinstirea sau de blamul ce de
curg din adevăratele lui răspunderi.

De aceea, poate ar fi mai corect 
să ne ocupăm nu numai de anoni
matul arhitectului, cum se punea 
problema într-un recent articol, ci 
și de anonimatul arhitecturii. Dacă 
oamenii vor începe să aprecieze just 
rolul arhitecturii în viața lor, pro
blema anonimatului va cădea de la 
sine pentru că. probabil în mod au
tomat arhitectul va căpăta un statut 
social mult mai clar. Pînă cînd nu 
se cunoaște în ce măsură și în ce 
fel arhitectura este operă de creație, 
nici arhitectul nu poate fi altceva 
decît un anonim.

Este curios că nimeni nu se îndo
iește de importanta medicinei în 
viata oamenilor, dar multă lume Ig
noră faptul că arhitectura este una 
din condițiile de bază ale sănătății 
noastre fizice șl psihice. Lumina, 
aerul, eficiența efortului fizic sau 
intelectual, armonia spatiilor șl a 
culorilor sînt scopul arhitecturii. Ele 
constituie date fundamentale de igie
nă fizică șl sufletească. în inextri
cabila dualitate a firii omenești — 
materialitatea și spiritualitatea — 
cele mal profund umane trebuințe își 
găsesc rezolvarea în arhitectură.

în mintea multor oameni — șl nu 
dintre cei mai neinformați — arhi
tectura e sinonimă cu decorul, cu 
aspectul sesizat în treacăt. Printr-o 
regretabilă confuzie, chiar în vorbi
rea profesională se zice „arhitectură" 
pentru „aspect". („Arhitectura clădi
rii vădește Influente „bizantine"...) 
Confratele care semna articolul des
pre anonimatul arhitecturii se refe
rea. la un moment dat, la imaginea 
pe care o sesizăm treoînd prin fața 
edificiilor. Pentru multi comentatori, 
arhitectura este sinonimă cu o viziu
ne „turistică" (expresia nu-mi apar
ține) și anonimatul creației arhitec
turale se situează pe aceeași treaptă 
cu anonimatul genezei în natură. 
Așa cum nimeni n-a creat Detunata 
sau Iezerele Făgărașilor. nimeni n-a 
creat spitalul din Suceava sau car
tierul Balta Albă. Arhitectura, ca ac
tivitate umană, devine cel mult un 
subiect de inspirație fotografică.

Cînd acceptăm că există creație în 
arhitectură, vom gîndl această crea
ție oa unitatea a două trepte : con
cepția si realizarea. Uneori arhitec
tura lese din anonimat datorită Ima
ginii Impresionante pe care o dau 
șantierele, cu macaralele, buldoze
rele, schelele, forfota lucrătorilor, 
cu scîntelle aparatului de sudură șl 
zborul planat al prefabricatelor. 
Creația arhitectului se împlinește 
prin creația constructorului. Mai 
mult, arhitectul ar trebui să devină 
constructor, să treacă din birou pe 
șantier, cînd proiectul său a căpă
tat — ca să folosesc un termen con
sacrat — „bun de imprimat". Spre 
deosebire de poezie, căreia tiparul 
nu poate să-i ia sau să-i adauge vreo 
valoare, arhitectura, ca $1 muzica 
poate cîștiga, dar mai ales poate 
pierde foarte mult prin interpretare. 
Din păcate, o condiție obiectivă in
grată face ca arhitectul să rămînă 
priponit la planșetă și să aibă prea 
puțin timp pentru a urmări reali

zarea fizică a concepției, materiali
zarea Ideii. Arhitectura este elemen
tul Ideal al construcției. Vedem, pi
păim obiectul, clădirea, dar simțim, 
înțelegem și trăim arhitectura. Edi
ficiul în sine e suportul unui mesaj 
intelectual, așa cum marmora Vene
rai n-ar avea valoare decît prin 
idealul de frumusețe. Arhitectura 
este esența conceptului de organi
zare a spațiului și de armonie a 
formelor, ea există prin construcție, 
tot așa cum există gîndul prin cu
vinte.

Arhitectura anonimă este sursa 
monotoniei. Anonimatul a dăunător 
nu numai în aprecierea operei, dar 
mal ales cînd apare la nlvelui con
cepției. atunci cînd autorul se dizol-

PUNCTE DE VEDERE

vă într-un lanț nesfîrșit de păreri 
scrise sau nescrise, sub care dispar 
pînă la urmă și meritele, și greșe
lile.

Arhitectul a lucrat întotdeauna 
pentru un beneficiar : împărat ro
man, principe florentin, papă sau 
domn al Moldovei, consorțiu indus
trial, comună, oraș sau stat. Țăranul 
din trecut era arhitect, și propriul 
său beneficiar în același timp : ar
hitectura populară veche are poate 
tocmai de aceea valoarea marilor 
opere clasice. Cînd beneficiarul nu 
este arhitect, el va formula preten
ții, abținîndu-se cu bun simț de a 
da soluții, întocmai cum un bolnav 
nu poate cere doctorului să-i pre
scrie un anume tratament. Necazul 
începe atunci cînd beneficiarul se 
face auzit prlntr-un arhitect (cînd 
pacientul e doctor). De data asta o- 
blecțiile si cerințele vor fi formu
late cu atîta „competență", încît si
tuația arhitectului-proiectant e a- 
proape determinată. Apare astfel un 
pseudoautor care „desenează" Ideile 
mentorului său. Evident, sugestiile 
„arhltectului-beneficiar" vor oglindi 
un punct de vedere personal — cum 
de altfel e firesc. Cu cît aceste su
gestii se referă mai mult asupra laturii

inefabile a formelor, cu atît ele sînt 
mal subiective și pericolul desper
sonalizării devine mai acut. Tot re- 
tușînd o idee după cîte o sugestie, 
ea devine atît de anonimă, încît ni
meni nu va mai găsi nimic de obiec
tat pentru că nu va mai exista nici 
o idee.

Asemenea despersonalizare în pro
cesul relațiilor arhitectului, cu toată 
ierarhia administrativă ce 1 se supra
pune. n-are nimic de-a face cu 
munca colectivă. Atelierul institutu
lui de proiectare constituie un creu
zet în care fiecare personalitate se 
poate dezvolta la temperatura înaltă 
a confruntărilor contradictorii. Exi
stenta colectivului însă nu elimină 
autorul ca persoană, ca figură cen
trală. Birocratic, el se cheamă uneori 
„șef de proiect". Orice clădire ar pu
tea purta inscripția autorilor ei — 
pentru concepție si realizare. Dacă 
alături de numele lor se vor înscrie 
si titulaturile organizațiilor socia
liste de proiectare și de construcție, 
aceasta va reflecta caracterul colec
tiv al creației respective.

Personalizarea autorului ar fi sa
lutară pentru întărirea răspunderii 
si stimularea calității. E însă nece
sar să fie eliminată despersonalizarea 
procesului de concepție. Nimeni nu 
poate fi obligat să semneze idei și 
lucrări care nu-i aparțin. Ar fi un 
fals grosolan pe care legea l-ar pu
tea pedepsi. Vor fi așadar si edificii 
nesemnate. Formularistlca noastră 
de proiecte permite o ieșire onora
bilă în acest caz. Proiectul poate fi 
semnat nu cu o titulatură de autor, 
ci cu cea de întocmitor. „întocmito
rul" e acela ce execută un proiect si 
răspunde de corectitudinea tehnică, 
fără a răspunde de concepție...

Cu cît vor fi mai multe edificii 
„anonime" cu atît va fi mai lent pro
gresul arhitecturii, se vor naște mai 
departe clădiri și cartiere puțin in
teresante. Fără persoane reale nu 
există personalitate, nu există stil. 
Nu există nici stiluri diverse, nici 
stilul national, care e suma diversi
tăților de stil. Să dezvăluim identita
tea autorilor — proiectanțl și cons
tructori — ca să știe forumul cetății 
pe cine să încununeze cu lauri și pe 
cine nu 1

Iama și-a statornicit pe 
deplin drepturile și pe melea
gurile noastre. Pantele mun
ților s-au acoperit de ză
padă, frigul ne-a făcut să 
scoatem șoșonii, fularele, 
căciulile...

Bucuroși în primul rînd 
sînt copiii, la gîndul prime
lor întreceri pe pîrtiile de 
săniuș. însă doar cei care 
au săniuțe. Pentru că cine 
le caută în magazine nu le 
găsește.

C.I.L.-Reghin este prin
cipalul producător de săniu
țe din țară. Dar în aceste 
zile, aici continuă produc
ția ambarcațiunilor sporti
ve : caiace, canoe etc. E 
bine că lemnarii de la Re
ghin se gîndesc că un bun 
gospodar își construiește 
iama car. Dar în vară n-au 
făcut la fel: n-au pregătit 
săniuțele I

Ce se întîmplă, de fapt, 
cu articolele de sezon 
(schiuri, săniuțe etc) care 
figurează în nomenclatorul 
de produse al acestui com
binat ? Iată cîteva fap
te. în primele zile ale aces
tei luni, C.I.L.-Reghin era

direcției generale de resort 
din minister ?

Repercusiunile lipsei de 
preocupare pentru respec
tarea contractelor din par
tea celor de la Reghin sînt 
resimțite atît de către orga
nele comerciale regionale, 
cît și de magazinele de spe
cialitate din Tg-Mureș, ca 
și din București. Tov. Ște
fan Kocsis, director al 
I.C.R.M. Tg-Mureș, ne-a 
spus: „Regiunea noastră
este cunoscută ca un centru 
al sporturilor de iarnă, în 
special al hocheiului pe 
gheață. Odată cu începutul 
sezonului rece, trebuia să 
primim 500 de crose, dar 
am primit cu mare întîr- 
ziere. La rîndul său, tov. 
Alexandru Szoverfi, res
ponsabilul magazinului nr. 
221 pentru articole de 
sport din Tg.-Mureș, se 
plîngea că nu poate răs
punde solicitărilor cum
părătorilor. în depozitul ma
gazinului nu are schiuri. 
Cît despre o ritmicitate a 
aprovizionării, nici nu se 
poate vorbi.

Am încheiat discuția în

Noi măsuri 
de deservire

ZĂPADĂ DA, 
SĂNIUȚE 

Șl SCHIURI BA

Dr. arh. M. CAFF6

„Mesaje" de Anul Nou Foto : M. Cioo

(Urmare din pag. I)

La rîndul său — pentru 
a nu ne referi decît la ora
șele citate — O.L.F. Roman 
are în depozite o cantitate 
de ceapa care, potrivit 
calculelor, acoperă necesa
rul pentru consumul popu
lației pe întreaga perioadă 
de iarnă. Dar conducerea 
oficiului scoate ceapa la 
vînzare o dată pe săptămînă 
și se miră că cetățenii se în
ghesuie la cumpărat, iar 
cantitățile puse în vînzare 
se epuizează imediat.

La Reșița, lipsa unor pro
duse, foarte acută pînă în 
zilele de 19—20 decembrie, 
a fost pur și simplu... plani
ficată. „La fiecare produs 
se stabilește cît și cînd să 
se pună In vînzare — ne-a 
spus tov. Petru Barița, di
rectorul O.R.V.L.F. De a- 
ceea în unele zile nu 
s-a scos nimic din de
pozite. Apoi, pînă cînd a 
reînceput aprovizionarea 
pieței, a trecut timp, cum
părătorii s-au alarmat. A- 
cum, cînd am scos pe piață 
14 tone de ceapă, ei cum
pără cantități mari, ceea ce 
face ca produsele să se 
epuizeze repede".

Aceleași practici au avut 
efecte asemănătoare în Ca
pitală, unde unele din prin
cipalele sortimente solicita
te — ceapa și zarzavatul — 
nu s-au pus în vînzare zile 
la rînd. Iată cum acest sis
tem de lucru, la care între
prinderile de valorificare a 
legumelor și fructelor nu 
recurg pentru prima dată,

are efecte negative, dînd 
naștere la neajunsuri și ne
mulțumind pe cumpărători.

Iată și un alt aspect. Atît 
în Capitală cît și în cele
lalte orașe s-a pus în vîn
zare ceapă deshidratată, un 
produs conservat printr-o 
metodă modernă, care men
ține toate calitățile nutriti
ve, de gust etc. ; In plus, 
prețul e convenabil, iar pun
gile din polietilenă pot fi 
păstrate timp îndelungat în 
spații de depozitare foarte 
mici. (în paranteză fie spus, 
se găsesc și alte legume con
servate prin deshidratare —

toare celei deschise zilele 
acestea la Bacău,. unde sînt 
prezentate legume deshidra
tate și se dau explicații pu
blicului privind avantajele 
și modul de folosire a pro
duselor ?

Trebuie arătat totodată 
că, în afara practicilor amin
tite mai sus, la unele pro
duse O.V.L.F.-urile dispun 
într-adevăr de cantități ex
trem de mici. Așa a devenit 
usturoiul o problemă — în 
Capitală, la Reșița, în multe 
alte orașe și chiar la Roman, 
în jurul căruia sînt sate unde 
se cultivă suprafețe întinse.

dator copiilor din întreaga 
țară cu peste 2 000 de 
săniuțe. Conform contrac
tărilor preliminare, canti
tatea de săniuțe tretiuia 
livrată comerțului la sfîrși- 
tul lunii noiembrie. Dar 
contractele nu au fost res
pectate, înregistrîndu-se ră- 
mîneri în urmă la livrare. 
Cauzele sînt exclusiv de or
din organizatoric intern : u- 
nele tipuri de săniuțe au 
fost lansate în fabricație cu 
întîrziere, s-a adăugat lipsa 
de colaborare internă între 
serviciile plan, producție și 
livrare, a cărei consecință a 
fost schimbarea sortimen
telor.

Printre articolele necesare 
practicării sporturilor de 
iarnă se numără schiurile 
și crosele. Și în ceea ce pri
vește aprovizionarea maga
zinelor de specialitate cu a- 
ceste articole, combinatul 
de la Reghin a rămas dator. 
Dintr-o situație aflată la su
cursala Băncii Naționale din 
localitate reiese că, la sfîr- 
șitul lunii noiembrie, exista 
o restanță în livrările la a- 
ceste produse de circa 2 000 
de perechi, dintre care a- 
proape jumătate aveau drept 
destinatar I.D.M.F.-Bucu- 
rești. Pentru tipul de schi 
„Olimpia", prototipul a fost 
realizat cu mult timp în 
urmă, la data de 30 sep
tembrie. Conform prevede
rilor, 2 064 perechi de schi
uri urmau să ia drumul 
magazinelor. Și ce s-a în- 
tîmplat ? Abia la 4 de
cembrie, o comisia a Mi
nisterului Economiei Fo
restiere, aflată la Reghin, 
se ocupa cu... punerea la 
punct a procesului tehnolo
gic 1 Cui să atribuim răs
punderea pentru această ne- 
permisă întîrziere dacă nu, 
în aceeași măsură, specia
liștilor combinatului, cît și

jurul aprovizionării maga
zinelor de specialitate cu 
Articole de sport pentru iar
nă la producător. Tov. Vla
dimir Novițchi, șeful sec
ției articole de sport din 
cadrul C.I.L.-Reghin, a con
firmat cele aflate de noi în 
fabrică. „Situația în care 
am ajuns, ne-a spus dînsul, 
se datorește lipsei de sin
cronizare dintre producție 
și cerințele pieței. Noi ve
dem neajunsurile semnalate, 
dar cîteodată nu le putem 
înlătura. în tot cazul, ca 
urmare a măsurilor luate, 
am intensificat producția 
articolelor contractate cu 
beneficiarii noștri. La să
niuțe, de pildă, am ajuns 
la o producție medie zilnică 
de 400 pînă la 450 bucăți".

Analizînd posibilitățile de 
remediere a situației, con
semnăm și părerea tov. Za
harin Sabău, maistru prin
cipal în aceeași secție : 
„Este absolut necesar ca în 
viitor să se reflecteze și să 
se ia măsuri pentru o mai 
bună aprovizionare, în spe
cial cu feroneria necesară 
săniuțelor și cu lacurile ne
cesare schiurilor. Este o con
diție absolut obligatorie 
pentru menținerea și spori
rea ritmului actual de pro
ducție în cadrul secției 
noastre — și care, în final, 
să ducă la recuperarea ră- 
mînerilor în urmă".

Firește că pentru a se răs
punde doleanțelor cumpă
rătorilor nu este suficientă 
simpla fotografiere a stă
rilor de lucruri din fabrică, 
simpla înregistrare a defici
ențelor. Cauzele fiind cu
noscute, se impune luarea 
țjnor urgente măsuri de re
mediere. cu sprijinul foru
lui tutelar, și urmărirea rea
lizării lor pînă la capăt.

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii"

pentru 
sărbători

IN AJUTORUL 
GOSPODINELOR

Se știe cîte pregătiri se fac pentru 
sărbătorirea în familie, cu rude, 
prieteni a sosirii noului an. Prepa
rarea în casă a cozonacilor și 
checurilor, îndeosebi, cere din par
tea gospodinelor pricepere, măies
trie, dar și efort. Pentru a le ajuta 
să-și economisească timpul, între
prinderea de panificație „23 Au
gust" din Capitală a organizat o 
secție specializată în realizarea 
unor cozonaci delicioși, aromați 
care respectă toate prescripțiile 
rețetelor consacrate atît în ce pri
vește conținutul cît și modul de 
preparare și asigură o mare va
rietate.

Cumpărătorii vor putea alege co
zonaci simpli sau umpluți cu nucă, 
cu stafide, rahat, mac ori cozonaci 
speciali cu adaos de fructe con- 
fisate si stafide. Se prepară cozo
naci „Rozeta" — fără umplutură, 
în greutate de 500 de gr. (6,75 lei) 
și de 100 de gr. (1,75 lei); cozonaci 
moldovenești — de 400 gr. (5,50 lei) 
și 150 gr. (2,50 lei); cozonaci cu 
rahat — de 500 gr. (6,75 lei) și de 
200 gr. (3 lei); „Sultanin" — cu 
stafide, de 800 gr. (16 lei); „Orient" 
— cu mac, în greutate de 700 gr. 
(12 lei); cu stafide — 400 gr. (5,75 
lei); cu nuci — 700 gr. (13,50 lei); 
cu rahat și stafide — 600 gr. (10,50 
lei). Cum aminteam, întreprinderea 
de panificație „23 August" lan
sează pe piață și un nou sortiment; 
cozonacul special cu adaus de 
fructe confisate și stafide, in am
balaj de polietilenă și poșetă de 
carton. Produce totodată checuri 
cu rahat — 500 gr. (6 lei) și ruladă 
cu gem de fructe — 400 gr. (10 
porții — 8,25 lei).

De remarcat varietatea sorti
mentelor, a preturilor, precum și 
prezentarea acestor produse : după 
scoaterea din cuptor, cozonacii sînt 
pudrați din belșug cu zahăr și am
balați în polietilenă, pentru a ajun
ge cît mai proaspeți la consuma
tori.

•
Menționăm, totodată, livrările de 

produse de cofetărie pe care le 
efectuează la domiciliul clienților 
cofetăriile „Scala", „Albina", 
„Ghiocel", „Nord" și „Victoria".

•
O altă noutate în domeniul de

servirii : cîteva unități comerciale 
din Capitală au introdus servicii de 
deservire, îndeosebi pentru coace
rea cozonacilor și a fripturilor în 
cuptoarele proprii. Astfel, la pati
seriile „Libertății" din Calea Ser
bau Vodă 17 și „Unirii" din Splaiul 
Unirii 1, precum și la simigeriile 
„Covrigel" din Calea Moșilor 217 
și „lalomicioara" din șoseaua Co- 
lentina nr. 2, se primesc pentru 
copt cozonaci, păsări, fripturi etc.

•
începînd cu ziua de 23 decem

brie, T.A.P.L.-București pune la 
dispoziția celor interesați o gamă 
largă de preparate și semiprepa- 
rate speciale — caltaboși, sarmale, 
fripturi — la unitățile „Gospodina'1 
și „Alimentara". De asemenea, se 
transportă la domiciliu, de la bu
cătăriile de bloc din Splai și Ro- 
setti, la cerere, meniuri complete, 
în valoare minimă de 30 de lei.

Nouă restaurante bucureștene și 
anume — Dunărea, Mediaș, Perla, 
Rucăr, Mărășești, Orizont, Opera, 
Pajura și Feroviarul — primesc, la 
rîndul lor, comenzi de meniuri în . 
valoare minimă de 200 de lei.

•
Casa de comenzi „Mercur* (te

lefon: 14 09 75 sau 16 73 40) oferă 
consumatorilor din Capitală posi
bilitatea să-și facă unele cumpără
turi prin comandă telefonică, fără 
a se mai deplasa la magazine. Casa 
de comenzi „Mercur" expediază, 
contra ramburs, la domiciliu, came, 
preparate de came și conserve di
ferite, lapte și produse lactate, za
hăr, ulei, vinuri, diverse băuturi 
naturale și spirtoase, băuturi spe
ciale din import și ape minerale 
etc. Comenzile se primesc zilnic, 
între orele 7—21, iar livrarea măr
furilor la domiciliu se face intre 
orele 8—14 sau 14—20, după prefe
rință. Transportul unui colet pînă 
la 5 kg costă 3 lei, între 5—10 kg 
— 5 lei, adăugîndu-se cîte 0,50 lei 
pentru fiecare kg ce depășește 
10 kg.

■ ■■■■■■■■>■■■■■■
mari producătoare de ustu
roi.

„Acum un an, usturoiul 
era produsul cel mai răs- 
pîndit și n-aveai ce face cu 
el — ne spunea tov. V. Vi* 
șan, directorul O.V.L.F. nr. „ 
2 din Capitală. Iar în iarna M 
aceasta, cu toate că prețul ’ 
este dublu, ne lipsește". De 
fapt, totul ține nu atît de 
condițiile climatice, cît de 
oscilații nefirești în ceea ce 
privește cultivarea unor su
prafețe corespunzătoare. Or
ganele care șe ocupă de -a- - 
provizionarea cu legume 
trebuie Să la măsurile, ce- se

să-i cointereseze pe produ
cători, dar să-i și oblige 
să-și respecte angajamentele, 
pentru a nu se mai repeta 
și în anul viitor aceleași lip
suri". Socotim pe deplin în
temeiate aceste observații și 
propuneri, iar cei în măsură 
să le traducă în fapt sînt, 
în primul rînd, Departamen
tul pentru valorificarea legu
melor și fructelor din 
U.N.C.A.P., întreprinderile 
și oficiile subordonate aces
tuia.

Cu prilejul raidului s-a 
mai constatat că unele pro
duse sînt de calitate slabă.

APROVIZIONAREA DE IARNA
cartofi, varză, gogoșari, vi
nete, mazăre, fasole verde 
etc.). Dar multe gospodine, 
deși caută ceapă peste tot, 
nu o cumpără pe cea des
hidratată, pentru că de 
multe ori nici nu știu de 
existența ei, dar mai ales 
pentru că nu știu cum s-o 
folosească ; nu se face în 
acest sens nici un fel de pu
blicitate și reclamă. Vînză- 
torii nu știu să prezinte pro
dusul, nu-i cunosc calitățile, 
gustul, nu l-au folosit. De 
ce nu s-ar organiza în toate > 
orașele, începînd cu Bucu- f 
reștiul, expoziții asemănă-

Apar și aici tot felul de si
tuații ciudate : la Răchiteni, 
de exemplu, o comună a- 
flată în apropierea Romanu
lui, cetățenii dispun de mari 
cantități de usturoi ; dar 
nimeni nu se ocupă de achi
ziționarea lui. Lipsa ustu
roiului de pe piață se dato
rește și faptului că O.L.F. 
a manifestat reținere cînd a 
fost vorba de crearea unor 
stocuri pentru aproviziona
rea de iarnă, de teamă ca 
produsul să... nu se strice. 
Aceeași este situația în re
giunea Banat, unde există.de 
asemenea unități agricole

impun pentru ca producerea 
sortimentelor să nu fie lă
sată la voia întîmplării. 
„Acum, contractul pentru 
cultura legumelor nu este 
decît un simplu petec de 
hîrtie, nimeni nu este tras 
la răspundere dacă nu înde
plinește prevederile lui — 
apreciază tov. Ungureanu, 
director la I.O.V.L.F. Bucu
rești. Contractele la legume 
trebuie să se bucure de a- 
celași regim ca și cele de 
lapte, came, sau ca oricare 
altă înțelegere contractuală. 
In această privință, ar tre
bui găsite acele metode care

Privind, de pildă, cartofii 
puși în vînzare în unele u- 
nități comerciale din Capi
tală (despre care se spune că 
au fost sortați), te întrebi: 
cum vor fi arătat cînd au 
fost încărcați în vagonul 
care i-a adus la București ? 
„Cartofii sînt aduși cu pă- 
mînt și pietre și aici încep 
să fie căutați oameni pentru 
sortare — ține să ne lămu
rească tov. Iosif Marvanco- 
vici care, în calitate de de
putat raional, se interesează 
de mulți ani de problemele 
aprovizionării cu legume în 
Piața Coșbuc. Din această

cauză, se depozitează și se 
pun în vînzare cartofi de 
proastă calitate, se produc 
pierderi".

Pentru a putea prezenta 
produsele cu „o față comer
cială" acceptabilă, întreprin
derile sortează și ambalează 
unele cantități de legume. 
Am văzut pungi din ma
terial plastic cu morcovi, 
albitură, praz, gata curățate, 
care se bucură de aprecie
rea gospodinelor. O inițiati
vă bună este livrarea carto
filor sortați și spălați în 
pungi sau în plase. Dar a- 
ceastă acțiune poate fi com
promisă dacă ambalarea nu 
va fi supravegheată cu exi
gență, spre a se preveni 
strecurarea în pungi a legu
melor depreciate.

în aceste zile, la multe 
depozite se lucrează de zor 
la preambalarea în pungi a 
unor cantități de ceapă și 
cartofi, se curăță morcovi, 
păstîmac, praz. „Acesta este 
viitorul în comerțul cu le
gume’ — ne spune tov. di
rector Vișan. Firește, n-avem 
nimic împotriva moderniză
rii. în momentul de față 
însă, paralel cu introducerea 
cepei sau morcovilor în 
pungi, ar fi bine să se de
pună eforturi mai mari pen
tru achiziționarea și aduce
rea unor produse deficitare 
(la Departament am fost in
formați că există posibilități 
și se acționează în acest 
sens), precum și pentru pre
gătirea condițiilor necesare 
obținerii unei recolte bogate 
în anul viitor.

Rezultatele 

unui concurs 

in proiectare
La concursul cu tema „Pe

reți exteriori pentru hale in
dustriale" organizat de Comi
tetul de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematiza
re, au fost acordate : două 
premii în valoare de cîte 
14 000 lei (autori: arh. Hanga- 
nu Dan Sergiu, Ing. Filip Con
stantin și arh. Jipa Virginia, 
arh. Gyorgy Imre, ing. Casas- 
8ovici Dan, arh. Popeecu 
Radu) ; un premiu în valoare 
de 8 000 lei (autori : arh. Iones- 
cu Ion, arh. Zaharescu Nicolae, 
arh. Stolan Mariana, arh. Bar- 
thon Ștefan ; colaboratori: ing. 
Comănescu Teodora, ing. 
Hambașanu Coralla), precum și 
două mențiuni în valoare a 
cîte 5 000 lei (autori: arh. 
Gyorgy Imre, arh. Jipa Virgi
nia, ing. Iacob Crucița și ing. 
Băiculescu Emilian, arh. Polizu 
Gheorghe, ing. Angelescu Ște
fan, ing. Ivanovschi Valentin).

Proiectele premiate vor fi 
puse la dispoziția I.P.C.T. spre 
a fi folosite la elaborarea u- 
nor soluții tipizate.

Lucrările prezentate la con
curs sînt expuse în sala din 
Bd. Magheru nr. 32—34 pînă Ia 
30 XII 1967.

exist%25c4%2583.de
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Stilul de muncă
al consiliului
de conducere din
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Conducerile întreprinderilor dezbat
SARCINILE ANULUI VIITOR

Uzina „Grivița Roșie"■ București Uzina de produse sodice Govora

cooperativa agricolă\
Nearu-Vodft — raionul considerat 

drept „Inima cerealieră" a Dobrogei, 
ftl datorește faima unor cooperative 
agricole puternic dezvoltate din 
punct de vedere economic si orga
nizatoric, cum sînt cele din Comana, 
Cobadin și altele. Important este, 
însă, că și celelalte cooperative sînt 
Unități puternice, valoarea zilel-mun- 
că fiind cuprinsă, de regulă, între 
40—50 lei. Printre acestea se numără 
și cooperativa agricolă din Merenl.

Ceea ce se remarcă din primul mo
ment în această unitate, mal puțin 
Cunoscută, este ritmul de dezvoltare 
ascendent, care a permis ca venitu
rile bănești totale să crească de la 
8 178 000 lei cît însumau în 1963, 
peste 12 milioane lei în acest an. O 
valoare aproape dublă a înregistrat și 
averea obștească, care, în prezent se 
ridică la 8,5 milioane lei. Ca urmare 
a crescut nivelul de trai al coope
ratorilor, fapt evidențiat, între alte
le, de creșterea în acest an a valorii 
zllel-munoă la aproape 50 de lei.

Printre factorii care au determi
nat progresele înregistrate de coope
rativă, așezarea ei pe un făgaș con
tinuu ascendent, trebuie relevat mo
dul în care lucrează consiliul de con
ducere, stilul șl metodele de muncă 
folosite de acesta în organizarea și 

■ conducerea treburilor obștești.
„Să ne întoarcem cu cîțeva luni 

în urmă, cînd, prin luna iuhie, con
siliul nostru de conducere a anali
zat felul în care se respectă democra
ția cooperatistă — ne spune tov. Amet 
Regep, secretarul comitetului de 
partid. Discutarea acestei probleme 
a fost sugerată de către organizația 
de partid. în urma unei analize efec
tuate de către un colectiv organizat 
de Uniunea cooperatistă raională. în 
afara unor lucruri mai mărunte, 
semnalate, s-a făcut o observație de 
fond — și anume aceea că o parte din 
membrii consiliului de conducere nu 
aveau sarcini concrete sau avîndu-le 
nu le duceau la îndeplinire".

Ședința amintită s-a transformat 
într-o veritabilă autoanaliză a stilu
lui de muncă al consiliului de con
ducere. Faptul că din cel 19 membri 
care intrau în componența acestui for 
de conducere numai 8 aveau sarcini 
concrete, a constituit problema prin
cipală a dezbaterilor. Măsurile de 
îndreptare n-au întîrziat. în acea 
perioadă se punea pregnant proble
ma calității lucrărilor de întreținere 
a culturilor, asigurarea densității op
time etc. Membrii consiliului de con
ducere Maria Bododel, Paraschiva 
Anghelina, Zenovia Stan și alții, au 
primit sarcina să organizeze consfă
tuiri de producție pe brigăzi pe tema 
amintită. Urmările s-au văzut practic 
în acele zile cînd inginerul agronom, 
președintele, ca și brigadierii, pre
zent! permanent în mijlocul oameni
lor, nu au mai constatat nici un caz 
care să-i determine să ceară reface
rea lucrărilor.

Alți membri ai consiliului de 
conducere — Constantin Tomes- 
cu, Radu Marin și Șoacăt Ilie — 
au primit sarcina de a scoa
te din impas îngrășătoria de tauri
ne. Discuțiile purtate cu îngrijitorii, 
exemplul personal pe care l-au ofe
rit și măsurile luate în vederea îm
bunătățirii furajării au dat roade. 
Anul acesta cooperativa a vîndut 
statului 900 de bovine îngrășate la 
o greutate medie de 245 kg. în plus, 
s-a reușit ca peste două treimi din 
totalul bovinelor vîndute statului să 
fie de calitatea I. ceea ce reprezintă 
un real progres față de anii trecuți.

Una din direcțiile spre care se în
dreaptă atenția consiliului de con
ducere este rezolvarea multiplelor 
probleme ale producției prin prisma 
eficientei economice. Este deosebit de 
concludent modul cum a fost rezol
vată 
re a 
rilor 
etc).
se creșteau toate speciile și catego
riile de animale de la care se ob
țineau producții mici, neeconomice, 
în anul 1963, de exemplu, veniturile 
bănești din zootehnie abia treceau de 
un milion lei, în timp ce în 1967 ele 
vor depăși 3,4 milioane. Din anali
zele efectuate de consiliul de con
ducere, cu sprijinul specialiștilor, s-a 
ajuns la concluzia că, în condițiile 
cooperativei, este necesară profilarea 
sectorului zootehnic pe îngrășarea 
taurinelor, a porcinelor, ca și creș
terea unui număr însemnat de ovine 
și păsări. Ca rezultat, într-un timp 
scurt și fără cheltuieli costisi
toare s-a obținut o producție ridi
cată de carne și lină. Este suficient 
să amintim că anul acesta coopera
tiva încasează aproape două milioa
ne de lei numai din îngrășarea bovi
nelor, cu alte cuvinte din utili
zarea superioară, în amestec cu uree, 
a produselor secundare ale culturilor 
agricole, care în trecut erau puțin 
folosite iar, uneori, toamna, rămî- 
neau pe cîmp.

Una din laturile esențiale, care ca
racterizează activitatea consiliului de 
conducere, se referă la stimularea 
inițiativelor valoroase ale cooperato
rilor, rezolvarea unor probleme prin 
forța exemplului personal al multora 
dintre membrii consiliului de condu
cere. Unul dintre membrii consiliului. 
Petre Pălău, șeful echipei de con
strucții, a fost criticat zdravăn pen
tru rămînerea în urmă a lucrărilor 
de construcții. Membrii acestei echi
pe se așteptau unul pe altul la

la

problema valorificării superioa- 
produselor secundare ale cultu- 
agricole (coceni, paie, pleavă 

Cu ani în urmă, în cooperativă

începerea lucrului, Iar șeara se în
torceau la casele lor cu mult îna
inte de asfințitul soarelui. Acest Ini
mos șef de echipă a înțeles sensul 
constructiv al criticilor făcute. Pen
tru a pune pe roate treburile în sec
torul încredințat, cu un frate al său 
și nevasta au hotărît să vină primii 
la lucru, înainte de răsăritul soare
lui. Membrii echipei s-au ambiționat 
șl ei. răspunzînd la exemplul șefului 
de echipă cu o poftă de muncă la 
fel de antrenantă. Ei au continuat 
să lucreze la construirea îngrășăto- 
riei de porci, la pătule și la alte o- 
biective pînă au fost date la timp în 
folosință.

Există nenumărate exemple care a- 
testă spiritul gospodăresc, pricepe
rea și dragostea manifestate de coo
peratori pentru a face ca nimic din 
ceea ce se produce în cooperativă 
să nu se risipească. Iată unul singur. 
Astă vară, șeful echipei legumicole, 
Petre Tănase, nu a așteptat ca, po
trivit contractului, legumele să-i fie 
preluate „loco". El a propus consi
liului de conducere ca, în fiecare 
noapte, să se transporte cîte un ca
mion cu roșii la Fabrica de conserve 
Ovidiu. Această inițiativă a permis 
ca să fie valorificată întreaga pro
ducție de legume.

Din cele povestite de tov. Gheor
ghe Chiriac, președintele coopera
tivei, rezultă că, în condițiile în care 
munca este bine organizată, cînd 
toți membrii consiliului de condu
cere, brigadierii, șefii de echipă își 
fac datoria, iar prevederile stabi
lite privind cointeresarea cooperato
rilor sînt întru totul respectate, în
treaga activitate a cooperativei se 
desfășoară normal Șl totuși, u- 
neori se ivește necesitatea u- 
nor acțiuni energice pentru impulsio
narea diferitelor lucrări urgente. Așa 
s-a întîmplat în toamnă cu strînge- 
rea cocenilor de pe cîmp. Majorita
tea cooperatorilor își făcuseră

„suma" de zlle-muncă, care să le a- 
sigure veniturile necesare. Ca urmare 
nu prea ieșeau la strînsul cocenilor. 
Spre sfîrșitul lunii noiembrie cocenii 
de pe 138 hectare mai erau încă pe 
cîmp. De aceea, consiliul de condu
cere s-a întrunit într-o ședință la 
care au participat brigadieri șl șefi 
de echipă. Nu era vorba numai 
de pierderea unor furaje grosiere, ci 
și de imposibilitatea de a executa la 
timp arăturile de toamnă. Așa- 
zisele argumente ale unora că 
se mai poate aștepta vreo cîteva 
zile pînă trece frigul pătrunzător, că 
arăturile se pot face și mai tîrziu, 
sau chiar în ferestrele iernii, au fost 

" combătute pe loc. Calculele făcute 
au dus la concluzia că se justifică 
o măsură extremă — aceea de a se 
tăia cîte două zlle-muncă celor care 
nu vin la strînsul cocenilor. In nu
mai 4 zile, întreaga lucrare a fost 
încheiată fără să fie nevoie să se a- 
plice nici o sancțiune.

Intre metodele care definesc stilul 
de muncă eficient al consiliului de 
conducere, amintim că, aici, planurile 
întocmite, măsurile stabilite în adu
nările generale, constituie obiectul 
unei preocupări permanente. în le
gătură cu aceasta, merită să subli
niem că, de fiecare dată, întrunirile 
consiliului de conducere încep prin 
analizarea modului cum au fost duse 
la îndeplinire cele stabilite anterior.

In prezent, pe agenda de lucru a 
consiliului de conducere, în afara 
lucrărilor curente, se înscriu multe 
măsuri de perspectivă, cum ar fi ex
tinderea mecanizării în zootehnie, u- 
tilizarea unor cantități mai mari de 
îngrășăminte chimice, respectarea, 
verigă cu verigă, a șirului de metode 
agrozootehnice înaintate etc, care vi
zează punerea în valoare a noi re
surse pentru mărirea producției a- 
gricole.

Constantin BORDEIANU

La clubul uzinelor „Grivița Ro
șie" din Capitală, într-o largă șe
dință de lucru, la care au partici
pat membrii colectivului de condu
cere al întreprinderii, șefii de sec
ții, servicii și ateliere, muncitori 
fruntași, secretarii organizațiilor 
de bază, au fost discutate sarcinile 
de plan pe anul 1968.

In cuvîntul său, ing. Jean Beiu, 
directorul general al întreprinderii, 
a subliniat că rezultatele bune cu 

colectivul uzinei încheie anul 
au fost determinate, în prl- 
rînd, de ritmurile superi- 
obținute, în cea de-a doua

producție marfă, în anul 1968 va 
crește aproape la dublu volumul de 
beneficii în raport cu anul curent. 
Majorate sînt și sarcinile care se 
referă la asimilarea de noi produse 
și creșterea performanțelor tehnice 
la cele aflate în fabricație.

Toți cei care au luat cuvîntul, în 
unanimitate, au apreciat că încă de 
pe acum sînt asigurate în uzină 
condițiile materiale, tehnice și or
ganizatorice pentru deplina reali
zare a sarcinilor de plan mobiliza
toare pe 1968. „Cele peste 180 
de măsuri tehnice și organi
zatorice stabilite cu prilejul ac
țiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii, pe care le 
vom aplica în anul viitor, ca și al
tele ce vor rezulta din studiile pe 
care le întreprindem în continuare 
— a spus ing. Vasile Tăpălagă, șeful 
secției 3 cazangerie — sînt o ga
ranție că sarcinile sporite din anul 
viitor vor fi îndeplinite".

Participanții la discuții s-au an
gajat să lucreze cu inițiativă și 
spirit de răspundere pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan ce revin uzinei în anul care 
vine.

PITEȘTI (de la redacția ziarului 
„Secera și ciocanul"). — Discutarea 
cifrelor de plan pe 1968 de către 
cadrele de conducere de la Uzinele 
de produse sodice Govora a prile
juit o analiză atentă a rezultatelor 
activității economice din acest an a 
întreprinderii, a posibilităților și 
rezervelor ce trebuie puse în va
loare în cursul anului viitor.

Ing. Vasile Săvuiescu, directorul 
uzinelor, a arătat că planul de pro
ducție pe 1967 a fost îndeplinit pînă 
la 11 decembrie, ceea ce va permite 
colectivului să realizeze pînă la 
sfîrșitul anului o producție globală 
suplimentară în valoare de 10 900 000 
lei și o producție marfă în valoare 
de 9 400 000 lei. Numai pe 11 luni 
s-au realizat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 
6 500 000 lei și beneficii peste plan 
de 12 milioane lei.

Cifrele de plan pe 1 968 prevăd 
sarcini mult superioare celor din 
acest an. Planul producției globale 
și marfă va crește cu 26 la sută, 
iar cel de beneficii cu 5 milioane 
lei. La un asemenea spor al pro
ducției globale, numărul mediu 
scriptic de salariați va crește cu

F.oto : Agerpre»

cunoscut că in 
află

ale țării. A-

în probe tehnologice

oare ...________ ____ ____ ___
jumătate a anului, în urma aplică
rii măsurilor stabilite în cadrul ac
țiunii de organizare superioară a 
producției și a muncii. Referin- 
du-se la sarcinile ce revin uzinei 
în anul viitor, vorbitorul a arătat 
că, față de 1967, în 1968 producția 
globală va spori cu 13 la sută, iar 
producția marfă cu 15 la sută.

De asemenea, se prevede ca pro
ductivitatea muncii să crească cu 
13 la sută, pe această cale urmînd 
să se obțină întregul spor de pro
ducție din anul viitor. Pe baza re
ducerii cheltuielilor la 1 000 lei

numai 8,7 la sută. Sporul de pro
ducție pe 1968 se va realiza, într-o 
măsură, pe seama intrării în func
țiune a noilor capacități aflate în 
construcție, lucru care impune un 
ritm mai rapid al lucrărilor și pre
gătirea temeinică a probelor tehno
logice.

Mulți dintre vorbitori, printre 
care inginerii N. Roșoagă, director 
adjunct, Paul Firinescu, Mihai 
Munteanu, Ion Liciu, au subliniat 
necesitatea pregătirii temeinice și 
în toate arai.. ' ' 
nului viitor, 
neri concrete 
desfășurare a 
co-materlale. 
s-a acordat, în cadrul _____ ___
reducerii consumurilor specifice de 
materii prime și materiale. S-au 
stabilit, de asemenea, măsuri con
crete în vederea aplicării tuturor 
studiilor de organizare științifică a 
producției și a muncii elaborate a- 
nul acesta în uzină, care urmăresc 
folosirea judicioasă și la Întreaga 
capacitate a utilajelor șl agregate
lor, a forței de muncă, îmbunătăți
rea calității produselor.

pregătirii temeinice și 
lănuntele a producției a- 

Ei au făcut propu- 
în legătură cu buna 
aprovizionării tehni

ci mare atenție 
discuțiilor,

PROMENADA
La Ploiești s-a terminat construcția celei mai mari 

și moderne stații din țară de îmbuteliat gaze li
chefiate. Ea are o capacitate de 18 000 butelii în 24 
de ore, fiind dotată cu instalații automate de 
încărcare și probare a etanșeității buteliilor, precum 
și de sablare și vopsire a acestora. O mare parte 
din utilaje au fost fabricate în țară. Prin intrarea 
stației în funcțiune se creează posibilitatea îmbună
tățirii aprovizionării cu gaze lichefiate a populațiet 
de pe Valea Prahovei, din Banat și Moldova.

Lucrările de construcție a stației au fost executate 
în termenul prevăzut de lucrătorii întreprinderii de 
șantiere construcții-montaj de la Brazi, succes 
închinat de ei celei de-a 20-a aniversări a procla
mării Republicii. Stația urmează să fie dată în ex
ploatare după terminarea probelor tehnologice.

(Agerpres)

COSTISITOARE
A LEMNULUI

Vagoanele de marfă 
și de călători, fabrica
te la Uzina de vagoa
ne din Arad, sînt cu
noscute nu numai în 
țară, ci și peste hota
re. lată un aspect din 
noua hală pentru mon
tajul vagoanelor, in
trată nu de mult în 
funcțiune în această 

uzină

(Urmare din pag. I)

punere în funcțiune a noilor o- 
biective. Se asigură o folosire 
mai rațională și permanentă a mij
loacelor tehnice și a potențialului 
uman de care dispun organizațiile de 
construcții, se reduc duratele de 
execuție și, deci, imobilizările de fon
duri.

Din practica multor ani se des
prinde că utilajele grele și mijloa
cele de transport, cu toate că numă
rul lor crește continuu, sînt insufi
ciente pentru a acoperi nevoile pe 
care le reclamă producția lunilor „de 
vîrf" din trimestrele trei și patru, 
în timp ce în primul trimestru al a- 
nului ele nu sînt folosite la ran
damentul cuvenit. O situație si
milară se constată și în asigu
rarea necesarului de forță de 
muncă necalificată, care devine insu
ficientă în special în a doua jumătate 
a anului. Cum această forță de mun
că provine din mediul rural, ea nu 
mai este disponibilă, nu mai poate 
fi recrutată potrivit necesităților 
pentru perioadele de vîrf ale lucrări
lor. Or, prin realizarea în primul tri
mestru, cînd se dispune de un plus de 
forță de muncă calificată și necalifi
cată, a unui volum sporit de lucrări, 
șantierele nu vor mai întîmpina greu
tăți de această natură.

Realizarea unui volum sporit de 
investiții în primul trimestru influ
ențează pozitiv și nivelul producției 
în industria materialelor de con
strucții. In aceste condiții, fabricile 
pot să desfacă produsele pe care le
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Este 
regiunea Bacău se 
una din principalele zone 
forestiere 
proape jumătate din supra
fața ei este acoperită cu pă
duri de brad, stejar, fag și 
alte esențe. Oricît ar părea 
de paradoxal, totuși între
prinderile forestiere din re
giune „importă" din alte 
părți ale țării bușteni pen
tru debitare. De la Direcția 
regională de exploatare, 
transport și industrializare a 
lemnului am aflat că repar
tițiile date de Ministerul E- 
conomiei Forestiere pentru 
acest an au prevăzut aprovi
zionarea fabricilor cu 55 500 
mc bușteni de fag din regiu
nile Galați, Cluj, Brașov și 
Hunedoara. în același timp, 
prin alte repartiții, s-a sta
bilit ca 35 000 mc de buș
teni de stejar și alte esențe 
din regiunea Bacău să fie 
expediați pentru debitare în 
regiunile de unde se aduc 
buștenii de fag.

— După părerea mea, a- 
ceasta este o anomalie — 
ne-a spus ing. Petre Man
geac, directorul D.R.E.T.I.L. 
Transportul unui metru cub 
de bușteni din regiunea Hu
nedoara ne costă aproape 70 
lei. Tot așa de scump plă
tim și pentru transportul 
lemnului din celelalte re
giuni. Raportate la întreaga 
cantitate de bușteni pe care 
o primim în acest an din 
alte regiuni, cheltuielile su
plimentare generate de a- 
ceste transporturi se ridică 
la peste 2 milioane lei. Și 
încă un lucru. O bună parte 
dintre buștenii de fag pri
miți de la Hunedoara, Ga
lați și din celelalte regiuni

îi trimitem înapoi sub formă 
de cherestea.

Cum s-a ajuns la această 
vehiculare „în cruce" a lem
nului ? O dată cu reduce
rea consumului de rășinoa- 
se, Ministerul Economiei 
Forestiere a hotărît și re
profilarea unor fabrici din 
regiune pe producția de 
cherestea de fag. Ca urmare, 
în 10 fabrici a fost modifi
cată tehnologia de fabrica
ție ; s-au introdus alte cir
culare, pendule, au fost con
struite instalații de aburit. 
Această operație de repro
filare s-a făcut însă fără să 
se țină seama de resursele 
de fag existente în regiune. 
Așa că, pentru a se utiliza 
totuși la maximum utilajele 
existente, a fost necesar să 
se aducă bușteni din alte 
regiuni.

Putea fi evitată această 
promenadă costisitoare a 
lemnului ? Desigur că da ! 
Era însă nevoie ca Minis
terul Economiei Forestiere 
să țină seama și de părerea 
Direcției regionale de ex
ploatare, transport și indus
trializare a lemnului, care a 
propus să se debiteze în a- 
ceste fabrici reprofilate și 
buștenii de stejar. Cu totul 
alta a fost hotărîrea minis
terului. D.R.E.T.I.L. Bacău 
a expediat întreaga cantita
te de bușteni de stejar și 
alte esențe prevăzută în re
partițiile stabilite, așteptînd 
să-i sosească din celelalte 
regiuni buștenii de fag. De-a 
lungul anului, regiunea Ga
lați a rămas în restanță cu 

mare volum de bușteni 
fag, iar regiunea Brașov 
a livrat în 9 luni nici un

Planul de investiții
realizează, lucrînd la întreaga capaci
tate de producție. Faptul că unele or
ganizații de construcții au realizat în 
primul trimestru al acestui an un 
volum mai redus de lucrări și nu 
au creat spații de depozitare pentru 
anumite materiale de construcții a 
obligat unele fabrici, îndeosebi din 
industria cimentului, să lucreze sub 
capacitatea lor de producție. O ast
fel de situație s-a repercutat negativ 
în perioadele de vîrf, din trimestrele 
trei și patru, cînd cererile de ciment 
depășeau posibilitățile de producție 
ale fabricilor. înglobarea în lu
crări, în special în primul trimestru, 
a materialelor de construcții care se 
produc ritmic de industrie va înlă
tura asemenea greutăți, va permite 
reducerea stocurilor supranormative 
de materiale la producători și pe 
șantiere, favorizînd îmbunătățirea 
situației economice-financiare a în
treprinderilor.

Nu sînt necesare prea multe argu
mente pentru a demonstra că un 
factor hotărîtor în realizarea, încă 
din primul trimestru, a unui procent 
cît mai ridicat din sarcinile de plan 
anuale îl constituie asigurarea din 
timp cu documentație a șantierelor. 
Or, în acest domeniu persistă încă

anumite deficiente. Spre exemplifi
care, arătăm că organizațiile de 
construcții-montaj din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
dispun numai de 60 la sută din 
documentația de execuție pentru 
lucrările anului viitor. Această situa
ție nesatisfăcătoare se datorește pre
gătirii insuficiente de către unii din
tre titularii de investiții a condițiilor 
necesare începerii și desfășurării nor
male a proiectării obiectivelor. Pre
darea cît mai urgentă a tuturor pro
iectelor de execuție va permite or
ganizațiilor de construcții să coman
de din vreme prefabricatele, confec
țiile, aparatajele etc, astfel ca indus
tria să le poată programa și livra în 
timpul optim. Este de datoria bene
ficiarilor ca pentru întregul volum 
de investiții din anul 1968 să asigure, 
pînă la finele anului, proiectele de 
execuție, să se preocupe de crearea 
condițiilor normale la obiectivele care 
urmează să asigure frontul de lucru 
organizațiilor de construcții-montaj.

Realizarea ritmică și integrală a 
planului de investiții și mai ales 
punerea în funcțiune la termen a 
obiectivelor și capacităților de pro
ducție presupune, ca o condiție esen
țială, urgentarea contractării utila

jelor tehnologice, pentru ca ele să 
fie livrate șantierelor potrivit grafice
lor de montaj. O examinare a mersu
lui investițiilor pe acest an a scos 
la iveală serioase rămîneri în urmă 
în procurarea și montajul utilajelor 
tehnologice. Din cauză că unele șan
tiere nu au primit la timp utilajele 
tehnologice, sau au înregistrat întîr- 
zieri în atingerea stadiilor fizice la 
construcții, s-a ajuns la. situația cai 
în ultimele două luni ale anului 1967, 
să rămînă de montat utilaje . în 
valoare de circa 40 la sută din sar
cina anuală, fapt ce a creat „vîrfuri" 
foarte mari la lucrările de instalații 
și montaje. Apare astfel necesitatea 
stringentă ca beneficiarii să asigure 
programarea și aprovizionarea utila
jelor tehnologice, chiar din primul 
trimestru al anului, spre a se evita 
asalturile la montaj șl puneri în func
țiune, pe care organizațiile de instala- 
ții-montaj nu le pot acoperi în ulti
mul trimestru, cu mijloacele șl spe
cialiștii de care dispun.

Nu putem să trecem cu vederea 
nici faptul că însuși modul în care 
au fost planificate în unele ramuri 
punerile în funcțiune a contribuit la 
situația arătată. Din datele statistice 
rezultă că ponderea numerică a

obiectivelor și 
zute a fi puse 
reprezintă în primul trimestru pro
cente infime, iar.......................
peste 70 la sută.
plan a punerii în 
primul trimestru 
unui număr sporit de capacități și 
repartizarea lor uniformă în restul 
anului este o garanție a realizării 
integrale a acestor sarcini.

Este de datoria organizațiilor de 
construcții-montaj să desfășoare o 
muncă susținută pentru a asigura 
de pe acum realizarea exemplară a 
planului de investiții din anul viitor. 
Pentru organizațiile de construcții 
din cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor, la care volumul de 
construcții-montaj crește cu 22 la 
sută în anul 1968, încheierea pregă
tirilor pentru asigurarea condițiilor 
de lucru pe timp friguros este cu 
atît mai hotărîtoare.

Prin luarea tuturor măsurilor, or
ganizațiile de construcții-montaj ale 
ministerului nostru sînt hotărîte să 
facă totul pentru a asigura continui
tatea și ritmul susținut de execuție 
în primul trimestru al anului 1968, 
pentru a realiza cel puțin 20 la sută 
din planul de investiții și de con
strucții-montaj. Se vor crea astfel 
condiții optime pentru realizarea 
ritmică, uniformă a planului și pe 
celelalte trimestre în vederea redu
cerii duratei de execuție, pentru da
rea în funcțiune la termen a obiec
tivelor și capacităților planificate în 
cel de-al treilea an al cincinalului.

capacităților prevă- 
în funcțiune în 1967

în trimestrul IV 
Prevederea prin 

funcțiune chiar în 
al anului viitor a

metru cub din cantitatea 
prevăzută.

După cum se vede, a fost 
afectată serios chiar ope
rativitatea aprovizionării. 
Drept conseoință, trei fa
brici de cherestea, cele mai 
mari din regiune, aflate la 
Piatra Neamț și orașul Gh. 
Gheoighiu-Dej, nu și-au rea
lizat planurile de produc
ție luni de zile. Din lipsă 
de materii prime, în anu
mite perioade din lunile au
gust și septembrie, fabricile 
au stagnat complet. Prin 
nenumărate adrese și tele
foane, s-a făcut cunoscută 
Ministerului Economiei Fo
restiere această situație, so- 
licitîndu-se dezlegarea ca în 
locul fagului să fie debitați 
buștenii de stejar. Ministe
rul a rămas însă ferm pe 
poziție.

Fapt este că D.R.E.T.I.L. 
Bacău nu și-a putut onora 
ritmic și în întregime obli
gațiile față de benefi
ciari, fiind în restanță cu o 
însemnată cantitate de che
restea de fag. Consecințele 
unei asemenea planificări 
neraționale a aprovizionării 
nu se opresc însă aici. Pen
tru cantitatea de lemn care 
a făcut în acest an prome
nadă de la Borca la Dunăre 
și de la Hunedoara pe Va
lea Trotușului, au fost blo
cate numeroase vagoane, 
care puteau fi utilizate la 
alte transporturi.

O atare perspectivă se în
trezărește și pentru anul 
1968. Tov. Petre Mangeac 
ne-a informat că în anul vii
tor urmează să se aducă din 
regiunile Hunedoara și Ga
lați circa 70 000 mc de buș
teni de fag. In același timp, 
D.R.E.T.I.L. Bacău va expe
dia în alte regiuni 11200 
mc de bușteni, de diferite 
esențe. Așadar, alți bani iro
siți, alte vagoane folosite ne
rațional. Mai mult chiar. în 
ciuda argumentelor aduse 
de direcția regională, pre
cum că și așa sînt multe fa
brici de cherestea de fag în 
regiunea Bacău, ministerul 
a hotărît și reprofilarea fa
bricii din Comănești. Aici 
se vor debita buștenii aduși 
de la Hunedoara. Oare de 
la Hunedoara si pînă la Co
mănești, cale de atîtea sute 
de km, nu s-a găsit o altă 
fabrică mai apropiată care 
să fie profilată pe cherestea 
de fag ?

Am adus în discuție a- 
ceastă anomalie din sistemul 
de aprovizionare în sectorul 
forestier pentru faptul că 
persistă de ani de zile 
după cum s-a văzut, nu 
fi complet lichidată nici 
anul viitor. Oricare ar
considerentele, credem că a 
sosit timpul să se înțeleagă 
că aprovizionarea încrucișa
tă cu material lemnos are 
implicații largi, contravine 
cerințelor de eficiență care 
trebuie avute în vedere și 
în acest domeniu.

ea
& 
va 
în 
fi

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii
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• Un bărbat șl o femele : Patria — I ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
10 ; n.30.
• Cina tu nu ești : Republica (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, Bucu
rești (completare Mlhall Kogălnlceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21.
• O sută unu dalmațlenl s Luceafărul — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.16 | 18,30 ; 20,45, Festival — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21 (la ambele completarea Năică șl veverița).
• Zosla : Capitol (completare Cel doi) — 9,30 ; 13 ; 15 ; 
18 ; 20,30.
• Al șaptelea continent t Central (completare Martin Gas
par) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

cinema

9—16 în conți-

• Amanțll din Toledo > Cinemateca — 10 ; 11 ; 14.
• Martin soldat : victoria (completare Numai șase se
cunde) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 : 18,45 ; 11, Modern (com
pletare In căutarea timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 
20,15, Excelsior — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 19 ; 21,15 (la ulti
mele două completarea Tămăduire).
• Faraonul — ambele serii : Lumina — 
nuare ; 19,30.
• Program pentru copil: Doina — 9 ; 10.
• Profesorul distrat : Doina (completare 
Bobo-City) _ 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
tare Vacanța mare) — 8—21 în continuare.

Cadre didactice universitare despre

CONCEPȚIA CURSURILOR
SPECIALE

Originalitatea 
muzeului

Dezvoltarea Impetuoasă a științei 
și tehnicii a perfecționat structural 
nu numai legi și concepte tradițional 
acceptate, ci însuși profilul spiritual 
al specialistului. Astăzi se apre
ciază tot mai mult că un in
giner, de pildă, pentru a putea 
răspunde tuturor solicitărilor, trebu
ie să fie în posesia unei ample cul
turi generale și, totodată, să-și cu
noască „la zi" domeniul specialității 
sale. în ancheta de față ne propunem 
să analizăm cîteva aspecte ale modu
lui în care învățământul superior a- 
sigură formarea specialiștilor cu 
ajutorul uneia dintre formele noi și 
principale de studiu — cursurile spe
ciale.

— Specializarea studenților poate 
întruni atributele eficienței cînd este 
un rezultat al întregii activități uni
versitare rațional corelate — a în
ceput prin a-și expune punctul de 
vedere ACAD. CAIUS IACOB. 
O asemenea corelare presupune, la 
rîndul ei o evaluare exactă a rolu
lui fiecărei catedre. Altfel specializa
rea și, într-un sens mai larg, 
pregătirea de ansamblu a stu
denților riscă să rămînă Circum
scrise unui cadru limitat, formal. 
De pildă, studenții facultății noas
tre de matematică șl mecanică 
sînt pregătiți în primii trei ani prin 
cursuri comune. In această perioadă 
cele mai numeroase sînt cursurile de 
matematică. Și în vreme ce în anii 
IV și V, studenții matematicieni reu
șesc să dobîndească un început de 
specializare în cîteva direcții impor
tante, ceilalți abia în anul IV încep 
pregătirea cu caracter general de me
canică. Vă dațl seama că într-o ase
menea situație nu mai poate fi vorba 
de o specializare corespunzătoare. 
Și asta tocmai datorită faptului că e 
vorba de un domeniu care nu este o 
ramură a matematicii, ci o știință de 
sine stătătoare.

— Din cîte cunoaștem, restrînge- 
rea direcțiilor de specializare este 
argumentată, între altele, prin aceea 
că majoritatea absolvenților univer
sitari sînt încadrați ca profesori în 
învățămîntul general, liceal și pro
fesional.

— Principiul este desigur just, dar 
aplicarea lui, cel puțin în cazul de 
față, se face defectuos. Să vă dau un 
alt exemplu concret. In facultatea 
noastră funcționează o singură cate
dră de mecanică, în comparație cu 
cele 9 existente în domeniul mate
maticii. Această situație nu poate fi 
o premisă pentru pregătirea viitori
lor profesori cu un orizont larg de 
informație științifică ; și cu atît mai 
mult pentru formarea cadrelor ne
cesare cercetării, producției, învăță- 
mîntului superior, aparatului de stat 
— o altă sarcină, de fapt tot atît de 
importantă ca și prima, ce revine 
universităților noastre.

Ce tematică trebuie să aibă un curs 
de specializare ? Uneori se apreciază 
că un astfel de curs nu cere o struc
tură aparte, tematica lui putînd fi 
expusă potrivit cu preocupările de 
moment ale cadrului didactic res
pectiv. Alteori se afirmă chiar că 
rigorile clasice, necesare și deci spe
cifice expunerii disciplinelor funda
mentale. ar osifica noutatea cuprin
să, ca un element obligatoriu. în 
prelegerile de specialitate. Iată și un 
alt punct de vedere, care pornește

Aventurile Iul
Dacia (comple-

• Slndbad marinarul i Union (completare Ostașii pădurii)
— 15,15 ; 17,30.
• Filme de animație : Union — 20.
• Insulele fermecate — Escapada : Timpuri noi — 0—21 
în continuare.
• O fată fericită : Gluleștl — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul 
sării (completare Armonie) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Prostănacul : înfrățirea între popoare (completare 
Năică și veverița) — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : Buzeștl — 15,30 ; 19.
• Loana : Qrlvlța (completare Numai șase secunde) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora (completare Două
zeci de ani de comerț) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Floreasca (completare Piccolo) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30. . • ’
• zece negri mititel s Bucegl (completare Opt minute 
de vis) — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flacăra (completare 
Viața plină de surprize) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea IUI Surcouf : Gloria (completare Va
canța mare) — 9; 11,15 ; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Tomis 
(completare Gigantul înaripat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, Melodia (completare Legenda) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cine va deschide ușa 7 : Unirea (completare Efemere)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zorba grecul : Vltan — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : Miorița (completare Orizont 
științific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Ocolul : Popular (completare Gigantul înaripat) — 15,30; 
18 ; 20,30.
e Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : Arta (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30, Flamura (completare Ostașii pădurii) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Munca (completare Intîlnlrea)
— 16 ; 18,15 ; 20,30, Cotroceni — 15,30 ; 18 ; 20,30.

de la preferințele auditoriului. îl 
înfățișăm în expunerea CONF. UNIV. 
VASILE CUCU, de la Facultatea de 
geologie-geografie din București : 
„Am observat nu o dată că studehții 
manifestă atracție față de cursurile 
speciale care nu se limitează la a 
descrie o singură problemă, oricît ar 
fi ea de importantă. Preferințele lor 
mi se par întemeiate. Pentru că, din 
păcate, adeseori asemenea cursuri 
au configurația unor „felii". Une
ori limitarea lor este atît de ac
centuată, încît se ajunge la tra
tarea unor probleme în domeniul 
cărora studenții nu și-au însușit 
în mod suficient elementele de 
bază. De pildă, în anul V este pre
văzut cursul special de urbanism, 
care beneficiază de 8 ore pe săptă- 
mînă. Dar cursul de bază — Geogra
fia populației și așezărilor —, menit 
să ofere elementele necesare înțele
gerii acestei „specializări", este pre
dat în semestrul al II-lea al anului 
II și totalizează doar 30 de ore. Așa 
se face că de multe ori cursurile 
speciale rămîn deficitare sub rapor
tul înfățișării unei viziuni unitare 
asupra problemelor studiate, că ‘ d'o- 
bîndesc rar valoarea unor sinteza".

— în procesul specializării, stu
dentul are, de asemenea, nevoie să-și 
însușească și să aplice metode de 
lucru cu valoare permanentă, pentru 
a se putea adapta mai ușor sarcini
lor viitorului — a observat ACAD. 
VICTOR VALCOVICI. De aceea, sînt 
de părere că în prelegeri, dar mai ales 
în seminarii speciale, tematica înfă
țișată trebuie să permită mai mult 
decît pînă acum antrenarea studen
ților într-o activitate personală și 
îndeosebi într-un contact direct cu 
practica. Evident, în acest climat se 
realizează mai ușor înarmarea vii
torilor specialiști cu procedee de lu
cru superioare, iar experiența pro
fesorului poate fi continuată și dez
voltată.

Există părerea mai veche după 
care cursurile speciale, dat fiind te
matica lor mai restrînsă, au aproape 
fatal un caracter arid, o formă de 
expunere greoaie. Numeroase exem
ple atestă însă că cele mai dificile 
probleme dobîndesc în „interpreta
rea" unor veritabile personalități di
dactice, un relief și o savoare cu larg 
ecou în rîndurile studenților. Despre 
„secretul" acestor reușite l-am rugat 
să ne vorbească pe PROF. DR. DO
CENT GHEORGHE SUCIU, membru 
corespondent al Academiei, de la In
stitutul de petrol, gaze și geologie :

— Trei sînt, după părerea mea, 
caracteristicile cu sprijinul cărora 
cursurile speciale pot deveni ^deose- 
bit de utile și, în același timp.’atrac- 
tive pentru studenți : să ofere posi
bilitatea unei opțiuni profesionale, 
să trăiască în actualitate și să rezu
me experiența de-o viață a profeso
rului. Eu cred că numărul cursurilor 
speciale ar trebui dublat, ca studen
tul să poată opta pentru ceea ce îl in
teresează mai mult. I se cere să sus
țină 3 examene ? Să-i oferim posi
bilitatea să le aleagă din 6 cursuri 
speciale ! Printre aceste cursuri ar 
putea fi introduse unele care să se 
ocupe de ultimele realizări ale știin
ței sau de domenii în curs de pro
filare.

In sfîrșit. nu puțini dintre studenți 
își aleg din tematica acestor cursuri 

subiectele pentru lucrările sau pro
iectele de diplomă. însuși contactul 
cu anumite probleme de strictă spe
cializare. înfățișate în realitatea lor 
vie, cultivă în rîndurile studenților 
noi disponibilități spirituale. „Există, 
cu alte cuvinte, o ambiantă specifi
că, asemănătoare întrucîtva cu cea în 
care membrii unei orchestre se pre
gătesc pentru un „maestoso" final — 
adaugă ACAD. GHERASIM CON- 
STANTINESCU. Depinde însă de 
mînuitorul baghetei ca o asemenea 
stare de spirit să fie captată și diri
jată cu artă, sau să ia forma unor 
stridențe. în Institutul agronomic ca
tedrele colaborează puțin între ele și 
din această cauză între disciplinele 
generale si cele speciale nu se ope
rează legături necesare sau, dimpo
trivă, se fac simțite repetiții și su
prapuneri.

Specializarea începută în învăță- 
mîntul superior condiționează în 
bună măsură reușita activității ab
solvenților. Este argumentul esențial 
care pledează pentru perfecționarea 
continuă a cursurilor si seminariilor 
speciale.

Mihai IORDANESCU

DISTINCȚIILE

tatea decernării distincțiilor acorda
te formațiilor și soliștilor, care s-au 
evidențiat în mod deosebit în cadrul 
celui de-al VIII-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori de la 
orașe și sate.

Au fost atribuite Premiul I și titlul 
de Laureat al concursului următoa
relor formații artistice ale sindica
telor:

Corul sindicatelor din Constanța, 
corul de bărbați al sindicatului Com
binatului de celuloză și hîrtie Brăila, 
corul de cameră al Casei de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș, taraful 
clubului 1 Mai și I.O.C.R. — Timi
șoara, orchestra de cameră a sindi
catului Ministerului Sănătății, colec
tivul de operetă al clubului 16 Fe
bruarie — Ploiești, orchestra de mu
zică ușoară a sindicatului întreprin
derii „Tehnometal" din București, 
orchestra de mandoline a sindicatu
lui P.T.T. — București, fanfara sin
dicatului Atelierelor C.F.R. „16 Fe
bruarie" — Cluj, brigăzile artistice 
ale sindicatelor D.N.M. Constanța, 
U.P.A. Colibași și uzinelor „Vulcan"
— București, formația de estradă a 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Bacău, ansamblul folcloric al sindi
catului T.R.C.C. — Oradea, formația 
de dansuri populare a sindicatului în
treprinderii „Automatica" — Sibiu, 
colectivul de dansuri clasice și cu 
subiect al sindicatului Rafinăriei Plo
iești, grupul vocal al Casei de cul
tură a sindicatelor din Iași.

Aceleași distincții au fost acorda
te următoarelor formații din cadrul 
așezămintelor culturale:

Corurile Căminului cultural Putna
— Suceava. Palatului Culturii din 
Ploiești, Palatului Culturii din Pi
tești, corul de cameră „Camerata", 
al Palatului Culturii și Școlii popu
lare de. artă din Ploiești, orchestrele 
populare ale Căminului cultural Vad
— Maramureș și Casei de cultură Ca-

PE ECRANE

O adaptare cinematografică după povestea omonimă a scriitorului 
Vladimir Bogomolov, în regia lui Mihail Boghin, rulează la „Capitol". 
Filmul redă o emoționantă poveste de dragoste în contextul evenimen
telor ultimului război mondial. Interpreți : Pola Raksa, Nikolai Merzli
kin.

• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (sala Ateneului român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20. • Opera română : 
Faust — 19,30. • Teatrul de stat 
de operetă : Văduva veselă — 
19,30. • Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia): Castiliana

— 19,30, (sala Studio) : Inttlnlre cu îngerul — 19,30, (sala Palatului) : Re
gina de Navara — 19,30. 0 Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 7.6 A) : Kean — 20. 0 Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Petru Rareș — 15,30 ; 19,30, (sala Stu
dio) : Jaguarul roșu — 20. 0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Ca-n 
filme — 19,30. 0 Teatrul „Ion Creangă" : Monstrul din Samarcand — 9,30, 
Toate pînzele sus — 16. 0 Teatrul evreiesc de stat : Vioara lui Stempenlu
— 20. 0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Frații Karamanzov — 20. 0 Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sîn- 
zlana — 10, (la Casa de cultură a raionului 1 Mai) : Vrăjitorul din Oz — 10. 
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal Ia Boema — 
19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 19,30. 0 Ansamblul Uniunii Generale 
a Sindicatelor : Prometelada — 20.

teatre

ACORDATE PARIICIPANJIEOR 
CONCURS Al ARTIȘTILOR AMATORI
ransebeș — Banat, formația de in
strumente populare a Căminului cul
tural Leșul Ilvei — Cluj, orchestra 
simfonică a Căminului cultural Iris — 
Cluj, orchestra de muzică ușoară a 
Casei orășenești de cultură Sovata- 
Băi, orchestra de mandoline și mu
zicuțe a Căminului cultural Rona de 
Sus — Maramureș, fanfara Căminu
lui cultural Lăpușnicul Mare — Ba
nat, brigăzile artistice ale Căminului 
cultural Budișteni — Argeș și Casei 
raionale de cultură „Grivița Roșie" — 
București, formația de estradă a Pa
latului culturii din Ploiești, an
samblul folcloric al Casei raionale 
de cultură Vlșeu — Maramu
reș și cel al Căminului cultural Co
păcel — Brașov, formațiile de dan
suri populare ale Căminului cultural 
Borlova — Bănat și Casei raionale 
de cultură „16 Februarie" — Bucu
rești, colectivul de dans clasic și cu 
subiect al Palatului Culturii — Bra
șov, grupurile vocale ale Căminului 
cultural Bolintinul din Vale —Bucu
rești și Casei de cultură Hîrșova — 
Dobrogea.

Formații din cadrul cooperației 
meșteșugărești : Formația corală și 
cea de dansuri populare ale coopera
tivei „Igiena" București, orchestra 
populară și brigada artistică ale Coo
perativei „Artă și precizie"-București, 
orchestra de muzică ușoară a Coope
rativei „Metalul“-Tg. Mureș, orches
tra de muzicuțe și mandoline a coo
perativei „Igiena“-Constanța, brigada 
artistică a cooperativei „încălțămin
tea manuală“-București.

Din rîndul soliștilor au fost distinși 
cu Premiul I și titlul de Laureat :

Florica Ungur, de la sindicatul în- 
vățămînt din Oradea, și Viorica Pop, 
de la Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare, Nina Ene, de la șan
tierul naval Galați, și C. Nadoleanu, 
de la Casa de cultură a sindicatelor 
din Bacău (muzică ușoară), Ileana
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Petrescu, de la sindicatul învățămîn- 
tului din Craiova, (muzică clasică), 
Ion Roclitz, de la sindicatul spitalului 
Huedin-Cluj (pian), I. Cristian, de la 
Uzinele textile „Moldova“-Botoșani, 
(fluier), soliștii dansatori Maria Ca- 
leea, de la sindicatul fabricii „Trico
tajul Roșu“-București, și Lămîița 
Ungur, de la Casa de cultură a sindi- 
catelor-Bacău, călușarii sindicatului 
întreprinderii C.F.R.-Roșiori — 
București, Vochița Stoian, de la Că
minul cultural Dîmbovicioara-Argeș 
și Laura Lavric, de la Casa de cul
tură Rădăuți (muzică populară), Olga 
Bacă, de la Casa raională de cultură 
„Nicolae Bălcescu“-București (muzică 
ușoară), Carmen Marinescu, de la 
Casa orășenească de cultură Oradea 
(muzică clasică), Bogdan Georgescu, 
de la Palatul Culturii' din Pitești 
(pian), cvartetul de coarde al Casei 
de cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu — București, 
grupul de dansatori al Căminului 
cultural Chimitelnic-Mureș-Autono- 
mă Maghiară, grupul de dansuri 
acrobatice al Casei de cultură a tine
retului din raionul Tudor Vladimi- 
rescu-București și duetul mixt al Ca
sei raionale de cultură Tudor Vladi- 
mirescu-București, Elena Maria, de 
la Cooperativa „Arta casnică“-Tis- 
mana, (muzică populară), Edith 
Szabo, de la cooperativa „Metalul"- 
Tg. Mureș (muzică ușoară), Constan
tin Sofian de la cooperativa „Liber- 
tatea“-Rădăuți, (instrumentist), Vasile 
Turoși, de la cooperativa „Arta 
populară“-Cluj (dansator).

Au fost acordate, de asemenea, 
aproape 160 de premii II și III și nu
meroase mențiuni, precum și premii 
speciale și diplome din partea C.C. 
al U.T.C., Uniunii Compozitorilor, 
ziarului „Munca", revistei „Clubul", 
ansamblului artistic al U.G.S.R., 
Muzeului de Artă Populară, Muzeului 
Satului, revistelor „Albina" și „în
drumătorul cultural" și a gazetei 
„Viața cooperației meșteșugărești".

Solicitata din plin de viaja culturală 
șl științifică a secolului nostru muzeele 
fac obiectul unor largi dezbateri atît 
în țara noastră cit și în străinătate. Sînt 
confruntate opiniile specialiștilor și ale 
marelui public devenit un avid și exi
gent consumator de frumos și informare 
științifică. In mod firesc alături de pro
bleme legate de buna lor funcționare 
sînt atacate cele, pe care le-aș numi 
organice, de structură, într-un cuvînt 
cele care se referă la tematica acestor 
instituții. Căci fiecare muzeu în parte 
rămîne un act de creație, de inteli
gență și sensibilitate purtînd amprenta 
personalității organizatorilor lui.

Voi încerca să-mi spun părerea în 
această privință, părere născută din 
confruntarea unor realități pe care le-am 
cunoscut în practica cotidiană a celor 
11 ani de muzeografie, petrecuți în 
regiunea Bacău. Aș îndrăzni să afirm, în 
primul rînd, că tematica unui muzeu nu 
este o realizare de cabinet. Tematica 
unei instituții muzeale pare a fi legată 
în primul rînd de filonul local cultural, 
istoric, natural, ce se cere exploatat 
științific și prezentat muzeografic. Din 
acest punct de vedere splendidul muzeu 
de la Piatra Neamț născut din strădaniile 
neobositului pionier .Constantin Mătasă 
se conturează tematic ca un muzeu

puncte de vedere

al culturii neolitice Tripolie — Cucu- 
teni. Nu fiindcă așa a intenționat de 
la început vrednicul său ctitor, ci pen
tru că șanțul arheologului și-a deschis 
drum către un factor obiectiv, lumea 
comorilor de cultură materială lăsată 
moștenire de locuitorii străvechi ai dea
lurilor Moldovei.. Exemplificînd am putea 
enunța axiomatic că „Hora de la Fru
mușica” și splendida ceramică de la 
Podei au născut muzeul din Piatra, 
i-au dăruit faimă și prestigiu interna
țional.

Vrăjitele meleaguri ale Moldovei, ca- 
valereștile dueluri dintre cerbi și taina 
încărcată de poezie a luminișurilor de 
păduri, din codri de aramă cîntați de 
Eminescu, și-au găsit răsfrîngerea fireas
că în izbutitele diorame ale muzeului 
de științe naturale de la Bacău. Ace
lași lucru se poate spune despre casele 
memoriale și oportunitatea ridicării lor 
numai acolo unde urmele lăsate de 
personalitatea respectivă au rămas de 
neșters în solul tradiției. Izbînda omului 
asupra stihiei naturii întruchipate de 
forța vijelioasă a Bistriței nimicitoare, 
transformată în sursă de energie, trans
formarea peisajului printr-un inteligent 
act de creație pe aceste vechi melea
guri au prilejuit nașterea unei instituții 
muzeale, unică în felul ei în întreaga 
țară, muzeul rețelei hidroenergetice de 
la Bicaz. Desigur, și la cazul Bacăului, în 
egală măsură ar fi trebuit să-și găsească 
ecoul tematic corespunzător tezaurul et
nografic, amenințat de o grabnică dis
pariție. Trebuie însă să nu uităm nici 
un moment fără a face din aceasta o 
scuză că mișcarea muzeistică este relativ 
tînără în țara noastră și că în zece, 
douăzeci sau chiar treizeci de ani nu 
poate fi rezolvată satisfăcător, în toată 
amploarea diferitelor sectoare, problema 
oglindirii realității înconjurătoare în te
matica muzeelor.

Există o legătură puternică de inter
dependență între tematică și cercetarea 
științifică, elemente care se prind în
tr-o adevărată ecuație al cărei para
metru rămîne factorul uman, cercetătorul 
științific, care se formează el însuși la 
școala timpului. In al doilea rînd, tema
tica unui muzeu — nu trebuie să uităm 
nici un moment —• depinde de timpul 
și posibilitățile materiale care au stat la 
dispoziția muzeografilor respectivi. Și, 
implicit, de concepția vremii respective 
asupra rosturilor unei colecții de artă sau 
de istorie. Nicăieri mai bine ca în ex
poziția unui muzeu nu se poate aplica 
principiul „non multa sed multum".

In fine, cred că ar fi bine să procedăm 
cu mai multă atenție la proiectele de 
reprofilare tematică a muzeelor, ferin- 
du-ne de rețete generale, și dăruind 
fiecărui muzeu dreptul la personalitate, 
la ceea ce aș numi specificul tematic. 
Ori de cîte orii, bogăția materialelor o 
permite, este binevenit în marile centre 
ale țării muzeul cu un larg profil tematic, 
urmărind marile procese biologice, isto
rice sau culturale. Este firesc și deloc 
criticabil să încercăm a avea în aceste 
centre instituții muzeale care să oglin
dească în tematica lor procesul dez
voltării societății din cele mai vechi 

timpuri pînă în zilele noastre sau, bună
oară, dialectica mișcării neîncetate a 
naturii, de la arhitectura cosmică, pînă 
la apariția vieții și minunata epopee 
umană. Desigur, rămîne să se stabilească 
de forurile de specialitate în care centre 
urbane ale țării, și la ce orizont teri- 
torial-administrativ se pot crea condiții 
obiective pentru existența unor astfel de 
muzee. în schimb cu atit mai mult și 
fnai bine vom cere muzeelor din restul 
țării, orășenești sau sătești, să pună în 
valoare un anumit aspect, o anumită latu
ră în funcție de filonul local. Mai 
mult decît atît, mi-aș permite să adaug 
că noțiunea noastră de tematică muzeo
grafică trebuie să fie permanent dublată 
de conștiința clară a necontenitelor pre
faceri pe care le trăiește societatea, a 
solicitărilor pe care activitatea culturală 
le îndreaptă moment istoric după mo
ment istoric către sectorul muzee. Ar fi 
bine însă să lăsăm pe seama expozi
țiilor temporare grija de a răspunde 
unor necesități momentane ale propa
gandei culturale și să atribuim temati
cii expozițiilor de bază dreptul de a se 
dezvolta în pas cu descoperirile știin
țifice. De pildă, de dragul prezentării 
realității contemporane, nu este bine să 
știrbim amprenta arheologică, unitară, a 
frumosului muzeu din Piatra Neamț. In 
schimb dacă — exemplul este cu totul 
arbitrar luat — în cazul unor descoperiri 
arheologice pe valea Bistriței, scofînd la 
lumină realități nebănuife pînă în pre
zent, noi comori ale trecutului își vor 
cere prezența în muzeu, nimeni și nimic 
nu va putea împiedica lărgirea orizon
tului tematic, invocînd mecanic faptul că 
tematica muzeului din Piatra Neamț este 
definitiv consacrată neoliticului moldo
venesc. Muzeele sînt organisme vii, ele 
cunosc o dezvoltare armonioasă, hră
nită de cursul cercetărilor științifice.

în lumina problemelor ridicate de e- 
ducația estetică, științifică și patriotică a 
omului contemporan, fiecare categorie 
muzeală își aduce pe deplin contribu
ția. Totul este însă ca tematica iscusită 
și iscusita prezentare a realității prin 
exponate să fie ancorate puternic în 
ceea ce poate oferi tradiția locală. A- 
colo unde imaginația creatoare a mu
zeografului trebuie să intervină din plin, 
în slujba tematicii, este aiegerea strictă 
a esențialului, a elementului caracteris
tic și punerea sa în valoare prin cele 
mai noi și eficace mijloace tehnice. 
Pentru a-și amplifica arsenalul educativ, 
muzeele noastre au nevoie de tehnica 
secolului XX și, în special, ca în cadrul 
marilor muzee din străinătate, de asocie
rea artei cinematografice, a filmului ar
tistic sau științific cu tematică muzeistică 
— mijloc de mare eficiență.

Desigur în problema tematicii ar ră
mîne multe lucruri de spus. M-aș mul
țumi însă să mă mai opresc la un as
pect. în timpul său liber devenit o ade
vărată școală în afara școiii, marele pu
blic are nevoie să-și completeze necon
tenit bagajul de cunoștințe, să comple
teze vechile hărți ale realității înconju
rătoare dobîndite în școală cu date noi 
adăugite mereu de marșul gigantic al 
progresului contemporan. Muzeele de 
istoria tehnicii sînt chemate să răspun
dă acestei cerințe. Permițîndu-și 
extinderi tematice pe granițele de 
prezentare foarte mobile, piecînd de la 
problema însușirii normelor de igienă 
pînă la prezentarea istoriei comunica- ' 
fiilor sau a cercetărilor din domeniul ex
plorărilor cosmice, aceste muzee pot 
aduce excepționale servicii.

Cărui organism îi revine însă sarcina 
ca, confrunfînd dorințele marelui public 
cu punctul de vedere al specialiștilor 
și practica muzeografică mondială, să 
spună cuvînful hotărîtor în gingașa pro
blemă a stabilirii tematicii, care păstrată 
la nivelul unor veșnice șovăieli poate 
dobîndi un rol derutant în activitatea 
instituțiilor noastre ? îndrăznesc să spun 
că mișcarea muzeistică are nevoie de un 
comandament unic, un institut de mu
zeografie, menit să conducă creator a- 
ceasfă nobilă activitate. Un astfel de 
institut ar trebui să rezolve tot în le
gătură cu spinoasa problemă a tematicii 
muzeelor și creșterea sistematică a mu
zeografilor la nivelul învăfămîntului uni
versitar și a unei practici de producție 
strict reglementată. Generațiile de pio
nieri entuziaști și-au făcut datoria, cîte- 
odată disparat, izolat, în colțuri da 
țară. A venit momentul ca activitatea 
științifică să-și spună cuvîntul și în diri
jarea competentă a vieții muzeistice că
reia i?am examinat doar unul din nu
meroasele sale aspecte — tematica.

Iulian ANTONESCU 
lector universitar

(Urmare din pag. I)

■ ■ s
landra ș.a. — au confirmat 
întrutotul aceste aprecieri. 
Invitați să pună în scenă 
spectacole în teatre străine 
de mare tradiție și faimă, 
regizori români ca Liviu 
Ciulei sau Lucian Giurches- 
cu au cules elogii ca repre
zentanți ai unei gîndiri ar
tistice pe care teatrul nos
tru a acumulat-o și care-si 
arată tot mai evident matu
ritatea și împlinirile. In 
fine, vedem crescînd o nouă 
promoție — din rîndurile 
căreia s-a făcut remarcat 
îndeosebi numele lui An
drei Șerban, prin succesele 
dobîndite la Festivalurile 
studențești internaționale.

Progresele teatrului ro
mânesc, pasiunea pentru 
nou a creatorilor săi și-au 
găsit oglindiri semnificati
ve în Festivalul național 
al teatrelor dramatice. în
cercarea de a face un bi
lanț al acestei ample ma
nifestări ar depăși limitele 
articolului de fată. Am 
dori să relevăm doar unele 
idei, care s-au desprins cu 
prilejul comparării și se
lecționării spectacolelor, ca 
și din discuțiile aprinse 
purtate de oamenii de tea
tru.

Desfășurarea festivalului 
a demonstrat, cred, cu evi
dentă, că valoarea în tea
tru nu este a reușitelor 
izolate și efemere, ci a

muncii artistice de durată, 
consecventă și continuă, a 
construirii unor echipe u- 
nitare, care se definesc și 
se cristalizează în timp. 
„D-ale Carnavalului" în 
montarea plină de strălu
cire a lui Lucian Pintilie 
este opera unui regizor cu 
rare înzestrări ; ea se in
tegrează însă unei concep
ții de teatru elaborate la 
„Bulandra" de-a lungul 
anilor, este legată de nu
meroase căutări și încer
cări anterioare, desfășurate 
în cadrul acestei instituții 
sau în afara ei. Atitudinea 
creatoare fată de tradiție 
nu este aci rodul unei do
rințe ușuratice de a inova 
cu orice preț, este expresia 
unei viziuni artistice — la 
conturarea căreia au con
tribuit numeroase etape 
din viața teatrului, de la 
„Cum vă place" sau „Copiii 
soarelui" și pînă la foarte 
recenta „Livadă cu vișini".

Poate că fenomenul tea
tral cel mal remarcabil al 
ultimilor ani — si care 
merită stimulat în conti
nuare — a fost închegarea 
unui șir de trupe cu un 
profil tot mal distinct șl 
emulația pentru omogeni
zarea lor la un nivel supe
rior. Am putut admiră din 
nou, de pildă, în cadrul 
festivalului, excelenta for
mație a Teatrului de Co
medie, în frunte cu Radu 
Beligan, care a interpretat

„Opinia publică" de Aurel 
Baranga. Se știe că, în fața 
spectatorilor, emblema 
„teatrului din spatele Poș
tei" echivalează cu o ga
ranție de calitate. Iar a- 
ceastă carte de vizită, tea
trul și-a cîștigat-o prin 
participarea activă la con
temporaneitate, prin valoa
rea ansamblului și a fiecă-

sacrarea ca interpret al u- 
nor eroi de anvergură, ca 
actor complex, care îmbină 
o profundă trăire cu capa
citatea de a ridica persona
jul la proporții monumen
tale. Simplu, adevărat si 
în același timp purtător de 
mari idei și de vaste sim
boluri, George Constantin 
ne-a apărut ca interpret al

sînt, desigur, doar cîteva 
nume — ce s-au putut 
distinge într-o singură ma
nifestare — alături de nu
meroase altele, în parte mai 
de mult cunoscute.

Pentru valorificarea ma
ximă a acestor forte, un 
rol covîrșitor revine ani
matorului teatral. Evoluția 
multor colective a dovedit

Activitatea experimen
tală a avut o pondere în
semnată în cadrul Festiva
lului. Cu justificat interes 
au fost primite si discutate 
încercările de a integra 
spectacolului contemporan 
elemente de inspirație fol
clorică, bogate în sugestii 
pentru diversificarea lim
bajului scenic. Astfel, me-

EMULAȚIE ÎN MIȘCAREA TEATRALĂ
rui actor în parte, mergînd 
pînă la rolurile cele mai 
mărunte.

Trebuie să subliniem că 
mișcarea teatrală româ
nească dispune de mari 
forțe Interpretative. Ală
turi de maeștrii încercați 
ai scenei s-a ridicat o nouă 
și. .viguroasă generație ac
toricească. Unul dintre re
prezentanții de frunte ai 
acestei generații este Geor
ge Constantin. î interpretul 
rolului titular din „Petru 
Rareș" de Horia Lovinescu 
la Teatrul Nottara. In a- 
cest rol, George Constantin 
și-a întărit și verificat con-

unui sir de roluri capitale 
ale repertoriului clasic si 
contemporan.

Distincțiile acordate în 
festival au subliniat și alte 
prezențe actoricești : Va
lentino Dain la Tea
trul Național din Cluj 
sau Livia Baba la Sibiu, 
Bencze Ferenc la Teatrul 
Maghiar din Cluj sau Do
rin Varga la Teatrul 
Nottara din București, E- 
lena Bartok la Teatrul Na
țional din Iași sau Magda 
Popovici la Teatrul „Ion 
Creangă", Lenl Pintea-Ho- 
meag la Craiova sau Ion 
Fiscuteanu la Piatra Neamț

cu prisosință că teatrul 
poartă pecetea personalită
ții care-1 conduce, că a- 
ceastă pecete se Imprimă 
asupra ținutei repertoriu
lui. asupra calității specta
colelor, asupra disciplinei 
și coeziunii echipei. Ar 
fl de tras unele concluzii 
în legătură cu felul cum 
poate fi lichidată îndelun
gata lîncezeală a unor tea
tre cu conduceri amorfe, 
lipsite de ambiție, ori a u- 
nor teatre unde conduce
rea se schimbă la dese in
tervale, fără să se înflripe 
un nucleu artistic valoros 
si stabil.

ritul regizorului Ion Cojar 
este, cred, acela de a fi u- 
tilizat mijloace comice a- 
propiate de cele ale ve
chiului nostru teatru de 
bîlci (în „Afară-i vopsit 
gardu’, înăuntru-1 leo- 
pardu’" de Al. Popovici la 
Piatra Neamț) sau forme 
izvorîte din eposul si da
tina populară (în spectaco
lul clasei sale de la Insti
tut cu „Baladele" lui Do
minic Stanca), nu ca simple 
împrumuturi superficiale 
sau ca reconstituiri de 
muzeu, cl într-o concepție 
modernă, corespunzătoare 
gîndlrll șl sensibilității pu

blicului de azi. Este bine 
că germenii unei activități 
de experimentare apar și 
la Institutul de teatru, mai 
cu seamă că în pregătirea 
unor promoții anterioare 
s-au observat carențe seri
oase pe linia mișcării sau 
vorbirii scenice.

Consacrat valorificării 
scenice a dramaturgiei na
ționale. Festivalul teatral 
din acest an a reunit pe 
afișul său opere aparținînd 
moștenirii noastre cultura
le (Caraglale, Camil Petres
cu, Lucian Blaga, Al. Kiri- 
țescu, o adaptare după Ion 
Agîrbiceanu), precum și 
unor dramaturgi aflați azi 
în plină activitate : Horia 
Lovinescu, Aurel Baranga, 
Al. Voitln, Mehes Gyorgy, 
Sergiu Fărcășan, Dan Tăr- 
chilă, Al. Popovici. Dorel 
Dorian. Cu toate acestea, 
programul Festivalului a 
oglindit Insuficienta bogă
ție șl varietate a reperto
riului original. Unele tea
tre se apropie încă timid 
de operele principale ale 
dramaturgiei noastre din 
trecut, și rareori ne oferă 
spectacole de mare rezo
nantă cu aceste opere. Pe 
de altă parte, Ideile șl viața 
contemporană se reflectă 
destul de palid în multe 
dintre creațiile prezentate 
recent de teatrele noastre. 
Ml se pare, de aceea, cu 
atît mai salutară atenția

acordată în cadrul Festiva
lului promovării unor noi 
autori. Secția de dra
maturgie a Uniunii Scri
itorilor a instituit un Pre
miu al criticii teatrale, acor
dat pentru cel mai promi
țător debut al anului, dra
maturgului Leonida Teodo- 
rescu. Este de așteptat ca 
aceste încurajări să facili
teze pătrunderea în circui
tul vieții teatrale a unui 
număr mai mare de con
deie tinere, care să aducă 
cu ele prospețime, origina
litate, descoperirea unor 
noi fațete artistice ale con
flictelor etice șl ale pro
blematicii filozofice a con
temporaneității.

Discuțiile desfășurate în 
perioada Festivalului la A- 
soclatia oamenilor de tea
tru — șl care vor continua, 
cu siguranță, atît în presă 
cît șl în colectivele de in
terpreți — au relevat nece
sitatea schimbului de Idei, 
de opinii șl de experiență 
creatoare. Un climat de 
dezbateri sincere, de critică 
deschisă șl constructivă, de 
căutări febrile, neîntrerup
te și de verificare lucidă a 
rezultatelor, de autoexigen
ță, va asigura mal departe 
teatrului nostru acea viață 
ce reîncepe mereu nouă. în 
fiecare seară, cînd se sting 
luminile în sală șl cortina 
se ridică în fața șirurilor 
de spectatori emoționați.

t V
17,00 Natație : Cupa 
speranțelor. 18,00 — 
Pentru noi, femeile.
18.30 — Jurnal 
pionieresc. 18,45 — 
La șase pași de o 
excursie. Emisiune- 
concurs pentru pio
nieri și școlari.
19.30 — Telejurna
lul de seară. 19,45 
— Agenda dv. 19,50 
Buletinul meteoro
logic. Publicitate. 
20,00 — Tele-enci- 
clopedia. 21,00 — 
Film serial : „Eva
datul". 21,50 —
Drag ml-1 cîntecul 
șl jocul. 22,05 — 
Studio Uno — emi
siune muzlcal-dis- 
tractivă. 23,00 —
Telejurnalul de 
noapte. 23,15 — Te- 
lesport. 23,30 — în
chiderea emisiunii.
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FELICITĂRI ADRESATE

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele poporului canadian și al meu personal, permiteți-mi să vă 
«dresez călduroase felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

ROLAND MICHENER
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Gu ocazia alegerii dumneavoastră în postul de șef de stat al Republi

cii Socialiste România, poporul congolez, guvernul meu și eu însumi 
sîntem fericiți să vă prezentăm felicitările noastre sincere.

Vă dorim deplin succes în noile dumneavoastră sarcini, pentru feri
cirea poporului român.

Gu înaltă considerațiune,
GL. LT. J. D. MOBUTU

Președintele Republicii Democratice Congo

MANIFESTĂRI CONSACRATE

WI/EWM// REPUBLICII
leri după amiază au început la 

Muzeul de istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România. în ședin
ța plenară, lucrările 
fice organizate de 
științe social-politice 
ghiu" de pe lîngă 
Institutul de 
cial-politice 
P.C.R., “ '

sesiunii științi-
Academia de 

„Ștefan Gheor- 
C.C. al P.C.R., 
istorice și so- 
lîngă C.C. al 
cercetări eco- 
Institutul de

studii 
de pe 

, Institutul de 
nomice al Academiei, _______ __
filozofie al Academiei, Institutul de 
istorie „N. Iorga" al Academiei, cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de la 
proclamarea Republicii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Grigore Comartin, rectorul Aca
demiei de științe social-politice ..Ste
fan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R.

în continuare au fost prezentate 
comunicările : „Mișcarea antidinas- 
tică și republicană 
(1869—1871)“ de . 
membru corespondent 
miei, și lector 
la Universitatea 
ziția Partidului 
fată de monarhie 
Goldberger. prim 
torului Institutului de studii istorice 
și social-politice, și conf. dr. N. Po
pescu, șef de sector la Institutul de 
studii istorice și social-politice ; 
„Premisele social-politice ale înlătu
rării monarhiei și proclamării Re
publicii" de conf. A. Petric de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" și Gh. 
Tuțui, cercetător la Institutul de 
studii Istorice și social-politice ; „Cu 
privire la relația dintre general și 
particular în construcția socialistă" 
de dr. I. Rădulescu și lector P. Pîn- 
zaru ; „Principalele etape și trăsă
turi ale construirii economiei socia
liste în România" de prof. dr. E. 
Hutira si conf. F. Balaure de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" ; „So
cialismul si evoluția vieții naționale 
a popoarelor" de conf. dr. C. Vlad ; 
„Național și internațional în dez- 
vr Itarea socială contemporană" de 
ț>iof. dr. C. Petre de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și I. Florea ; 
„România — factor activ al vieții 
internaționale" de conf. dr. C. Flo
rea. redactor șef adjunct la revista 
„Lumea".

Lucrările sesiunii continuă — pe 
secții — azi și mîine la Academia 
de știinte 
Gheorghiu".

Româniadin 
prof. V. Maciu, 

al Acade- 
I. Șendrulescu, de 

București ; „Po- 
Comunist Român 

(1921—1944)“ de N. 
adjunct al direc-

social-politice „Ștefan

*
manifestărilor prilejuite 

ani de la
în rîndul ___

de aniversarea a 20 de 
proclamarea Republicii se înscrie și 
expoziția de grafică organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură si 
Artă, al 
vineri Ia 
de Artă 
România.

Expoziția reunește 150 de lucrări 
85 creații noi și 65 provenind din 

colecția Muzeului de Artă. Operele 
expuse — semnate de artiști cu re
nume, alături de cele realizate de 
tineri graficieni, oglindesc viata nouă 
a poporului nostru în ultimele două 
decenii, aspecte din activitatea crea
toare a oamenilor muncii, peisajul 
mereu înnoit al tării. Sînt prezentate 
în expoziție lucrări de Camil Ressu, 
Iosif Iser, Aurel Jiquidi, Vasile Ka- 
zar, Jules Perahim, Gy Szabo Bela, 
Gheorghe Ivancenco, Iulian Olariu, 
Constantin Baciu, Stan Done, Octav 
Grigorescu și alții.

cărei vernisaj a avut loc 
amiază. în sălile Muzeului 

al Republicii Socialiste

In cadrul ciclului „Republica în 
anul XX", vineri seara a avut loc, în 
sala mică a Palatului, colocviul „Ma
gistrale ale culturii", organizat de 
Universitatea populară București.

Au vorbit acad. Raluca Ripan, pre
ședintele Filialei Cluj a Academiei, 
despre „Dezvoltarea cercetării științl-

LOTO
DIN 22 DECEMBRIE 1967

54 33 65 64 50 83 44 2 22 40 49 27
FOND DE PREMII : 806 772 lei din 

care 11166 lei report categoria I.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 29 decembrie a.c. în București.

Pentru a crea oamenilor 
muncii posibilități mai largi de 
aprovizionare, Ministerul Co
merțului Interior precizează 
că și in zilele de dumincă 24 
și 31 decembrie toate unitățile 
comerciale din țară vor fi des
chise potrivit programului zi
lelor de lucru obișnuite.

LUCRĂRILE COMISIILOR
PERMANENTE ALE MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

La Palatul Marii Adunări Națio
nale continuă lucrările în cadrul 
comisiilor permanente.

Vineri, 22 decembrie, a avut loc 
ședința comună a Comisiei pentru 
cultură și învățămînt și a Comisiei 
juridice, prezidată de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, președintele 
Comisiei pentru cultură și învăță
mînt. Au fost examinate Proiectul 
de lege pentru organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și Proiectul de 
lege cu privire la dezvoltarea acti
vității de cultură fizică și sport. 
Tovarășii Pompiliu MacbVei,.. pre
ședintele C.S.C. A,., Angliei Ălexe, 
președintele Consiliului Național 
pentru educație fizică șl sport, și 
Ștefan Bălan, ministrul învățăm!ri
tului, au dat explicații membrilor 
comisiilor cu privire la proiectele 
de lege supuse examinării.

în continuarea lucrărilor, depu
tății membri ai comisiei pentru 
cultură și învățămînt au început 
analizarea secțiunilor planului de 
stat al economiei naționale și ale 
bugetului de stat pe anul 1968, pri
vitoare la domeniile învățămîntu- 
lui și ale culturii.

Comisia pentru agricultură și sil
vicultură. prezidată de tov. Vasile 
Mateescu, și Comisia administrati
vă, prezidată de tov. Emil Bobu, 
au luat în discuție secțiunile co
respunzătoare din planul de stat și 
din bugetul de stat pe anul 1968.

Secretarul Consiliului de stat, tov. 
Constantin Stătescu, a prezentat în 
fața comisiilor unele proiecte de 
legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat între sesiunile Marii Adu
nări Naționale.

Al 0R64NIZATKI
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Cronica zilei Sărbătoarea

SCANDERBEG
figură luminoasă

a istoriei naționale albaneze

flce în țara noastră șl realizările cer
cetătorilor din Cluj în anii republi
cii", Gheorghe Ungureanu, directorul 
Arhivelor statului din Iași, despre 
„Iași, vechi centru cultural — ieri șl 
azi" și pictorul Ștefan Barabaș, pre
ședintele filialei din Tg. Mureș a 
Uniunii Artiștilor Plastici, despre 
„Artele plastice în România și acti
vitatea artiștilor plastici din Tg. Mu
reș".

★

Ieri seară în sala din str. Batiștel 
din Capitală a avut loc conferința 
„România socialistă, tară liberă și 
independentă".

A vorbit Constantin Paraschivescu 
Bălăceanu, vicepreședinte al Asocia
ției juriștilor. A urmat un spectacol 
folcloric susținut de orchestra „Barbu 
Lăutaru" a Filarmonicii de stat 
„George Enescu".

(Agerpres)

Vineri a părăsit Capitala ing. 
Nejad Hashemi, președintele Căi
lor Ferate de Stat ale Iranului. în 
timpul vizitei în tara noastră, oas
petele a purtat convorbiri privind 
posibilitățile de cumpărare de ma
terial rulant românesc.

*
La Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzicale 
a avut loc vineri la amiază festi
vitatea decernării premiilor Festi
valului național al teatrelor dra
matice Vorbind cu acest prilej 
despre însemnătatea festivalului în 
mișcarea teatrală românească, 
conf. univ. Virgil Brădățeanu, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și acad. 
Zaharia Stancu, președintele juriu
lui, au felicitat pe cei premiați, 
urînd oamenilor de teatru din țara 
noastră noi succese în activitatea 
lor de creație.

Cu prilejul închiderii festivalu
lui, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă a oferit în aceeași 
zi un cocteil la restaurantul 
„Athenee Palace".

majoratului

(Agerpres)

Tradiționala sărbătoare a majoratului, 
care se desfășoară în luna decembrie a 
fiecărui an, a fost marcată vineri seara 
în Capitală printr-o festivitate organizată 
la sala Palatului de Comitetul orășenesc 
București al U.T.C. Au participat aproape 
3 000 de tineri muncitori, elevi și stu- 
denți, care în 1967 au pășit pragul vîr- 
stei de 18 ani.

Tinerii prezenți la festivitate au fost 
felicitați de Ion Borca, vicepreședinte al 
Comitetului executiv ai Sfatului popu
lar al orașului București.

In numele celor sărbătoriți au rostit 
cuvinte de mulțumire Mica Drăghici, 
studentă în anul I al Facultății de drept, 
și Petre Dumitru, muncitor la. Uzinele 
„Grivița Roșie".

In încheierea festivității, Ion Iliescu, 
membru supleant al C.C. ăl P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., a trans
mis celor sărbătoriți un cald salut din 
partea C.C. al U.T.C., felicitări și urări 
de succes. El a amintit tinerilor de 18 
ani misiunea lor nobilă de a consolida 
și dezvolta cuceririle revoluționare ale 
poporului nostru.

în ziua de 22 decembrie a avut 
loc plenara Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, consacrată 
dezbaterii activității desfășurate în 
cercurile de pionieri și școlari.

La plenară au luat parte tova
rășii Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar ai C.G. 
al P.C.R, și acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului. De ase
menea, au participat, ca invitați, 
profesori, conducători de cercuri, 
reprezentanți ai unor instituții și 
organizații centrale, ai presei cen
trale, pedagogice și pionierești.

în cadrul dezbaterilor au fost 
subliniate sarcinile care decurg, 
pentru activitatea pionierească, din 
Hotărîrea recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., cu privire la îmbunătă
țirea activității educative în rîndu- 
rile tineretului. Evidențiindu-se ex
periența valoroasă acumulată în 
activitatea cercurilor de elevi, s-au 
făcut numeroase propuneri și reco
mandări în vederea sporirii eficien
ței educativ-instructive a acestor 
cercuri.

Plenara 
cu privire 
pionierilor

Prof. Aleks BUDA
de la Universitatea de stat din Tirana

a adoptat recomandări 
la sărbătorirea Zilei 

în anul 1968.
(Agerpres)

vremea

SPORT
Se poate spune că în sezonul 

ternațional pugilistic care s-a 
cheiat, reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare superioară anilor 
trecuți. Sub uriașa cupolă a celebrei 
arene romane „Palazzo dello Sport" 
din capitala Italiei, „cocoșul" N. Gîju 
a fost încorsetat cu centura de cam
pion european, C. Ciucă a primit me
dalia de argint, iar alți trei boxeri 
români Gh. Chivăr, I. Covaci și 
I. Hodoșan au intrat în posesia me
daliilor de bronz. în acest sezon, pu
giliștii români au dominat categoric 
turneul balcanic de la Istanbul și au 
cîștigat, într-o manieră categorică, 
întîlnirile cu echipele R.F. a Germa
niei și Angliei. Ne bucură îndeo
sebi succesele repurtate de tinerele 
elemente, viitoarele cadre de nădejde 
ale sportului nostru cu mănuși.

După frumoasele victorii realizate 
la „Turneul preolimplc" de la Buda
pesta — unde I. Gorea (pană) și 
I. Alexe (grea) au obținut medalii de 
aur — echipa de tineret a RPmâniei 
a debutat cu o victorie categorică 
(8—2) în meciul — contînd pentru 
„Cupa Europei" — cu formația simi
lară a Franței. Spectatorii prezenți 
joi seara în jurul ringului deja Flo- 
reasca au aplaudat uneori la „scenă 
deschisă" o serie de tineri boxeri cu 
înclinații către im stil tehnic ca I. Ni- 
colau (muscă), P. Nedelcea (cocoș), 
G. Pometcu (pană), Gh. Ene (ușoară), 
V. Silberman (semimijlocie) și mai 
ales Calistrai Cutov (semiușoară). Ul
timul — revelația reuniunii, elev al 
antrenorului C. Dumitrescu — un pu
gilist cu o mare intuiție a ringului, a 
știut să adopte tactica potrivită pen
tru a se impune în fața dezlănțuitului 
său adversar Dominique Azzaro, una 
din speranțele pugilatului francez 
pentru Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico. Cutov a utilizat cu 
pricepere alonja sa pentru a tempera 
atacurile în serie ale francezului și 
în lupta de la semi-distanță a plasat 
cu o mare precizie loviturile de 
upercut la plex. '

în ansamblu, evoluția echipei noas
tre de tineret — pregătită de mai 
multă vreme de doi antrenori la în
ceputul carierei T. Niculescu și C. 
Dumitrescu, care se pare că s-au spe
cializat în a lucra cu boxerii începă
tori _ a satisfăcut și componenții săi 
ne dau speranțe. Fără îndoială că în 
procesul de pregătire mal există și 
unele lacune, care desigur, la c—'x‘"’ 
unei munci susținute, pot fi 
rate. Este știut că în întîlnirile inter
naționale de anvergură (Jocuri Olim
pice sau campionate europene), di
rectorii de ring sînt foarte exigenți, 
în ceea ce privește execuția corectă

In „C.C.E." la tenis

de masă

C.S. -ClUJ
in- 
în-

a loviturilor. O serie de tineri boxeri 
nu execută întotdeauna loviturile cu 
„pumnul închis", ci cu mănușa des
chisă, fapt pentru care pot primi a- 
vertismente.

Ar fi de dorit totodată ca antreno
rii noștri să promoveze cu mai mult 
curaj elementele tinere în meciuri 
internaționale mai importante, spre 
a putea înlocui pugiliștii cu state 
mai vechi de servicii. în acest 
sens, în calendarul internațional pe 
anul viitor ar putea fl incluse și în- 
tîlniri amicale cu echipe de tineret 
mai puternice — Polonia, Ungaria, 
R. D. Germană, Bulgaria, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Italia — ceea ce ar asi
gura rodarea și creșterea substan
țială a valorii schimbului de mîine 
al boxului românesc.

ÎN SEMIFINALE
Sala sporturilor din Cluj

O. P.

a 
găzduit ieri seară întîlnirea interna
țională de tenis de masă dintre echi
pele masculine CSM Cluj și Spojnia 
Varșovia, din cadrul sferturilor de fi
nală a „Cupei campionilor europeni”. 
Clujenii au cîștigat cu scorul de 
5-4.

în urma acestei victorii echipa 
CSM Cluj s-a calificat în semifinala 
competiției, unde va întîlni, tot la 
Cluj, pe campioana Cehoslovaciei, 
Slavia Praga.i

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut rece, cu cerul mai mult 
acoperit în Banat, Transilvania șl 
regiunea de munte, unde a nins 
intermitent. In sudul și estul ță
rii cerul a fost variabil, mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-est. 
Temperatura aerului a înregistrat 
o ușoară creștere în sud-vestul 
țării. Astfel la ora 14 era cu
prinsă între minus 21 grade la 
Joseni și plus un grad la Cala
fat. In București : vremea a fost 
rece, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a atins minus 
3 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 șl 26 decembrie. In țară : 
vremea va continua să se în
călzească mai ales în prima parte 
a Intervalului. Cerul va fi tem-. 
porar noros. Vor cădea precipita
ții locale, mal frecvente în jumă
tatea de nord a țării. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 14 șl minus 4 grade, Iar ma
ximele între minus 5 și plus 5 
grade. La începutul Intervalului 
condiții favorabile producerii po
leiului. In București : vremea va 
continua să se încălzească, mai 
ales la începutul intervalului. Ce
rul va fl schimbător. Temporar 
ninsoare. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere la în
ceput, apoi în scădere ușoară.

Anul 1967 marchează 
un eveniment impor
tant pentru poporul al
banez. Printr-o Hotă- 
rîre a Consiliului de 
Miniștri al Republicii 
Populare Albania, anul 
în curs a fost procla
mat an jubiliar, în me
moria eroului național 
George Kastrioti-Scan- 
derbeg, de la moartea 
căruia se împlinesc în 
ianuarie anul viitor 
cinci sute de ani.

Glorioasa figură a 
eroului național alba
nez George Kastrioti- 
Scanderbeg rămîne ca 
un monument grandios 
al uneia din perioadele 
decisive din istoria na
țională albaneză, ocupă 
un loc important în is
toria mondială.

Scanderbeg a trăit și 
a luptat în acea perioa
dă a istoriei europene 
calificată de Engels ca 
hotărîtoare, cînd au a- 
părut primele semne 
ale viitoarelor transfor
mări, ale crizei domi
nației feudale, la capă
tul cărora are loc for
marea statelor națio
nale moderne, epoca 
Renașterii din secolele 
al XV-lea și al XVI-lea.

Cercetările istorice 
desfășurate în Albania 
ne dau dreptul să afir
măm că în pofida unor 
factori de frinare, Al
bania și-a adus contri
buția proprie la aceas
tă dezvoltare economi
că, socială și culturală 
și a progresat împreu
nă cu celelalte țări ve
cine din bazinul adria- 
tico-balcanic. în acel 
moment istoric iureșul 
cotropitorilor 
s-a extins nu 
supra întregii 
le Balcanice, 
supra Europei centrale 
și occidentale.

în Albania și în Bal
cani. ca de altfel în în
treaga Europă, putini 
au fost aceia care au 
înțeles adevăratul peri
col al invaziei oto
mane. Interesele în
guste de clasă, conflic
tele interminabile în
tre seniorii feudali al
banezi, ca și între sta
tele feudale din Eu
ropa au ușurat reali
zarea intențiilor ocu- 
panților.

Dacă Albania a de
venit un os tare pentru 
ocupantul otoman și 
dacă „țara vulturilor" a 
fost ultima de la su
dul Dunării care și-a

otomani 
numai a- 
Peninsu- 
ci si a-

închinat drapelul în 
fața acestuia, meritul 
revine în primul rînd 
maselor 
îndeosebi 
care au
zistență eroică. Croni
carii otomani ai epocii, 
printre care Dursun 
bey, ne oferă date eloc
vente. Armata albaneză 
— scria el — „s-a năs
cut ca să se opună, ca 
să nu cedeze și să-și 
manifeste mînia...". Un 
altul, trăgînd concluzia 
dintr-o lungă experien
ță, constata : „Acest 
popor e formidabil; el 
e pașnic față de acei 
ce se poartă cinstit... 
dar împotriva celor 
flutură sabia lupta 
e promptă".

Cu sprijinul larg 
poporului, George Kas- 
trioti, cel mai talentat 
reprezentant al clasei 
dominante albaneze, a 
continuat cu succes, 
deși cu forțe relativ li
mitate. timp de un sfert 
de veac (1443—1468) 
lupta împotriva forțe
lor inepuizabile ale sul
tanului Murad II și ale 
fiului său Mohamed II.

înțelegînd aspirațiile 
maselor populare care 
își apărau viata, pă
mîntul și libertatea îm
potriva incursiunilor 
dușmanului, Scander
beg, om de stat și or
ganizator politic lumi
nat, a luat conducerea 
luptei împotriva cotro
pitorilor. Experiența de 
jumătate de veac a de
monstrat însă că nu se 
putea tine piept forțe
lor imense ale impe
riului otoman fără uni
rea energiilor politice, 
militare și economice 
ale tării. In aceste con
diții, în 1444 a fost 
creată „Liga Lezhe". 
organ suprem de răz
boi. Scanderbeg a reu
șit 
timp 
fuge 
dali 
uneori chiar și forța. 
Ca rezultat 
duințelor lui Scander
beg, poporul albanez a 
făcut un pas înainte 
spre închegarea 
stat unitar.

Pentru oamenii 
mai clarvăzători 
vremurilor era perfect 
evident că, invadînd 
Albania, Mohamed viza 
o trecere în Italia și în 
Ungaria. Lupta albane
zilor ținea în loc im
portante forțe otoma-

populare și 
țărănimii, 

opus o re-

ce 
lui

al

să împiedice la 
tendințele centri- 
ale seniorilor feu- 
albanezi, folosind

al stră-

unui

cei 
ai

ne, barîndu-le drumul 
spre inima Europei. 
Numai politica oarbă 
și egoistă a 
feudale din 
occidentală a 
cat realizarea 
unor oameni 
clarvăzători < 
derbeg, Ioan de Hune
doara și alții de a se 
opune în comun peri
colului otoman. Scan- 
derbeg a trebuit să 
lupte singur, cu con
vingerea că luptă pen
tru cauza comună a 
popoarelor amenințate. 
Acest nobil tel reiese 
și din cuvintele lui a- 
dresate unui prinț ita
lian : „Trebuie să știți
— a spus Scanderbeg
— că dacă otomanii vor 
reuși să ne învingă, 
Italia se va resimți în 
consecință si pămîntul 
vostru va cădea în mîi- 
nile lor...“. Contribuția 
adusă de albanezi sub 
conducerea comandan
tului lor, într-un mo
ment din cele mai cri
tice, la 
lizației 
nințate, 
lată de 
porani clarvăzători.

Privită pe fondul său 
istoric, lupta lui Scan
derbeg a depășit cadrul 
strîmt al unui război 
dus de o mînă de feu
dali care încearcă să-și 
păstreze proprietățile. 
Apărarea energică a 
intereselor mase
lor populare a impri
mat acestui război un 
caracter popular. Fie
care victorie cîștigattî 
a fost o victorie împo
triva fărîmițării feu
dale și a politicii de 
trădare. Biruințele stră
lucite au fost totodată 
rodul unei strategii și 
tactici pe măsura con
cepțiilor conducătoru
lui și a vitejiei zeci
lor de mii de luptători 
necunoscuti.

La zece ani după 
moartea lui Scander
beg, în Albania au că
zut ultimele citadele : 
Kruje, Lezhe și Shko- 
der. Dar munții alba
nezi n-au putut fi cu
ceriți.

Scanderbeg a rămas 
o figură luminoasă a 
istoriei poporului alba
nez și a istoriei mon
diale. Atît timp cît vor 
fi popoare care luptă 
pentru libertate și o 
viață mai bună numele 
lui va trăi și va fi un 
exemplu însuflețitor.

i statelor 
Europa 

. împiedi- 
i cererilor 

de stat 
ca Scan-

apărarea civi- 
europene ame- 
a fost semna- 
multi contem-

Magistralele atomului pașnic
(Urmare din pag. I)

Actualitatea
LOTUL REPREZENTATIV DE 

FOTBAL al țării noastre a plecat 
ieri într-un lung turneu ale cărui 
prime etape vor fi Congo-Kinshasa 
și Congo-Brazzaville. După meciurile 
din Africa, fotbaliștii români vor 
pleoa în America de Sud. Au făcut 
deplasarea următorii jucători : Coman, 
Adamache, Ivăncescu, Barbu, Măn- 
doiu, Mooanu, Deleanu, Dan, Gher- 
gheli, Dumitriu III, Grozea, Dincuță, 
Pîrcălab, Ionescu, Oblemenco, Kallo,

r
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capătul I 
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I
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Voleibaliștii I 
victoria cu |
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ASEARA în SALA SPORTURILOR 
DE LA FLOREASCA, în cadrul cam
pionatului republican masculin de 
volei, s-au întîlnlt echipele bucu- 
reștene Dinamo șl I.C.F. 
dinamoviști au obținut victoria 
scorul de 3—1 (15-—11, 10—15, 15—8, 
15—7).

SELECȚIONATA SECUNDA DE 
FOTBAL A U.R.S.S. a întîlnlt la 
Lima formația peruviană Universi- 
tario de Deportes. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (2—1).

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A BULGARIEI a susținut la Bremen 
un meci amical cu echipa vest-ger- 
mană Werder. Victoria a revenit 
gazdelor la scorul de 3—1 (2—0) ! 
Meciul s-a jucat pe un teren acope
rit cu zăpadă. în fata a 4 000 de 
spectatori.

la fotbal
Lucescu, 
antrenorii 
Onisie.

Sasu. Lobul este însoțit de 
Angelo Niculescu și Ștefan

ECHIPA DE FOTBAL FARUL 
CONSTANȚA și-a început turneul 
în Liban, jucîhd la Beirut cu forma
ția Azra-Maza. Partida s-a terminat 
la egalitate : 4—4 (2—1). După alte 
trei meciuri în Liban, fotbaliștii ro
mâni vor evolua în Siria, Kuweit și 
Turcia.

trebuie avute neapărat în vedere 
cele trei centre atomoelectrice de la 
Garigliano, Latina și Trino Vercel- 
lese, aflate în funcțiune de mai mul
tă vreme și a căror pondere în ba
lanța energeticii naționale sporește 
mereu. De asemenea, la Bologna se 
află un important centru de calcul 
care dispune de cele mai moderne 
mijloace pentru a efectua cercetări 
de tot mai mare complexitate. Tot
odată. la Napoli. Torino, Milano. 
Padova. Pisa există laboratoare 
unde se fac cercetări si aplicații în 
domeniul nuclear care se desăvîrșesc 
apoi în centrele mari.

Italia a deschis decî 
larg cercetărilor atomice 
cării energiei nucleare

un cîmp 
și apli- 
în sco-

Un oraș s-a schimbat la față]
(Urmare din pag. I)

fabrică de cimenf Trafia. Alt argument. 
Străbateai apoi strada principală. Casele 
mărunte și vechi, zugrăvite în gălbui 
spălăcit, adăugau.noi date la impresia 
de mohoreală. Centrul orașufui.U cuprin- 
deai dinir-o privire. In cinci minute nu 
mai aveai ce să vezi la Dej. Cumpă- 
rai un bilet la cinematograf,-după ce. te 
convingeai că altceva mai bun-nu ai de 
făcut pînă la ora cînd trebuie să fii la 
gară. Doreai, după film, să te adăpos
tești undeva. Cofetăria orașului era dezo
lantă. Mai bine în stradă.

Sigur, impresia aceasta nu-l de azi, 
e atmosfera
Orașul Dej, care prin anii '30, abia 
depășea 15 000 locuitori, azi are peste 
30 000. Edilii orașului au calculat că 
peste un deceniu Dejul va avea în
tre 40 și 50 000 locuitori. Altceva : pe 
Dealul Florilor s-a terminat microraionul 
1 cu 1 000 apartamente, încep lucrările 
la microraionul 2 cu încă 1 000 locuințe. 
Dejul are iluminație fluorescentă. Cine
matograf nou, cofetărie nouă, un complex 
elegant de deservire, magazine moder
nizate. Fosta fabrică de ciment s-a trans
format într-o fabrică de cărămizi refrac
tare. Fabrica de conserve produce in
tens. Străzile sînt inundate de tineret. 
Clădirile orașului sînt parcă și ele zu
grăvite în culori mai vii. Hotărît, impre
sia mea inițială despre 
valabilă.

La Dej există doar de 
un combinat. Combinatul 
hîrtie, un adevărat colos

din urmă cu multi ani.

Dej nu mai e

2 ani și ceva 
de celuloză șl 
industrial mo-

dern. Această unitate a industriei noastre 
socialiste a determinat în viața orașului 
un nou flux. Dacă altă dată Dejul se re
marca prin tîrgurile săptămînale, singu
rele ocazii cînd albul portului țărănesc 
înviora mohoreala caselor, în ultimul 
timp tinerețea e aceea care a răsturnat 
imaginea veche a orașului. îmi spunea 
directorul combinatului, acum doi ani și 
ceva, cînd în realitate nu exista combi
natul, el fiind doar un șantier, că are pe 
la școli aproape 200 de tineri, la Bacău, 
Suceava, Brazi, Brăila ; îmi spunea ace
lași director, în aceste zile, că media 
de vîrsfă a combinatului e de 22—23 
ani și că peste 80 la sută din muncitori 
sînt calificați. De unde au venit aceste 
suta și sute de tineri ? In primul rînd 
din Dej și împrejurimi. Inginerul Vasile 
Zăpîrtan, șeful secției hîrtie, este din 
Bobîlna, sat cu atîtea rezonanțe istorice I 
Tînărul Ion Rotaru, pe care 11 „iniția” In 
meseria de celulozar un mai vechi în 
branșă, Vlad Guguianu, e dejean de 
naștere. Mulți sînt din Cășei, din Să- 
lișca, din Cîțcău. Tineri, tineri... Și com
binatul e tinăr. Dar hîrtia pe care o 
produce a ajuns să fie cunoscută și peste 
hotare. Se spune, și cu asta se mîndresc 
muncitorii din Dej, că hîrtia produsă în 
combinat este cea mai albă din cite se 
fabrică la noi în țară.

Combinatul își face simțită existența 
In toate sectoarele vieții bătrînului Dej. 
în microraionul 1 de pe Dealul Florilor 
locuiesc muncitorii de la combinat. în 
microraionul 2 vor locui tinerii care încă 
nici nu și-au găsit viitoarele soții. 
„Avem un cinematograf nou, la nivelul

oricărui oraș modern”. Necesitatea lui 
este pe deplin justificată de cerințe. 
„Am avea nevoie de o casă de cul
tură". Sala pe care o are acum Dejul 
este necorespunzăfoare. Tineretul do
rește să aibă un loc unde să se întîl- 
nească, unde să poată vedea un spec
tacol al operei din Cluj, al Teatrului 
Național. Și Dejul va avea o asemenea 
sală I „Mai e ceva, tovarășe, vă rugăm 
să notați i cei de la comercial nu știu 
că orarul magazinelor nu mai corespun
de. Ei se orientează după necesitățile 
populației rurale, e un orar sătesc, ui- 
tînd de noi, de cei de la combinat...”, 
Și chestiunea aceasta se va rezolva, cei 
de la comercial vor înțelege că Dejul a 
intrat într-un circuit de modernizare.

Gustul pentru ritmul modern de viață 
se dezvoltă vertiginos și la Dej. De a- 
cum, cei din Dej se gîndesc la viitor. 
„Avem la Ocna Dej sare de o puritate 
excepțională. Și toate dealurile dimpre
jur sînt din sare. Noi ne gîndim că o 
uzină de produse sodice, aici, 
undeva în apropiere, ar fi deose
bit de rentabilă. Știți, sarea e exce
lentă, rezerve există pentru sute de ani... 
E apoi și Someșul aproape... Și Dejul e 
un nod de cale ferată... Ce mai, și brafe 
de muncă avem...”. Sînt gînduri de-ale 
dejenilor. Combinatul i-a învățat ce în
seamnă industria, industrializarea, în des
tinul lor.

Mărturisesc că mi-am schimbat im
presia despre acest oraș. Am fost deter
minat de evenimente să mi-o schimb. 
Evenimente ce se înscriu în contextul 
larg al impetuoasei dezvoltări a Româ
niei socialiste.

puri pașnice. Pentru a coordona la 
nivel național această activitate, a 
fost constituit Comitetul Național 
pentru Energia Nucleară (C.N.E.N.).

Realizarea acestui program de fo
losire în scopuri pașnice a energiei 
nucleare ridică însă serioase proble
me. Una dintre ele o constituie difi
cultățile de ordin financiar. întrucît 
fondurile de care dispune C.N.E.N. 
s-au dovedit insuficiente. Forurile 
italiene competente au făcut apel 
din această pricină și la alte resur
se. Chiar în cursul acestui an, după 
tratative care au durat mai multă 
vreme, s-au constituit trei grupuri 
Industriale capabile să asigure finan
țarea, proiectarea șl construirea unor 
centrale nucleare.

Dar problema finanțării nu consti
tuie singura preocupare. In condițiile 
Italiei, o problemă importantă este 
asigurarea combustibilului nuclear 
necesar. Pînă acum nu s-au descope
rit pe teritoriul țării zăcăminte im
portante de uraniu necesar produce
rii de combustibil pentru reactori. 
Predomină însă părerea că în etapa 
actuală costul combustibilului nuclear 
importat va greva asupra balanței de 
plăți a tării cu o sumă inferioară ce
lei cheltuite pentru achiziționarea de 
combustibili convenționali. Totodată, 
sînt în curs studii și experiențe pen
tru a se realiza reactori „autorepro- 
ducători" de combustibili (fertili- 
zanți) de la care poate rezulta mai 
mult combustibil decît se consumă.

O altă problemă centrală este 
aceea a formării cadrelor de specia
liști. în acest sector rezultatele ob
ținute sînt considerate încurajatoare. 
Astăzi numai C.N.E.N. concentrează 
peste 1 500 cercetători șl tehnicieni 
avînd cunoștințe științifice avansate 
șl o capacitate recunoscută în dome
niul cercetărilor pe care le efec
tuează. In prezent, Italia are aproxi
mativ 2 000 cercetători și tehnicieni 
dintre care unii, ca profesorii Amal- 
dl, Bernardini, Salveti, se bucură de 
un renume internațional. Pe lîngă 
formele „clasice" de pregătire — 
universități, cursuri speciale și uti
lizare de burse internaționale — do- 
bîndește o mare importanță și asigu
rarea unui schimb operativ de ex
periență cu centrele 
străinătate.

Care sînt rezultatele 
in prezent în folosirea
mice în scopuri pașnice, ce rol și ce 
pondere au ele în dezvoltarea econo
mică generală a tării? Punctul forte 
îl constituie realizările în domeniul 
energiei electrice provenită din surse 
nucleare. Italia — după cum afirmă 
statisticile de aici — se află astăzi 
pe locul al treilea în lume ca țară 
producătoare de electricitate de ori
gine nucleară. Săracă în surse ener-

naturale, ea este una dintre 
cele mai interesate ca energia
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getice 
țările 
nucleară să devină, cu timpul, sursa 
principală pentru producerea ener
giei electrice. Cele trei centrale ato
mice de la Garigliano, Latina și Tri
no Vercellese. cu o putere totală de 
peste 600 de megawați, au fur
nizat anul trecut 3 865 milioane 
kw/ore, reprezentînd circa 3,5 la sută 
din totalul energiei electrice produse 
in țară. Nevoile sînt insă mari, atît 
în industrie, cît și în alte domenii ; 
de altfel, 1 700 000 italieni care trăiesc 
în mediul rural nu au încă lumină e- 
lectrică în case. De aceea se urmăreș
te extinderea producției de energie 
electrică din surse nucleare. A 
fost anunțată construirea unei 
patra centrale atomo-electrice 
600—750 megawați, pentru ca pînă
1975 să ajungă aproximativ la trei 
milioane kW. Se prevede totodată că, 
în 1970, vor fi comandate alte cen
trale avînd o putere 
2 000 megawați. Iar 
1970—1980 se scontează 
alte centrale nucleare, 
de 6 500 megawați.

în sfera de aplicare a energiei a- 
tomice în scopuri pașnice dobîndesc 
treptat importanță medicina și mij
loacele de comunicație, transforma
rea apei de mare în apă dulce, și 
altele. în această direcție, în Italia 
s-au obținut unele rezultate la ni
velul realizat și în alte țări. Așa, de 
pildă, se acordă atenție așa-numitu- 
lui proiect „apă dulce din mare". 
După cum a declarat prof. Salveti, 
vicepreședintele C.N.E.N.,
este cea mai amplă acțiune între
prinsă în Italia pentru soluționarea 
problemei aprovizionării cu apă a 
zonelor destul de mari care duc lipsă 
de apă dulce. Italia are deja proiec
tate unele uzine, ca de pildă reacto
rul „Rovi", menit să asigure furni
zarea zilnică a o sută milioane de 
litri de apă desalinizată, pe lîngă o 
importantă cantitate de curent elec
tric. Anumite proiecte prevăd tot
odată utilizarea energiei nuoleare în 
domeniul navigației. A și fost stabilit 
un proiect de realizare a navei „En
rico Fermi", cu propulsie nucleară, 
avînd un deplasament de peste 9 000 
de tone.

Activitatea pe care o desfășoară 
Italia în domeniul utilizării energiei 
atomice în scopuri pașnice este că
lăuzită de ideea că drumul spre pro
gres este marcat azi de utilizarea cu 
maximă eficiență și operativitate a 
uriașelor posibilități pe care le oferă 
atomul pus în slujba vieții și nu a 
distrugerii.

t
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despre consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe 

din țări socialiste europene
Intre 19 și 21 decembrie 1967 a 

avut loa la Varșovia Consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe din 
|ări socialiste europene, la oare au 
participat I. Basev, ministrul afa
cerilor exțerne al Republicii Popu
lare Bulgaria, I. Pudlak, prim-ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, O. Winzer, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, M. Nikezicl, se
cretar de stat pentru afaceri exter
ne al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, A. Rapacki, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone, M. Mihai, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, I. Peter, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Ungare, A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Participanții la consfătuire au 
examinat în detaliu evoluția situa
ției din Orientul Apropiat șl au 
efectuat un schimb de păreri în 
legătură cu această problemă.

S-a constatat că Orientul Apro
piat trăiește încă sub semnul unei 
încordări maxime ca urmare a a- 
mestecului imperialiștilor. în ciuda 
voinței clar exprimate de majori
tatea covîrșitoare a țărilor și a 
hotărîrilor Organizației Națiunilor 
Unite, Izraelul continuă să ocupe 
teritoriile unor state arabe acapa
rate de el, încercînd să obțină din 
aceasta avantaje politice și de altă 
■natură. Canalul de Suez, care are 
o mare însemnătate pentru navi
gația și comerțul internațional, a 
devenit linia frontului și este inu
tilizabil. Nenumărate lipsuri și 
greutăți apasă asupra unui milion 
și jumătate de refugiați arabi ale 
căror pământuri și cămine se află 
sub ocupație. Situația din această 
regiune conține în sine pericolul 
unei noi explozii.

în spatele încordării care se men
ține și este intenționat alimentată 
stau planuri care țintesc departe 
ale unor anumite cercuri imperia
liste, în primul rînd din S.U.A., 
care urmăresc reinstaurarea orîn- 
duielilor neocolonialiste în Orien
tul Arab, profund dușmănoase po
poarelor acestei regiuni. în acest 
scop se fac încercări de a trans
forma regiunea Mării Mediterane 
într-o regiune a politicii agresive.

Miniștrii afacerilor externe au 
exprimat, în numele țărilor lor, so
lidaritate și sprijin pentru țările 
arabe prietene care duc o luptă 
justă împotriva uneltirilor imperia
liste și neocolonialiste, pentru 
drepturile și interesele lor legitime, 
pentru independență și suverani
tate de stat, unitate națională, pro
gres economic și social. Partici
panții la consfătuire au salutat ati
tudinea constructivă față de rezol
varea problemelor Orientului A- 
propiat, din partea guvernelor Re
publicii Arabe Unite și ale altor 
state arabe care se pronunță pen
tru realizarea cît mai urgentă a

unei reglementări politice. Mi
niștrii au salutat, de asemenea, 
tendința acestor guverne spre întă
rirea unității de acțiune a statelor 
arabe pentru respingerea politicii 
dușmănoase a neocolonialismului 
și agresiunii imperialiste în Orien
tul Apropiat și a politicii ameste
cului imperialismului în treburile 
interne ale statelor arabe. Miniștrii 
și-au exprimat în legătură cu a- 
ceasta atitudinea lor pozitivă față 
de ideea consfătuirii șefilor de sta
te arabe care urmează să aibă loc 
la Rabat.

Participanții la consfătuire au 
subliniat în unanimitate că retra
gerea trupelor izraeliene din toate 
teritoriile ocupate ale statelor 
arabe la linia existentă la 5 iunie 
a. c. constituie condiția principală 
și indispensabilă pentru restabili
rea și consolidarea păcii în Orien
tul Apropiat. în acest sens, mi
niștrii au arătat marea importanță 
pe care o are îndeplinirea rezolu
ției Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din 22 noiembrie 1967 și 
retragerea fără întîrziere a forțe
lor armate izraeliene din toate te
ritoriile ocupate ale statelor arabe 
și au subliniat inadmisibilitatea 
obținerii de teritorii pe calea răz
boiului. Orice interpretări care au 
ca scop să slăbească acest element 
esențial al rezoluției Consiliului 
de Securitate contravin literei și 
spiritului acesteia.

Miniștrii au subliniat, totodată, 
necesitatea recunoașterii de către 
toate statele membre ale O.N.U. din 
această regiune că fiecare din ele 
are dreptul de a exista în calita
te de stat național, independent și 
de a trăi în pace și securitate. Ac
țiunile Izraelului menite să rețină 
orice parte a teritoriilor arabe ocu
pate impietează asupra rezolvării 
altor probleme ale regiunii respec
tive pe baza principiilor amintite 
și, de asemenea, a principiilor ne
amestecului în treburile interne, in
tegrității teritoriale și astfel de ac
țiuni trebuie condamnate.

Miniștrii au făcut un schimb de 
păreri despre pașii posibili în 
scopul de a contribui la rezolvarea 
politică a problemelor Orientului 
Apropiat în direcția îndeplinirii 
rezoluției amintite a Consiliului de 
Securitate.

S-a hotărît să se continue consul
tările între statele participante la 
consfătuire în problemele situației 
din Orientul Apropiat.

Participanții la consfătuire au 
exprimat în continuare solidarita
tea țărilor socialiste cu lupta justă 
a poporului yemenit pentru inde
pendență și suveranitate, împotriva 
uneltirilor forțelor imperialiste și 
reacționare îndreptate spre stabi
lirea în sudul Peninsulei Arabice a 
stăpînirii neocolonialiste. Partici
panții la consfătuire au salutat, de 
asemenea, crearea unui nou stat a- 
rab independent — Republica 
Populară a Yemenului de sud.

Consfătuirea s-a desfășurat în 
spiritul deplinei unități și al cola
borării strînse, tovărășești.

Semnificația acordului
9

electoral dintre
P.C.I. si P.S.I.U.P.

ROMA 22. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : într-o conferință de presă 
ținută la Roma, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, și secretarul Partidu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare, Tullio Vecchietti, au vor
bit despre semnificația politică a 
acordului dintre cele două partide 
în vederea alegerilor senatoriale 
care se vor desfășura în primăvara 
anului 1968. Răspunzînd la între
bările ziariștilor, atît Longo cît șl 
Vecchietti au subliniat valoarea a- 
cordului încheiat, în ce privește 
unitatea grupării de stînga și a tu
turor forțelor democratice, pe baza 
unei platforme de luptă pentru un 
nou curs politic, o dezvoltare eco
nomică care să fie scoasă de sub 
dominația monopolurilor și o po
litică externă independență și de 
pace a Italiei.

Cele două partide — P.G.I. și 
P.S.I.U.P. — au încheiat recent un 
acord care prevede prezentarea de 
candidați comuni la alegerile sena
toriale din primăvară în vederea 
creării unui nou raport de forțe, 
prin unitatea tuturor grupărilor de 
stînga și democratice.

Apărătorii spațiului aerian al R. D. Vietnam își fac cu prisosință datoria 
dînd o ripostă hotărîtă avioanelor agresoare. Tn fotografie: avion mili

tar american dobo'rît deasupra Hanoiului
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In piața 
COMUNĂ

Noul refuz al Franței de a 
deschide Angliei porțile Pieței 
comune, în ciuda insistențelor 
„celor cinci" parteneri comuni
tari, a creat o atmosferă încărca
tă în cadrul comunității.

„Figurațiile" reprezentanților 
Olandei și Belgiei la dezbaterile 
reuniunii de la Bruxelles a mi
niștrilor pentru problemele so
ciale, ultima întrunire a C.E.E. 
din acest an, ridică, după păre
rea agenției France Presse, o 
„gravă piedică" în calea comu
nității vest-europene.

într-o declarație făcută Joi în 
parlament, ministrul de externe 
olandez, Joseph Luns, a afirmat 
că, datorită acestui nou veto al 
Franței, nu ar fi exclus ca 
C.E.E. să ajungă la „un impas 
periculos". Reacția negativă a 
Olandei s-a tradus prin adopta
rea unei rezoluții, în cadrul Ca
merei inferioare a parlamentului 
care cere cabinetului inițierea u- 
nor negocieri pentru încheierea 
de acorduri între „cei cinci" 
parteneri ai Franței oare var în
treprinde individual și în comun 
negocieri cu țările ce au soli
citat adeziunea la Piața comună.

O poziție similară a fost a- 
doptată și de căitre Belgia.

Pe de altă parte, într-un in
terviu televizat, Couve de Mur- 
ville, ministrul de externe fran- 
oez, a declarat că „Piața comună 
există grație Franței și dacă ea 
refuză să se lanseze „orbește" în 
tratative, face acest lucru pentru 
a salva ceea ce s-a realizat pînă 
acum..." Couve de Murville a 
reproșat „celor cinci" parteneri 
că doresc să ia Anglia sub tutela 
lor, fără să dezbată problemele 
de fond foarte dificile ale ade
rării și fără să aibă curajul să 
spună Angliei că la ora actuală 
ea nu este pregătită să intre în 
Piața comună.

ripostă 
EFICIEN TĂ 
AVIOANELOR 
AGRESOARE

in ultimul timp este tot mai mare 
numărul de avioane americane dobo- 
rîte în R. D. Vietnam. Numai între 
14—19 decembrie, a anunțat agenția 
V.N.A., agresorii au pierdut 44 de a- 
parate, dintre care 17 pe cerul Hanoiu
lui.

Reluarea raidurilor aeriene se dato- 
rește reîntoarcerii timpului frumos : a- 
viafia americană încearcă să compen
seze „inacțiunea forțată" din timpul se
zonului ploios. Dar — relevă agenția 
France Presse — raidurile repetate dea
supra Hanoiului au, de asemenea, „și 

o altă rațiune, evidentă pentru un ob

servator aflat la Hanoi : Imprecizia, 
mai mare decît înainte, de care dau do
vadă piloții în cursul bombardamente
lor. Cauza esențială pare a fi întărirea 
considerabilă a apărării antiaeriene.

Încă înaintea actualului anotimp, zia
rul „Le Monde” scria că aviatorii a- 
mericani nu reușesc să-și impună legea 
lor pe cerul nord-vietnamez.

Cu toate acestea, intervenționiștii se 
pregătesc să escaladeze o nouă treaptă 
a războiului aerian împotriva R. D. Viet
nam. După cum relatează din Washing
ton agenția France Presse, piloții ame
ricani ar fi primit autorizația de a pă
trunde deasupra zonei din extremitatea 
nordică a R. D. Vietnam.

După cum se știe, pretexful pentru 
începerea războiului aerian împotriva 
Vietnamului de nord l-a constituit așa- 
numitul „incident din golful Tonkin” de 
la 2 august 1964. Dezvăluirilor recente 
care destramă versiunea propagandis
tică oficială de la Washington cu privire 
la desfășurarea evenimentelor de acum 
3 ani li se adaugă publicarea în ziua 
de joi a unei depoziții făcute de 
William Bundy, asistent al secretarului 
de stat, la 20 septembrie 1966 într-o 
ședință închisă a comisiei senato
riale pentru afacerile externe : el A RE-

CUNOSCUT afunci că Departamentul de 
stat „pregătise" mai multe rezolufli ale 
Congresului cu privire la războiul din 
Vietnam încă ÎNAINTE de „incidentul 
din golful Tonkin". Bundy afirma că re
zoluțiile respective cereau sprijinul Con
gresului pentru hotărîrea președintelui 
Johnson „de a lua toate măsurile nece
sare” spre a acorda ajutor regimului sai- 
gonez. Aceste documente fuseseră ela
borate cu cîtva timp ÎNAINTE DE 2 AU
GUST 1964, cînd Casa Albă a pretins 
că vedete torpiloare nord-vietnameze ar 
fi „atacat” unități navale americane în 
golful Tonkin.

După cum a transmis agenția ameri
cană Associated Press, în ultimul timp, 
în Congresul american s-au putut auzi 
nu puține voci cerînd retragerea „împu
ternicirilor depline" acordate președin
telui în războiul din Vietnam.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a asociat la apelul 
Papei, Paul al VI-lea, în favoa
rea încetării bombardamentelor 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam. El și-a exprimat din 
nou convingerea că aceasta ar fi 
„singura măsură care ar putea 
duce la discuții și negocieri sem
nificative".

R. F. G.

IDEI
CARE-ȘI 
CROIESC
DRUM
• Săptămînalul vest-german 

„Die Andere Zeitung" anunță 
crearea în districtul Stade (lan
dul Saxonia inferioară) a unei 
noi organizații politice de tine
ret care se intitulează „Tînăra 
stingă". Noua organizație aderă 
la partidul Uniunea pentru pace 
din R.F. a Germaniei, înscriind 
în programul său puncte ca re
cunoașterea R. D. Germane, a 
frontierei Oder-Neisse, renunța
rea de către R.F.G. la pretenția 
de a reprezenta întregul popor 
german. De asemenea, „Tînăra 
stingă" se pronunță împotriva 
adoptării proiectului așa-numitei 
legislații excepționale.

• La conferința delegațl- 
lor Partidului social-democrat 
(P.S.D.G.) din districtul orășe
nesc Frankfurt pe Main, s-a vo
tat un document în care se cere, 
printre altele, renunțarea de că
tre R.F.G. la pretenția de a re
prezenta întregul popor german, 
normalizarea relațiilor dintre 
R.F.G. și R.D.G., precum și re
cunoașterea frontierei Oder- 
Neisse.

MANIFESTĂRI CONSACRATE

CELEI DE-A 20-A
ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII

REPUBLICII
țn difcrițe capitale au avut loc 

manifestări consacrate celei de-a 
20-a aniversări a proclamării Re
publicii.

La ambasadele României din 
Budapesta, Berlin, Sofia, Hanoi, 
Helsinki și Washington s-au ținut 
conferințe de presă în cadrul că
rora șefii oficiilor diplomatice ale 
României au înfățișat ziariștilor 
semnificația istorică a proclamării 
Republicii în viața poporului ro
mân, succesele obținute în cei 20 
de ani de construcție socialistă în 
țara noastră.

La Budapesta a luat cuvîntul am
basadorul României, Dumitru 
Turcuș. Cu prilejul conferinței de 
presă de la Berlin a vorbit Nicolae 
Ghenea. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D.G. La So
fia a vorbit însărcinatul cu afaceri 
ad-interim Cristea Ionescu-Tira, la 
Hanoi însărcinatul cu afaceri a.i. 
Pompiliu Celan, la Helsinki amba
sadorul României, N. I. Vancea, iar

la Washington ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Bogdan.

★
MOSCOVA. — Corespondentul 

Agerpres N. Cristoloveanu trans
mite : Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, în cadrul schimburilor cul
turale bilaterale româno-sovietice, 
vineri seara a avut loc la Teatrul 
de estradă din Moscova primul 
spectacol al formației de estradă a 
teatrului din Constanța, care între
prinde un turneu în Uniunea So
vietică.

La spectacol au asistat V. I. Po
pov, adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S., oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost de față Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasadei 
române.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

de presă
transmit Afișul constituie una din multiplele 

forme folosite de cadrele medicale 
senegaleze pentru educația sanitară 

a populației

agențiile

• NU S-A
UN ACORD
ÎNTOARCEREA
IN GRECIA
• ARESTĂRI
IN BENGALUL

La cinci zile de la

lovitura de stat 

Ă FOST DESEMNAT 

NOUL PREȘEDINTE 
AL DAHOMEYULUI

COTONOU 22 (Agerpres). — In 
urma unei reuniuni extraordinare a 
Comitetului militar revoluționar și a 
guvernului provizoriu, lt. col. 
Alphonse Alley a fost ales în funcția 
de președinte al Republicii Dahomey. 
Joi noul șef al statului dahomeyan se 
mai afla încă sub stare de arest la 
reședința sa, împreună cu colonelul 
Aho, fost ministru de interne, și cu 
comandantul de batalion Sinzogan.

într-o declarație radiodifuzată, 
Alley a declarat că aprobă fără re
zerve mișcarea de la 17 decembrie și 
că se angajează în mod solemn să 
respecte prevederile proclamației fă
cute de tinerele cadre. El a arătat 
totodată că armata din Dahomey a 
fost obligată să intervină pentru a 
evita ca grevele din ultimele zile să 
nu degenereze în tulburări sociale.

în urma alegerii ca președinte a lui 
Alphonse Alley, comandantul de ba
talion Kouandete, care timp de cinci 
zile a fost șeful statului, păstrează 
funcția de șef al guvernului provizo
riu, precum și portofoliile Ministere
lor Apărării Naționale și Informațiilor,

Falimente
în Japonia

REALIZAT
PENTRU
REGELUI

MASIVE
DE VEST

Nu a fost realizat nici un 
aCOrd privind reîntoarcerea re
gelui Constantin la Atena a de
clarat premierul grec Papadopoulos. 
Surse bine informate din capitala 
Greciei, citate de agenția U.P.I., 
afirmă că proiectul noii constituții 
nu limitează prerogativele regelui. 
Proiectul întărește puterea execu
tivă în dauna organelor legislative.

DESCHIDEREA 
CONGRESULUI P.C
DIN OLANDA

HAGA 22 (Agerpres). — La 22 
decembrie, la Amsterdam și-a des
chis lucrările cel de-al 22-lea Con
gres al P.C. din Olanda. Pe ordinea 
de zi a Congresului se află rapor
tul cu privire la activitatea G.G. al 
P.C. din Olanda și alegerea orga
nelor conducătoare ale partidului.

Plenara C. C. 
al P. C. din 
Cehoslovacia

PRAGA 22 (Agerpres). — între 
19 și 21 decembrie, la Praga a avut 
loc o plenară a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. La plenară au fost 
dezbătute probleme ale viitoarei 
dezvoltări economice a 
creșterii nivelului de trai al po
porului. Plenara Comitetului Cen
tral a fost informată, de asemenea, 
despre unele convorbiri pe teme 
internaționale avute de C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia în ultima 
perioadă.

După dezbateri, plenara G.G. al 
P.G. din Cehoslovacia a adoptat 
hotărîrea cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale cehoslovace și 
a nivelului de trai în perioada 
1968—1970.

țării și

Parlamentului R. P. Ungare
vineri seara. Parlamentul a ratificat

Sesiunea
a luat sfârșit
Tratatul ungaro-sovietic de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală și a dezbătut și adoptat, cu cîteva 
amendamente, bugetul de stat pe anul 1968.

Aproximativ 10 000 de persoane au fost 
arestate în Bengalul de vest dw>s înlăturarea 
guvernului de stînga din Calcutta, la 21 noiembrie. Se 
știe că în acest stat au avut loc puternice demonstrații 
împotriva destituirii guvernului de uniune populară. 
Autoritățile polițienești locale au intervenit de fiecare 
dată operînd arestări în rîndul manifestanților. (A.F.P.)

Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a primit delegația guvernamentală 
economică din Pakistan condusă de M. Ahmed, vice
președinte al Comisiei de Planificare, care se află în 
vizită la Pekin. Cu acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

0 ședință a Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea 3 avut loc 13 Pamnunjon în cadrul 
căreia generalul maior Pak Giun Kuk a protestat 
împotriva frecventelor provocări americane la adresa 
R.P.D. Coreene. El a arătat că în perioada de la 2 la 
20 decembrie, soldați americani au deschis de mai 
multe ori focul asupra porțiunii coreene a zonei demi
litarizate, servindu-se în acest scop de diferitele tipuri 
de arme introduse în mod ilegal în zona amintită. 
Toate aceste acțiuni, a subliniat generalul maior Pak 
Giun Kuk, constituie încălcări ale convenției de ar
mistițiu și creează o atmosferă de tensiune în Coreea, 
pentru ale cărei eventuale grave consecințe întreaga 
răspundere o poartă Statele Unite.

Ziua Armato! a *O9t sărbătorită la 22 decembrie 
de popoarele iugoslave. Cu 26 de ani în urmă, în 
mica localitate Rudo a luat ființă prima brigadă pro
letară care a constituit nucleul armatei populare de 
eliberare națională. în numeroase localități din țară 
au avut loc manifestări consacrate acestui eveniment.

Statele Unite vor livra Izraelului bombar
diere reactoare de «pul »A_4 Skyhawk", informea
ză agenția U.P.I. Citînd surse oficiale, aceeași agenție 
menționează că este vorba de 48 de avioane promise 
Izraelului înainte de conflictul din luna iunie.

Oricine a aterizat 
după scăpătatul soa
relui pe aeroportul in
ternațional „Haneda" 
din Tokio își va re
aminti frumoasa pri
veliște a nopții celui 
mai mare oraș 
lume. Apele golfului 
din împrejurimi par a 
fi păduri întunecoase 
într-o mare de lumini 
multicolore. Dar cine 
sosește aici în ultime
le zile observă lărgi
rea zonelor întunecoa
se asupra cartierului 
Ota din Tokio și ora
șului Kawasaki, ambele 
regiuni industriale din 
preajma aeroportului 
internațional. Aici au 
loc numeroase falimen
te. Se spune că nu mai 
sînt neobișnuite situa-

din

anul trecut. Aproape 
jumătate au loc în in
dustria textilă și de 
prelucrare a metale
lor.

Care este cauza fur
tunii dezlănțuite în e- 
conomia japoneză? U- 
neori, proprietarul u- 
nei făbricuțe răspunde 
că trebuie Să lucreze 
împreună cu angajați! 
săi pentru a face față 
numărului mare de co
menzi, adăugind că 
„suferă cumplit de o 
serioasă lipsă de forță 
de muncă". Dar cauza 
falimentului nu stă 
nici în comenzi, nici în 
lipsa de forță de mun
că. Economia niponă, 
ca oricare altă econo
mie capitalistă, trece 
printr-un continuu

CORESPONDENȚA DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚVIU

țiile cînd muncitorii, 
venind dimineața la 
lucru, găsesc fabricile 
închise și echipamen
tele acestora confisca
te. Cifrele confirmă a- 
cest fenomen. O aso
ciație de comerț și in
dustrie din Ota, cu 
circa 2 000 de membri, 
a anunțat că, începînd 
din septembrie, în fie
care lună cîte 20 da 
membri își închid fa
bricile și magazine
le. Agenția industria
lă „Tokio Shoko" a- 
nunța un nou record 
de falimente. Federa
ția bancherilor din Ja
ponia aducea la cu
noștință că falimentele 
au ajuns, într-o lună, 
la 1 338, adică peste 
40 pe zi; cifră record, 
care include numai fa
limentele companiilor 
cu un capital de peste 
10 milioane yeni. Dar 
dacă s-ar lua în con
siderare și întreprin
derile mai mioi, rata 
zilnică a celor ce își 
închid porțile ar fi 
mult mai mare, deși 
nimeni nu se încume
tă să furnizeze numă
rul lor exact.

Pe fundalul prospe
rității marelui capi
tal, un număr cres- 
cînd de întreprinderi 
mici și mijlocii din 
Japonia sînt scoase din 
circuitul economic. 
Nici o întreprindere 
mare și puternică nu a 
ieșit din circuitul eco
nomic, în timp ce so
cietățile mici și mijlo
cii își încetează, una 
după alta, activitatea. 
Numărul falimentelor 
a crescut anul acesta 
cu 46 la sută față de

proces de concentrare 
și centralizare a capi
talului și a producției, 
de „înghițire" a celui 
slab de către cel pu
ternic. In Japonia, în 
relațiile dintre fabrici
le mici și mijlocii și 
„marea companie pro
tectoare", aceasta din 
urmă, pentru a-și pro
teja propriile produse, 
cumpără producția pri
melor în cadrul așa- 
numitului sistem „pa
ternalist". Iată ce re
latează un mic fabri
cant: „Compania mea 
protectoare mi-a cerut 
să-i furnizez produse 
de o calitate mai înal
tă. Pentru a o realiza, 
am împrumutat bani și 
am cumpărat mașini 
noi. Dar, după cum se 
știe, prețurile la măr
furile de largă circu
lație zilnică au cres
cut și, pentru a nu-mi 
fugi salariații, am fost 
nevoit să le majorez 
salariile. In plus, tre
buie să plătesc și ba
nii împrumutați de la 
bancă. Constrîns, am 
cerut „companiei pro
tectoare" să aprobe 
cumpărarea produse
lor noastre la prețuri 
mai mari, dar am în- 
tîmpinat un refuz". 
Fenomenul acesta este 
caracteristic aproape 
tuturor întreprinderi
lor mici și mijlocii 
care, nereușind în lup
ta de concurență, fa- 
limentează. In ajunul 
noului an mii și mii 
de mici proprietari, 
dar șl mai multe mii 
din angajați! lor, pri
vesc cu incertitudine 
viitorul.

Numărul șomerilor din Anglia a crescut în noiembrie cu 7 000, ajungînd la 582 588. Potrivit cifrelor publicate 
joi de Ministerul Muncii al Angliei, 2,5 la sută din întreaga forjă de muncă a țării se află în rîndul șomerilor. Tniot de Ministerul Muncii al „ ___ - ________________________ , .
fotografie: o demonstrație a oamenilor muncii londonezi care cer guvernului englez să ia măsuri în vederea re. 

ducerii șomajului

Peste 4 milioane de spanioli au emigrat 
în Ultimii ani *n Căutare de lucru. Acest proces s-a 
intensificat în ultima vreme, ca urmare a introducerii 
în Spania a așa-numitului „program de stabilizare eco- 
nomită" și închiderii a o serie de întreprinderi indus
triale. (A.F.P.)
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