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Imagini de pe șantierul hidrocentralei „ÎS Februarie" Argeș. Tudor Moraru șl Pavel Oțet — doi fruntași cu- 
noscuți pe șantier care, împreună cu brigăzile loț, realizează înaintări rapide în galerii (stingă) ; Pe ser

pentinele șoselei tăiate în stîncă, spre coronamentul viitorului baraj (dreapta)Foto 5 R. Costin
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W IIS “SPEHS' Sin * Asemănări între munte și mare « împingeți 
«O Oâ 52 de vagoane © O depărtare care apropie

Hidrocentrala „16 Februarie*  de pe — Chibriturile astea rupte erau niște 
Argeș. Din vasta arie a lucrărilor am trunchiuri groase de stejar... Scoabele as- 
ales un șantier nevăzut, unul dintre a- 
cele numeroase loturi de muncă pe 
care o adevărată bătălie cu muntele l-a 
scos din anonimat.

...Am lăsat bricheta la gura pufului (tn 
galerie sînt emanații de gaze) și am in
trat în colivie.

Puful se numește Rotunda și coborîm 
prin el în viitoarea galerie de fugă. După 
ce fulgerul lichid al Argeșului se va a- 
bafe asupra turbinelor, producînd fulge
rul albastru al electricității, apele sale vor 
curge apoi prin acest tunel subteran, ga
lerie de fugă spre vechea albie natu
rală. Căderea aceasta în vid îmi 
aduce aminte de o altă coborîre în sub
teran, într-o vastă ocnă de sare.

Acolo, la sute de metri sub nivelul fos
tei mări, în însuși miezul acelei preisto
rice mări redusă la esenfa ei minerală, 
simfisem că între cei doi coloși ai na
turii, între munte și mare, se pot găsi 
asemănări. Marea poate fi, uneori, încre
menită ca și muntele, iar muntele poate 
ti stăpînit, în adîncurile sale, de forfe 
capricioase și oarbe, de curenfi și miș
cări imprevizibile, ca și marea.

Acum, cînd pășesc la 140 m sub munte, 
prin carcasa de beton armat, îmi amin
tesc de aceste asemănări și am senzafia 
că mă aflu în cilindrul blindat al unui 
submarin.

Imaginafi-vă însă un submarin alcă
tuit bucăfică cu bucăfică chiar pe fundul 
mării, de niște scafandri care lucrează 
sub presiuni de zeci de atmosfere, prin
tre curenfi și primejdii neprevăzute. Un 
astfel de submarin, prelungit pe sute și 
mii de metri, ar putea echivala cu con
strucția unui tunel.

— Exagerează ! Iar se exagerează — 
va sări indignat inginerul Dionisie Fota, 
după lectura acestor rînduri.

Parcă-| văd. înalt, slab, numai nerv, 
pufin agresiv din timiditate. Și de o sin
ceritate prețioasă.

— în definitiv, pentru treaba asta 
sîntem puși aici.

tea au fost niște traverse de fier... Aici, 
în prim plan, se vede cizma unui om 
care înainta pe brînci.

Au fost propuse cîfeva soluții. Cineva 
susfinea că lucrarea trebuie abandonată 
și căutat alt traseu ; altcineva- sugera să 
se continue excavarea pînă cînd se va 
opri muntele ! Dar, după calendarele 
geologiei, asta putea să însemne o viață 
de om.

Cînd a fost propusă metoda consoli
dării prin ancore betonate și beton șpri- 
țuit, s-au găsit destui sceptici care au 
dat din cap cu neîncredere.

— Am coborîf în tunel două colivii de 
„dușmani" — spune cu umor inginerul 
Fota,

Nu, nu erau niște „dușmani", ci oa
meni bine intenționați și cu multă expe
riență, pentru care datele tehnice însem
nau, cum e și firesc, literă de evanghe
lie. Ei scăpau însă din vedere alte 
„date", pe care oamenii subteranului, cei 
ce cunoșteau muntele „în intimitate”, le 
știau, le descoperiseră în această luptă 
strînsă, corp la corp. Erau „datele ome
nești”, perseverența, ambiția, conștiincio
zitatea. Pentru ei, străpungerea tunelului 
nu mai era o chestiune de muncă — opt 
ore azi, opt ore mîine, chenzina la 15 
ci de atitudine.

— Ați mai lucrat după metoda asta? 
— l-am-întrebat pe Tudor Moraru.

— Da’ de unde. Nici n-auzisem de ea.
După această metodă nouă, pe fiecare 

metru liniar de tunel se înfig în rocă 92 de 
ancore, 92 de tije de fier betonat. Apoi, fot 
peretele este împroșcat cu beton sub 
presiune. Astfel construit, tunelul seamă
nă cu un uriaș arici înaintînd sub mun
te. învățarea metodei n-a fost ușoară,

Paul DIACONESCU

— Barajul de la Vidraru a de
pășit înălțimea de 70 m. De la 
începutul lucrărilor și pînă în 
primele zile ale acestei luni s-au 
turnat în baraj peste 175 000 mc 
beton.

— La tunelul de aducțiune Vîl- 
san-amonte s-au excavat în luna 
octombrie 82 m liniari.

— în aceeași lună, la Corbeni- 
aval s-au excavat 50 m liniari 
de galerie.

Scrisori către „Scînteia“

Pe r a m p
Prin august au plecat din sta

ția C.F.R. Basarab-București 
3 motoare electrice cu destinația 
Uzinele „Progresul"-Brăila. Pe 
drum motoarele au silferit mici 
avarii și a fost necesară o veri
ficare minuțioasă. Cel mai în 
măsură să constate defectele și 
să hotărască ce trebuie făcut era 
destinatarul. Abia după o lună, și numai în urma nenumăratelor 
intervenții din partea conducerii 
stației C.F.R. Brăila, uzina a tri
mis o comisie la fața locului să 
verifice motoarele. Această tă
răgănare a costat 580 lei, repre
zentând taxa de magazinaj. Uzi
na „Progresul"-Brăila ne creează 
și alte neajunsuri. Sub diferite 
pretexte nu descarcă la vreme 
vagoanele, îndeosebi cînd este 
vorba de materiale de construc
ții. Pentru conducerea uzinei, 
plata taxelor de locații a devenit 
ceva obișnuit și nu-i mai acordă 
nici o importanță. Plătește oricît, 
fără să cerceteze cauzele care

Pentru treaba asta...
Aici, în acest funel, s-a cheltuit o 

energie fizică și nervoasă în cantități greu 
da calculat. Brigadierul Pavel Oțet, un 
om nervos, înțepat, grăbit, și-a consu
mat „toată norma de nervi pe 1964 în 
numai cîfeva săptămîni” — cum spune, 
sugestiv, inginerul Fota. Celălalt briga
dier, calmul, imperturbabilul, taciturnul 
Tudor Moraru, a fumat doar mai mult.

Aici, la Rotunda, muntele a convocat 
o adevărată sesiune tehnico-șfiinfifică. 
Profesori, academicieni, specialiști în 
construcția de tuneluri din țară și de pes
te hotare au venii aici să confrunte cu
noștințele și experiența lor cu realitatea 
încăpățînată a muntelui. Muntele nu ac
cepta intervenția omului în adîncurile 
sale. Dar nu brutal, nu agresiv, ci tacticos 
și perfid, așa cum marea surpă pe nevă
zute țărmurile.

Minerii excavau roca și cămășuiau ga
leria cu beton armat, după normele și 
dimensiunile prevăzute în proiect. Dar 
In urma lor tunelul începea să se îngus
teze. Din toate părțile, muntele înainta 
spre oameni cu o greutate de 52 vagoa
ne pe metru pătrat, încet, nesimțit, dar 
implacabil.

Inginerul Dionisie Fota scoate din ser
tar un plic cu fotografii.

CO PLANUL 
PE. 11 LÜW! 
ÎNDEPLINIT
Oțdarii și furnaliștii 
hunedoreni

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Ojelăriila combinatului siderurgic din 

Hunedoara au îndeplinit ieri planul pe 
11 luni ale anului. Acest succes se datoreș- 
te în principal ridicării indicilor de utili
zare a cuptoarelor. Ca urmare a apli
cării unor metode avansate de muncă, 
la ofelăria Martin nr. 2, se produce 
în prezent mai mult cu 2 200 kg o(el pe 
fiecare metru pătrat de vatră și zi ca
lendaristică fafă de 1959. Economiile 
realizate de ofelari în primele 10 luni se 
ridică la aproape 14 000 000 lei.

Tot în aceste zile au raportat îndepli
nirea planului pe 11 luni și furnalișfii. De 
la începutul anului și pînă acum ei au 
produs peste plan 70 000 tone fontă. A- 
ceasfă producție suplimentară de metal 
a fost obfinută în întregime cu cocs e- 
conomisif, realizîndu-se pe această cale 
peste 25 000 000 lei economii.

Constructorii din Bacău
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Colec

tivul Trustului regional de construcții 
Bacău și-a îndeplinit sarcinile de plan pe 
11 luni cu aproape două săptămîni mai 
devreme. De la începutul anului și pînă 
acum, constructorii acestui trust au dat 
în folosință în orașele Bacău, Roman, 
Buhuși și în centrele muncitorești Comă- 
neșfi, Moinești — 947 de apartamente, 
în același timp au fost construite școli 
noi la Bicaz, Adjud, Slănicul Moldovei și 
Bacău. De asemenea, au fost predate o 
maternitate modernă la Bacău, două 
complexe de deservire ale cooperației 
meșteșugărești, restaurante. în prezent, 
se află în stadiu de finisaj alte 600 de 
apartamente, localul casei de cultură din 
Adjud și un restaurant în centrul minier 
Comănești.

O dată cu constructorii au raportat 
îndeplinirea mai devreme a planului pe 
11 luni și întreprinderile Direcției regio
nale a economiei forestiere Bacău.

EXTINDEREA
CENTRALEI

TERMOELECTRICE 

„STEAUA ROȘIE" 
Un nou grup de 100 000 kWDe curînd au fost începute lucrările pentiu ■ extinderea- centralei termoelectrice „Steaua roșie“ de la Sîngeorgiu de Pădure, cu un grup de 100 000 kW. Prin montarea acestui grup — centrala electrică „Steaua roșie", construită în primii ani ai planului de electrificare a țării, va atinge 250 000 kW, Noul grup, dotat cu un înalt grad de automatizare, va livra energie electrică sistemului energetic național, contribuind la îmbunătățirea funcționării acestuia. Lucrările de montaj se vor executa de către întreprinderile Trustului de construcții și montaje energetice aparținînd Ministerului Minelor și Energiei Electrice.

a stației dau naștere la taxe de locații și 
fără să ia vreo măsură de pre
venire. In urma unui calcul s-a 
constatat să sumele plătite anual 
se ridică la 500 000 de lei, consti
tuind — am putea spune — un 
record în materie pe orașul 
Brăila.

De altfel, mai avem și alți 
„clienți" care pricinuiesc greu
tăți stației și își produc lor înșiși 
pagube prin plata unor penali
zări. E vorba de șantierul 
„1 Mai", Întreprinderea Com
bustibilul, I.C.O.R. etc.

Dacă măcar o parte din acești 
bani ar fi plătiți — după păre
rea mea — din buzunarul celor 
vinovați, aceștia ar organiza, cred, 
mai bine munca, încît întreprin
derile n-ar mai fi penalizate, iar 
noi, ceferiștii, ne-am putea des
fășura în condiții mai bune acti
vitatea zilnică.

Petrache ANUȚOIU 
magazioner C.F.R., stația Brăila

(Continuare în pag. V-a)

Noi construcții do locuințe in centrul orașului Timișoara

O GAMĂ CIT MAI
LARGĂ DE SERVICII
PENTRU POPULAȚIE

MERCUR

DOMICILIU
Formula „Cu ce vă putem servi 7“, adresată cumpărătorului care 

pășește pragul unui magazin și însoțită de gestul de rigoare spre raf
turi, nu mai epuizează astăzi cerințele comerțului modern. Necesitățile 
și. exigențele mereu sporite și diversificate, ritmul vieții de azi im
pun mereu completări ale acestei formule consacrate. In toate dome
niile deservirii — de la aeroport, la gară și hotel, de la magazin la 
restaurant și ateliere ale cooperației meșteșugărești — ar corespunde și 
o formulă care ar suna cam așa : „Ce alte servicii vă putem oferi 7". In 
comerț: ce alte servicii vă putem oferi pentru ca mărfurile coman
date să ajungă mai repede acasă la dumneavoastră sau ca să le puteți 
alege chiar fără a vă mai deplasa prin magazine etc. Alt exemplu, din 
domeniul turistic : ce alte servicii vă putem oferi pentru a avea o că
lătorie agreabilă, fără să vă faceți probleme din netezirea unui costum 
la repezeală sau procurarea unor suveniruri cu autentic parfum 
și culoare locală, din parcarea motocicletei sau mașinii etc.

Rezervele pentru lărgirea, diversificarea și punerea în valoare a 
noi posibilități în domeniul deservirii sînt. numeroase. E un sector în 
care nimic nu poate fi socotit mărunt sau neglijabil (un ac de cusut la 
dispoziția cameristei e, citeodată, esențial pentru reputația unui hotel); 
de multe ori nici nu se impun decît investiții de bunăvoință și fan
tezie pentru a descoperi noi „sortimente", categorii de deservire. La 
acest capitol e nevoie de inițiativă și spirit inovator, de sensibilitate 
față de nou, de spirit gospodăresc în identificarea și valorificarea di
feritelor posibilități, într-un cuvînt de grijă și solicitudine pentru o cit 
mai bună și mai cuprinzătoare deservire a populației. Organele comer
țului, cooperației meșteșugărești etc. se pot inspira în activitatea de 
deservire și din experiența altor țări. O gamă în fond inepuizabilă de 
servicii, verificate de practica în alte părți, poate fi preluată și intro
dusă și la noi, îmbogățită, unde e cazul, cu contribuția organelor noa
stre de specialitate. „ ■ , ,

Intenționînd să trateze pe larg problemele ridicării nivelului de
servirii și ale perfecționării ei continue în diferite domenii, ziarul pune 
coloanele sale la dispoziția cititorilor, reprezentanților ministerelor și 
ai organizațiilor economice, pentru a-și face cunoscute părerile ?i a 
oferi sugestii, propuneri și soluții care să contribuie la crearea de 
servicii corespunzătoare cerințelor actuale ale populației.

Ai de făcut cumpărături obișnuite pentru casă. Intri în cîteva magazine, alegi, ți se face bonul, plătești ; se mai întîmplă să stai și la rînd sau să te întorci obosit de la piață, cu sacoșe mult prea grele. Te-ai „planificat" cu un recamier, cu un bufet sau cu frigiderul admirat intr-o vitrină, așteptat să fie cit mai cochet instalat în camera dumitale ; un singur gînd te preocupă : vei găsi, în fața sau în apropierea magazinului, fùrgoneta și cei doi oameni care să te ajute la încărcare și transport, fără să-ți pierzi timpul căutîndu-i ?Aceasta e forma cea mai curentă, mai cunoscută de comerț ; e, ca să zicem așa, comerțul clasic. Cumpărătorul e acela care se duce la magazin. începe să se încetățenească însă și o altă formă : vine magazinul la cumpărător. Iți aduce acasă, frumos ambalate, la ora fixată, fără bătaie de cap pentru dumneata, mărfurile comandate prin telefon sau scrisoare. Comerțul își ia asupra sa toate aceste treburi. Este una din formele moderne de deservire ; ceea ce se numește, printr-o formulă, poate nu prea nimerită, comerțul la domiciliu. Mercur, zeul comerțului, își reia deci vechea funcție suplimentară- de... comisionar.în București, la Cluj, la Brașov, Timișoara și în alte orașe a început să crească numărul unităților comerciale care asigură livrarea mărfurilor la domiciliu. Există o experiență

De la magazin 
la casa 

dumitale

bună în organizarea și activitatea a- cestui gen de comerț, după cum există, desigur, și tot felul de aspecte noi, ridicate de extinderea și diversificarea .livrărilor. Pentru a informa pe cititori asupra problemelor și perspectivelorcomerțului la domiciliu, ne-am adresat tovarășului Bujor Stănescu, director în Ministerul Comerțului Interior :„Concomitent cu dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale — ne-a declarat tov. Stănescu — își fac drum tot mai larg formele moderne, rapide, de desfacere a mărfurilor, destinate să economisească timpul cumpărătorului, să-i ofere posibilitatea de a alege produsele căutate din sortimente cit mai largi; ele sporesc totodată eficiența economică a activității comerciale. Magazinele cu autoservire, expunerea deschisă a mărfurilor, plata directă la vînză- tor etc sînt cîteva din mijloacele folosite pe scară tot mai largă. Pe baza creșterii continue a volumului de desfacere a mărfurilor va fi necesar ca, pe lingă actualele forme de vîn- zare prin magazine, să se dezvolte desfacerile directe la domiciliu. Va fi nevoie să se pună la dispoziția cumpărătorilor cataloage, prospecte și liste de produse și de prețuri, pen

tru a le facilita alegerea articolelor căutate. Livrarea produselor direct la domiciliul cetățenilor, de la pîine și lapte pînă la confecții, mobilier 6au obiecte de uz îndelungat, este un comerț de viitor, ale cărui baze au fost puse în ultimii ani.Din punctul nostru de vedere, al comerțului, livrarea directă din depozit e avantajoasă deoarece contribuie totodată la reducerea cheltuielilor de circulație. Pentru cumpărători,^ acest sistem de vînzare prezintă mari și incontestabile avantaje. Consultînd cataloagele diferitelor întreprinderi, ei vor putea analiza, studia și compara pe îndelete caracteristicile mărfurilor, alegerea fiind mult înlesnită.Deocamdată cu un caracter re- strîns, s-au înregistrat realizări interesante în acest gen de comerț. Bucureștenii cunosc casa de comenzi „Mercur“ și magazinul „Unic” ; în diferite orașe din țară s-au creat birouri speciale ale unor organizații comerciale pentru livrări la domiciliu. în unele orașe s-a organizat desfacerea laptelui și a altor produse pe bază de abonament ; se livrează unele cantități de cartofi pentru iarnă. O atenție deosebită se dă trimiterii la domiciliu a unor mărfuri de mare gabarit sau de tehnicitate mai ridicată. S-au organizat și sînt în curs de deschidere și alte maga- zine-expoziție de mobilă, în care cumpărătorul își alege ce-i place și așteaptă acasă piesele însoțite, unde e cazul, de tîmplari-montatori. Este în curs organizarea unui mare magazin de piese de schimb auto-moto cu un sortiment complet ; piesele vor fi livrate în toată țara, pe baza unor comenzi scrise. N-a fost neglijat nici sectorul de' produse culinare. La unele restaurante și bucătării de bloc se pot face comenzi telefonice și abonamente.O condiție importantă a dezvoltării acestei forme de deservire este asigurarea continuității fondului de mărfuri, cărora organizațiile comerciale le-au făcut reclamă. Este, prin urmare, nevoie ca Ministerele Industriei Ușoare și Industriei Alimentare să colaboreze cu comerțul pentru aprovizionarea neîntreruptă cu sortimentele cerute, în același timp, Ministerul Comerțului Interior este preocupat de dotarea cu mijloace de transport specializate pentru acest tip de comerț și de crearea spațiilor corespunzătoare de depozitare. în funcție de posibilități și pe măsura creărij condițiilor necesare, această formă de comerț se va extinde“.Livrările la domiciliu interesează straturi largi de cetățeni. Amsolicitat și ascultat părerile multor cumpărători.Cetățenii s-au declarat mulțumiți de facilitățile create prin înființarea unităților cu deservire la domiciliu. Ei ne-au vorbit și despre serviabili- tatea și politețea celor care primesc comenzile, și despre prezentarea corespunzătoare a produselor, și despre calitatea lor. Mulțumit de începuturi e și tov. inginer Remus Brad, direc- tor în Camera-de Comerț a R.P.R. „Am călătorit mult și prin străinătate — a adăugat el. Ar fi poate interesant 6ă povestesc și cite ceva din cele văzute.Activitatea acestui gen de comerț se bazează în largă măsură pe cataloage și liste de prețuri complete, cu tot felul de detalii privitoare la calitate, structură, aspect, culoare. Ele cuprind, uneori, și mici desene ale articolelor prezentate. Cataloagele sînt o chestiune esențială. Ele trebuie să orienteze, să explice, să ajute la alegere, să țină oarecum locul vînzătorului. Unele firme le editează de două ori pe an, puse la punct cu indicații despre mărfurile apărute de la un sezon la altul. Dacă
V. SEBASTIAN

Mu numai 
o problemă 
a comerțului

Mașina Casei de comenzi „Unic" pornește în cursăFoto : M. Cioc (Continuare în pag. IV-a)

Președintele
. A

senatului belgian împofriva 
planuluiPreședintele senatului belgian, Paul Struye, semnează în ziarul „Libre Belgique“ un articol în care se pronunță împotriva planului de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Subliniind caracterul lor inutil, autorul articolului arată că din punct de vedere politic forțele nucleare multilaterale ale N.A.T.O. sînt criticate pînă și în S.U.A. Struye subliniază că proiectul de creare a F. N. M. are mult prea multe laturi negative și nu contribuie cu nimic la împiedicarea răspîndirii armelor nucleare. El se pronunță împotriva participării Belgiei la înfăptuirea acestui plan.

28 000 km
pe apeDupă o cursă de patru luni pe mări și oceane, la Leningrad s-a înapoiat nava „Zarea”, singura navă nemagnetică din lume. La bordul ei s-a aflat o expediție a filialei din Leningrad a Institutului de magnetism terestru, ionosferă și răspîndi-

rea undelor radio al Academiei de științe a U.R.S.S. „Zarea” a străbătut 28 000 de km prin mările Baltică, Nordului, prin mările Norvegiei și Groenlandei, precum și prin zonele de nord, centrală și ecuatorială ale Atlanticului. Expediția a îndeplinit întregul program de observații științifice. Au fost precizate regiunile cu anomalii magnetice, contururile lor aproximative și caracterul transformării cîmpului magnetic în unele regiuni maritime șl oceanice.
Vietnamul de sud

LUPTE lNTR-0 LOCALITATE 
CUCERITĂ DE FORȚELE 

PATRIOTICECitind surse americane, agenția France Presse anunță că un batalion al forțelor patriotice sud-viet- nameze a ocupat marți localitatea Antuong, situată în regiunea centrală a țării. După ce și-au întărit pozițiile cucerite, forțele patriotice au respins atacul a două companii ale trupelor guvernamentale. France Presse menționează că „în cursul după-amiezii de marți, asupra localității Antuong a fost de

clanșată o operațiune a trupelor de intervenție aeropurtate, sprijinite de blindate și bombardiere de vî- nătoare, pozițiile forțelor patriotice fiind supuse unui puternic bombardament“.
ADOPTAREA UNEI REZO

LUȚII LA O. N. U. PRIVIND

Reafirmarea dreptului 
la autodeterminare 

a populației din Âden
Comitetul special al O.N.U. pentru 

examinarea aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independentei țărilor 
și popoarelor coloniale a adoptat marți 
cu 13 voturi și 5 abțineri — Republica 
Malgașă, Danemarca, Italia, Marea Brita- 
nie și S.U.A., — o rezoluție în care rea
firmă dreptul la autodeterminare a popu
lației din Aden. Rezoluția cere, de ase
menea, guvernului britanic să organizeze 
în acest teritoriu alegeri pe baza votu
lui universal, Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul Marii Brita
nii, Cecil King, a declarat că „Adenul 
constituie pentru Anglia simbolul respon
sabilității sale fajă de Arabia de sud”. 
Reprezentantul Angliei a arătat că la 26 
noiembrie ministrul englez pentru colo
nii, A. Greenwood, va pleca spre Aden 
„pentru a studia viitoarea orientare a po
liticii britanice față de Federația Arabiei 
de sud”.
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artistici

Odihnă la cîmp (detaliu)CORNELIU BABĂ

Este un lucru cunoscut că dezvoltarea 
creației artistice, apariția operelor de va
loare depind în mare măsură de exis
tența unui climat favorabil căutărilor, 
confruntării fertile de experiențe, schim
burilor de păreri în juru| problemelor 
artei. S-a subliniat în acest sens însem- 
nfeafea pe care o au, pentru progresul 
și orientarea creației, dezbaterile axate 

pe chestiuni de practica artistică imedia-

ccv■-

Ä irnmpn^ unui & mtw

ți Edițuja „Mejidiqne" nq-a dqruit, în vremea din urmă, cîteva volume de ăfță tipărite îți condiții remarcabile, lucrări menite să contribuie la popularitatea — în țără și peste hotare — q operei unor maeștri qi plasticei contemporane romînești. Seria acestor cărți ș-a îmbogățțț recent cp un album închinat creației lui Corneliu Baba.Reproducerile înipănunchiate în volum dezvăluie privitorului fațetele

Am luat parte recent la o ședință de lucru q cercului literar „Nicolae Labiș" de pe lingă Casa de cultură din Suceava. Membri: cercului șe adunaseră pentru g cjțț dig lucrările lor. Au reținut atenția celor prezenji versurile citite de Constantin Șteiuriuc, care cîn- tau înfățișarea nouă a orașului Suceavă, elanul și drqgostea de muncă a constructorilor,'"‘piesa în- tr-un act „Pămînturi salvate" de Clement Antonovici care înfățișează preocupării? unui iriginșr agropom de a redă agriculturii terenuri nefo- loșițq ș.g.Cine sînt membrii acestui cerc ? Constantin Ștefuriuc e muncitor, elev la cursul seral în clasa X-a, Clement Antonovici, profesor. Petre Po- povfei, pădurar, Eugen Pașcanu, contabil, Romeo Munteanü, medic. Anton Achiței, mozaicar etc. O dată pe săptămînă ei se adună și citesc din lucrările nou create, ascultă conferințe. expuneri pe diverse feme de literqtură, organizează șezători, simpozioane lițerarș și qțțe manifqștăți menite să ducă lq îmbogățirea cunoștințelor. Membrii cercului iau parte activă la viață culturală a orașului și a regiunii, la manifestările cultürql-artistice de masă. Ei au organizat întîlnirl cu studenții Institutului pedagogic din Suceava, cu muncitorii combinatelor de chimie și industrializare a lemnului, cu colectiviști. Membrii cercului se deindustrializare a lemnului, cu colectiviștii Membrii cercului se de- plqșează ' pe teren în întreprinderi industriale, unități agricole, or- gqnlze’ază exc.urșii de documentare. Muncă lor a fost de multe ori încu-

de H. H. CATARGI

multiple ale personalității artistului, închegînd o imagine de ansamblu asupra operei sale. Revezi cu interes și cu satisfacție, în album, lucrări care s-qu impus de-a lungul anilor în expoziții organizate la noi sau în sțrăinățqte, opere intrqțe definitiv în patrimoniul culturii noastre. Astfel, însușirile de portretist ale arțistului, puterea de caracterizare q personajelor apar pregnante în' o sgriq de portrete cum sînt acelea consacrate lui Mițiajl Șadovegnu, Lqcjei ȘțUțdza Bulandra ; de o mare delicatețe, printre altele, portretul feței cu bluza roz. Compoziția „Odihnă pe cîmp", cu chipurile acelea, intens diămqțice, qle 'țâțânilor de odinioară, compozițiile sale cu oțelari și cu țd'rgnâj din gjfe'fe IlRàsfee. scenele de vicșjă cojidiană vorbesc despre Baba ca despre un „pictor al omului" —cum a Iest definit de' crq- nicarij belgieni cu prilejul expoziției persgnqle de lq Bruxelles. îțoițrețe și compoziții, peisaje și nqtuii Statice,' scene de gen — lucrări reprezentative qțît pentru pictura cît și pențru grafica sq (în volum șînț incluse printre altele și ilustrațiile bin? cunoscute la romanul Mitrea Cocor) — reproducerile cuprinse în acest album sînț tot atîtea mărturii prestigioase ale unei arte profund umaniste.După cum se știș, pentru reușita 

nunată de succes pe tărîniul creației literare. Pe lîngq faptul că citît în culegerile literare editate de Casq regippală a preoției populare, cît și în alte publicații și la radio, membrii cerculùi au fost prezenți cù regularitate, ei au participat la concursul organizat de către ziarul regional „Zori Noi" șj Cqșa regională a creației populare cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Tînqrul Constantin Ștefuriuc a fost distins cu premiul al II-lea pentru poezie. Petre Popovici a primit premiul I pentru proză'.*în regiunea Suceava sînt în prezent 10 cercuri literare, cu 132 de membri. Majoritatea cercurilor au avut inițiative frumoase. Tov. Gra- țian Juăqn, profesor, responsabilul' cercului literar din Cîmpulung Moldovenesc, ne-a relatat că membrii cercului s-a‘u deplasat la guțife de exploatare, la căminele culturale din comunele raionului, unde au citit din lucrările lor. La biblioteca raională și la stația de radio- ficare din Cîmpulung Moldovenesc au fost organizate de către membrii cercului șezqiori și prezentări de cărți. S-au ținut simpozioane cu temele ■ „Scriitorii noșfri șl méieqgurl- le sucevene", „Cîmpuluțigul Moldovenesc îp hterațură", „Folclor cîm- puțungean" în ultițpq vreme înșă, q adăugat interlocutorul, nu țlg Çfefefe. lăuda cu o qctivitgțș deosebita.Cam acșleqși lucruri le-am atlat. 1 și ge”lq membrii cercurilor lifețgțe . din Rădăuți, Gura Humorului, Botoșani și alțele. Au'trpcut perioade

unei căiți de această factură, pe Ungă selecția lucrărilor este esențială calitatea reproducerilor. Și aș vrea sq spun că sub acest rqpo'it albumul îți produce — în ansamblul său — o bucuție estetică- Efe simțe în aproape fiecare reproducere cuprinsă țn album grija édifeirii, a tipo- gfqfuluj de a reda çît mai fidel colo- rifql lucrqriîor, diferențele de tonuri. Nivelul tehnic remarcabil al volumului ne îndeamnă să nu trecem cu vederea unele inegalități. Semnalăm deci decalajul de calitate ce se ivește pe alocuri între acele reproduceri cațe reprezintă detalii ale upor lucțărj și lucrarea reprodusă în întregime. A- semenea diferențe însă, lesne evita- bj|e îți cqzul unei eventuale reedi- țqrț, nu ițnpieteqză asupra impresiei generale pe care ți-o face carțea.Valorile opereț căreia îi eșțe çpn- sqcrat albumul, și pe care le pune în lumină, trășătiirile personalității artistice a lui Corneliu Baba sînt relevate cu multă sensibilitate și finețe îh cuvînțul introductiv semnat de regretatul Tudor Vianu — o prezentare de aleasă ținută, care încununează în chip fericit această carte. De asemenea, artistul a simțit nevoia să însoțească imaginile cu un text care explică împrejurările în care au fost produse tablourile și semnificația lor. Reproducerile și textul întregesc imaginea unui pictor mereu preocupat de desăvârșirea artei sale, mereu preocupat de a afirma valorile unui categoric vțmanism> de q dezvălui profunzimea și bogăția sufletească a contemporanilor săi.

destul de lungi de cînd cercurile literare, cu excepția celui de la Suceava, nu au ținuț ședințe de lucru.Este știut că un rol deosebit de important în bunul merș al cercurilor literare îl au îndrumqrpa ideologică și artistică, organizarea unor schimburi de experiență și consfătuiri pe plan regional pentru dezbaterea problemelor privind orientarea și dezvoltarea activității cercurilor literare etc. In această direcție trebuie spus însă că cercurile literare nu au fost ajutate suficient dé către Casa regională a creației populare. Sînt cercuri literare în regiune, de pildă cele de la Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc, la ațe căror ședințe timp de 8—10. luni nu a participat nimeni din,organele de îndrumare. Chiar și atunci cînd la unele adunări qle cercurilor a participat cineva din partea comitetului regional de culțută șj artă, sau din partea Casei regionale a creației populare, aceasta s-q întîmplat, în măjorțtatea cazurilor, cu prilejul unor manifestări, culturale legate de anumite evenimente și nicidecum de activitatea propriu-zisă a cercului. Consfătuiri pe plan regional în ultimii doi ani nu s-au ținut și nici schimburi de experiență.Consfătuirea regională care trebuia să aibă loc anul trecut nu s-a mai ținut, ne explică tov Platon Par- dqu. cțirectorul Casei regionale a creației populare, pențru cq 22 dq membri ai cercurilor din regiune au participat la o constătuire interregională organizată la Bacău Oare o consfătuire interregională, la care

O dișcuffe imporfentă cere are loc fe 
momentul de fefe fe publicațiile noastre 
literare este aceea despre șfjqra și sepr- 
nificajjile realismului. Publicînd articolul 
„Abordarea iștgrițfe a copcppfelui de 
realism" de Grigore Smeu, „Luceafărul" 
intervinp fe dezbatere qdăugfedp-Ș!? ast
fel revistelor care au abordșt această 

,. ,.a _ ., r—problemă („Contemporanul", „Gazeta
atît pe teme de estetică generală cif și literară" etc.). Articolul accentuează a- 
pe chestiuni de practică artistică îmedia- supra cgfinfej ca dezbaterea să aiba tot 
tă, cu referire nemijlocită la aspectele tirppul îp ațppțfe situarea .Con.cret-ișfprjcq 
........  "■ ■" a conceptului de realispi-

In cadrul paginii pe care „Luceafărul” 
o dedică, număr de feumăp „Pifeioparu- 
iui de istorie literară contemporană", 
revista ppblic^ dp data aceasta prphfed 
ale scriitorilor Francișc Munteapu, Rusa
lio Mureșanu și Nagy Istvan. La rubrica 
„Sub semnul exigeniei" redacția fese- , 
rează un comqnțariu asupra Ifefe efețu 
de versuri Șprupai de fen Alexandru, 
apărut fot în „Luceafărul" în numărul an
terior. Eșțe țțjpe ca rpyista, specifi.cînd 
că „a publicat poeziile în cadrul t rela
tărilor dezbfeerilpr cepacfefei, recpppsc 
cîndu-le prin aceasta un caracter de 
laborator”, își gypripiă CH BldfflptlfeâiR? 
punctul de y?dl3re Pe s|?< 5£!T!Rffe 
lind o serie de <-feț|cfepț§. Totpdafe. fe 
articol se afiupță că redacția lasă „deschi
să cafea unor discuții ce pot folosi poe
tului”. Tot îp cadrul sectorului de critică 
literară înfilnim obișnpița cronică țițe- 
rară, crppica drarpatjcă, recenzii d??Pi'Ș 
cărți nou apărute, agenda cenaclului 
„Nicolae Labiș" patronat de revistă.

O jntpresantă reprezentare dpbfedesfe 
în acest număr sectorul de istorie lite
rară al revistei. Reține atenția pagina 
dedicată |ui Nicolae lorga unde, fe spi
ritul contribuțiilor recente, se schițează 
cîteva criterii' pentru o discuție în jurul 
personalității și operei marelui învățat. 
Relevînd caracterul complex și contra
dictoriu al vastei activități deșfășurafe 
de N. lorga în cele mai variate domenii, 
Dan Zamfirescu ddȘRrfed?' fe 4rtjcolu| 
său, aspecte fundamentale ale aceștej 
activităț ; umanismul șj palriotisrpul ei. 
Articolul semnat de Marin Bucur discuță 
laturi a e activității de crițfe ||ferar a fei 
N. lorga. Și aceste articole se înscriu în 
sfera unor preocupări mai vechi ale re
vistei de a copișnța aspecte ale feno
menului literar romînesc dfe Pfefeșd? 
dinainte de eliberare.

lițerafurii și artei contemporane. Cu atît 
mai interesante vor fi publicațiile noas
tre literare cu cjț vor tace loc în pagi
nile lor, înțr-o măsură mereu șpPfÎță, 
unor asemenea discuții creatoare, cu o 
participare cuprinzătoare și variată.

Sînt urmărite cu jnfpres dșpșpbiț acqle 
inițiative ale revistelor destinate să ducă 
la animarea dezbaterilor (organizarea 
de „mese rofunde", cicluri d® jntgrviuri 
etc.), acele preocupări care mărturisesc 
dorința de a interveni în discutarea fe
nomenului literar d® Meriță ș§ fip
relevat în acest sens ultimul ngmăr al 
revistei „Luceafărul" car? conțin?, fe 
ceea ce privește sectorul, de critică și 
istorie literară, o șerie de articole in
teresante, îmbrățișînd un ferg cîmp d? 
probleme afe literaturii noastre aefeafe.

încă în numărul său precedent revișța 
a deschis, prin articolul semnat de Eu
gen Barbu, o dezbatere privitoare la 
roman, inițiativă binevenită astăzi, cînd 
problema romanului, a căifer safe de 
evoluție stă în atenția multor scriitori ?! 
esteticieni atît la noi cît și peste .hptqre.

fe continuarea dezbaterii, în numărul 
de față se publică intervenția prozato
rului ion Lăncrănjan, care consideră că 
problema principală a romanului romî
nesc de astăzi o constituie „abordar?® 
sau neabordarea unei tematici înfr-adevăr 
actuale și într-adevăr semnificative pen
tru transformările petrecute în fera noas
tră în ultimii' 20 de ani”. Autorul artico
lului subliniază cu îndreptățire că pledînd 
pentru prezența actualității socialiste în 
literatură, nu invocă criteriul pur canti
tativ (tendința de a îmbrățișa cif mai 
multe teme actuale) ci stăruie asupra 
necesității ca scriitorii să surprindă și să 
ațializez? fe roman „fenomenele cele 
mai profunde și revelatorii" petrecute in 
prezent. Din această perspectivă el con
damnă „rgmanefe lipsite de çpnfliçt, si
ropoase, idilice, false".

B

„BEETHQVIW’OMUL//
//* *

Personalitatea și creația țjeethpvenfe- 
nă exerçifa asupra lui Ury Benador p 
veche fascinație ; încă acum frei dece
nii, în 1934, el publica nuvela „App'a's- 
șionata" iar cîțiva ani mai tîrziu „Prelu
diu la Beethoven", aceasta din urmă 
conștilufed de altfel capitolul de fecqpuj 
al cărțji de cqre ne opupărn acțjfp.

Neoprindu-șe la formula de succes 
ușor a biografiei romanțate, auțpryl s-a 
călăuzit cățrș o reconșțituire din interior 
a figurii beethoveniene, năzuința sa fiind 
totodată aceea de ș cqpfe și ceva dfe 
ceea ce numim pulsul unei epoci, spi
ritul acelei vremi care l-a născut pe 
Beethoven. Dar reînviind imaginea unor 
timpuri trecute cartea rămîne a unui 
scriitor de astăzi care, evocînd drumul 
vieții luj Beethoven, desprinde —• mereu 
din perspectiva contemporaneității — o 
serie de adevăruri privind creația, con
diția artistului în genere. Cum se su
gerează și în titlu, ideea fundamentală 
a prozatorului a foșt să pună în lumină

au participat un număr resțrîrțș de membri ai cercurilor e în măsură să răspundă tutqror problerpefer egre se ivesc pe plan regional ?Casq regională a creqțiel populare ar trebqț să arate mai tnulță preocupare pentru tipărirea și publicarea celor mai reușite lucrări ale creatorilor din cercurile literare. Este adevărat că în ziarul regional „Zori Noi" au fost publicate unele iucrărj, atîț în paginile literare, cît și în unele pagini speciale, dar s-a făcut prea puțin în această direcție. Casa regională a creației populare își propusese să tipărească periodic o culegere de versuri și prozq care ar fi știmulqț acțivițqfea creatoare din regiune. Dar în ulțimii șase ani âU q*. părut numai două culegeri : „Țara de susf în 1959 și „Caiet sucevean" în 1964, iar a treia se află sub tipar.Nu sg poqfe spune că UU au existat condiții materiale. In ultimiiani Casa regională q creației populare din Suceava q editai unele lucrări, cele mai multe aparțin însă meto.dlștilc.T săi. ' Firesc'erq ga de qceg.qșț atenție șq șfe bucure șj membrii cercurilor literațe, criteriul de bază după care se face selecția în vederea publicării fiind bineînțeles, acela al valorii artistice.Cercurile literare au menirea de a descoperi necontenit talentele tinere și a le da ajutorul necesar în formarea și dezvoltarea lor cuhural- artistică. Pentru a răspunde acestei îndcțțoriri ele trebuiesc, la rîndpl lor, qjutafe șj îndrumate permanent. In această direcție atît Casa Centrală a creației populare, cît și comisia de îndrumare q cercurilor literare din cadrul Uiiinnji Scriitorilor ar putea să «ducă o cqrrțrjbuție ținută, de natură să stimuleze creșterea qqtivițății in cercurile literare
Hisîor ȚUICU 
corespondentul „Scîpțelț"

in primul rînd dimensiunea umană a ge
nialului compozitor, cartea relevînd mul
tiplele legături dintre artist și epocă, 
modul în care conștiința unui mare crea
tor a vibrat la evenimente sociale de 
rqscruce, la ideile cele mai înalte, cele 
rriai generoase ale timpului său.

Procedeele narative sînt variate și cî- 
teodată ingenioase. Interesantă e ideea 
de a alterna cele trei persoane ale ver
bului ori de cîte ori în planul principal 
apare Beethoven. Acest joc al perspec
tivelor |p§țgq șchjmbgfg (ațupci cîpd ffe:: 
cerile nu sînt arbitrare, cum se înfîmplă 
în cîfeva locufi) fără îndoială că î|Ț|bogă- 
fe?fe ?! nuanțează imaginea pe care ci
titorul și-o formează despre erou.

O dată cu porțfqțul acestuia rptrăfeșțe 
în cartea lui Benador, Viena primelor de
cenii ale veacului trecut, cu atmosfera 
caracteristică unși epoci de intense fră- 
mînfărt, Vieșa de atunci — centru al 
coalițiilor reacționare dar și punct de fe- 
tîlnire al unor mari spirite uiȚianiște, pur
tătoare ale ideilor revoluției francezo. E 
un moment de fierbere îrț Europa, mo
ment care își află un pufernfe ecou fe 
creația beethoveniană.

Dincolo de o anumită febră retorică, 
sesizabilă mai ales în momentele cînd 
qroul centrat se confesează, își afimfe 
convingerile, dincolo de ușoara notă de 
sentimentalitate p.Q care scriitorul nu O 
reprimă Reste fot, romanul acesta des
pre Beethoven șe impune ca o realizare 
originală.

G. DfMISIANU

ssflOi

„GonștrucțU" se Intitulează acest tablou din spectacolul „Tinerețe" prezentat recent în premieră de An
samblul c.c.s. Foto ; M cjoțl

în articolul „însemnări despre istorio
grafia literară actuală’’, publicat la ru
bric? „Opinii”, M Pir.u schițează O pri
vire retroșpecț)vă asupr? realizărilor ob- 
ffeute de istoriografia și critic? noastră 
liferșră în domepiul acțiunii de valorifi
care a moștenirii literare a trecutului, 
îj-ecfed îp rpyjșfe principalele lucrări a- 
părufe în anji noștri, autorul pu se lirrf- 
tează la simple feșiruiri dp nume ?i titluri, 
ci formulează opinii personale.

Sfeț abordate în majoritatea articole
lor publicate fe numărul de față al 
„Luceafărului”, cfeesțiuni de viu interes 
actual, sp exprimă păreri yarfefe de na
tură să alimenteze schimburi de opinii. 
In continuarea pnei atitudini pe care o 
gripează cu consecvență, revjșfa se pro
nunță asupra problemelor arzătoare care 
animă viața literară, neocolind aspectele 
dificile sau controversate. Fără îndoială 
că numai o poziție activă poate să con
fere unei publicații un rol efectiv în 
viața literar^, numai in acest fel poate 
șă ia fiinfe' și șă șp ,de?vp|jp un cît piaț 
viu schimb de păreri în jurul probleme
lor fundamentale a|e creației. Desiqur că 
exprjmarep uppj ppinji crițicp față dp o 
qppră sau alfa, față de pp aspect sap al
tul al vigțji scriițqricești, pot șă deter
mine repțici, cpnțrppțarea diferitelor 
puncte de vedere în paginile presei li
terare. Sp îp|înip|ă îpsă ppepri ’ pa auțp- 
ru| criticat șă reacționeze iptr-up mod 
nesănătos, çppa ce esfe nerecomapda- 
bil pentru un climat prielnic polemicilor 
de idei.

Trebuie țpțpdafe să arătam că dezba
terile și pqfemjcife pe pare rpyisfe fe 
ipițieză, obșpryșțiilp .crițipș pp care fe 
face ar dobind1 o mult mai mare efi
ciență în viața literară dacă ar beneficia 
înțqfdeauna cfe o argumentare pritică 
temeinic fundamentală, de un ton pp- 
irivjt.' Dar acest lucru „Luceafărul" nu 
izbutește să-l reajizeze în foaie cazurile.

Mepținîpd și dpzvolfînd lipia comba
tivă pe care o ifrțp,ea?8, de inlefyenție 
promptă șj deschisă în problemele cele 
mai variate ale vieții literare, „Luceafă- 
ful” are îpdaferjrea să îmbogățească în 
permanență șuțjșfepfe arțicqfelor safe, 
cqpcgntrîndM-și fe cppțfeuare atenția că
tre chestiunile mari, de orientare ale 
cj-ealiei, ferîmul cel mai ferțjț al înfrun
tării' opiniilor.

C. POENĂRU

ION BĂIEȘU :

Schițele cuprinse în volumul semnat de Ion Băieșu — „Oarrțeni cu simțul umorului“ — ne relevă o ipostază a creației tînărului prozator. înclipația sa către literatura satirică, umoristică, șe putea întrezări încă din volumul anterior, „Noaptea cu dragoste", sau din lucrările publicate îp reviste.Autorul surprinde unele- atitudini neconforme cu principiile etice qle societății noastre, cum ar fi munca de țnîntuială, fără simț de răspundere („Manple“), superficialitatea unora în fața vieții („Blitz"), rutina și închistarea birocratică („Țtiinișoară, abacul și robotul") etc.în schița care dă și titlul volu- țnuluij autorul atrage atenția asupra acelei categorii de băieți „simpatici", „hărăziți cu simțul umorului“, dar care,' de fapt, sînt indivizi șuficienți, dornici șă fie socotiți peapărat spirituali și de aceea galii oricînd să se distreze pe seama celor din jurul lor punîpd Ia cale o farsă nepotrivită sau o glumă proastă. Exprimîndu-și dezaprobarea față de comportarea unor asemenea oameni, Băieșu își afirmă în mod implicit adeziunea la un umor Substanțial, tonic.O notă specifică a culegerii se da- torește „seriozității“ cu care sint țratate personajele. Autorul simulează adeseori o identitate de po-
1

Editura Tineretului va pune înçu- 
rind la îndemîna. cititorilor o nouă 
serie țiterară: „Monografii ațe scrii
torilor rpțnțni“. Acestea sînt consa
crate autorilor clasici fi contempo
rani, inplițși în programele de învă- 
țpjpînt. Iată cîteva dip piitoarele 
apariții îp appastq serie : „Vgsțle 
Alècsandri“ de George Călinescu, 
„Liviu Rebreanu“ de Al. Piru și 
„Grigore Alevpndrescu" de Silvian 
Jqsifèsçu. In altă scrie pe care a- 
ceeași editură o inaugurează pipă la 
sfîrșitul anului, vor fi publicate lu
crări menite să ofere cititorilor in
tr-o formă accesibilă cunoștințe 
privitoare la istoria civilizației. Vor 
fi tratqtp teme priviyd dezvoltarea 
Ifțprqțțțrți, RfeftyFih firlțițecțurți, 
țeptrylui, cinematografiei pic.

Intre 25 nolembde-15 decembrie a.c.. 
sp pi'pdă |țț Cflpițtilă yn cțțțs de per/pc- 
fiflMlP a imțrycțpi'ilqț üj-fisflpj, orgp- 
pizqt de Cpyyțpțul dp Stpt pentru Cul
tură fi Artă. Ly ypest cyrș por participa 
jyșțțypț'pțff qrțișțlpi ai paselor țfliplțale si 
orășenești de cultură din îytreaga țară. 
Cursul va ciipiinde lecții dip domeniul 
muzipțl, ppregryfiei, arfei plastfpe, artgi 
populare, activității brigăzilor artistice, 
de agitafțp. Vor fi organizyțe qpțicpții 
practice. Participatif ii la acest curs vor 
(ipey țyfgdp.ță ■ pdlpi'd participe Ițț 
repetiții ale teatrelor bucureștene fi ale 
ansapiblyrilor de cînlece și dansuri, să 
vizțțez? myzep fi expoziții, să se înțîl- 
nească cu oameni de artă.

ziții cu eroii săi, privește evenimentele «diii punctul de vedere ăl aceștora» de parcă i-af îțițelege și i-ar aproba. Din subtext reiese insă adevărata față a lucrurilor, precum și atitudinea ironica a prozatorului. Poate fi citată în acest sgns „Pp- terpa dragostei",, țjna dintre qefe mai reușite schițe din volum. Eroii — el. un bărbâț în ;vîrșța,' ea. o fată de optsprezece anț — se căsătoresc fără șa-t fege o dragoste adevărată. Ceț doi mimează însă sentimente ’ sincere,‘ "înâlț’ătofe'e în- fruntînclu-i cu seninătate pe toți cei' care', după cum susțin ei, vor să le împiedice drupnul spre fericire ; în acest' fel falsițatea situației esțe șl rjiai prégnant subliniată.Intențiile sșițirice nu sînt însă realizate întotdeauna deplin în pțanul artistic. Astfel, în cîțeva schițe, cum ar fi „Cotoiul" sau „Nepoțelul", șe resimte inconsecvența în urmărirea pipă lg capăt a ideii dé là care s-à porniț.' 1 s-àr mai putea reproșa autorului și faptu’ că, pe alocuri, umorul este destul de firav, neconsistent clin pricina folosirii unor procedee facile.Fantezfe, pițnuțrea cu îndemiparp a dialogului sînt calități care, însoțite de o mai mare atenție acordată măiestriei, pot să-1 ducă la rezultate artistice tot mai bune.
Sorin MOVILEANU
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PRINCIPALELE PROBLEME ALE LOCULUI DE MUNCĂ 
IN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE ALEGERIîn fața organizațiilor de partid din regiunea Galați, ca și din celelalte regiuni ale țării, se ridică probleme din cele mai variate și complexe, începînd de la sarcinile realizării exemplare a planului producției industriale, ale dezvoltării multilaterale și intensive a agriculturii, ale creșterii continue a nivelului muncii politico-educative, pînă la perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid. Așa cum dovedește experiența, conducerea competentă, eficientă este asigurată de capacitatea organizațiilor de partid de a desprinde din mulțimea sarcinilor esențialul și de a concentra în această direcție forțele comuniștilor, ale întregului colectiv, fără a-și irosi eforturile pe chestiuni secundare. Cheia reușitei constă în îmbinarea orientării generale, a firului călăuzitor pe care ni-1 dau documentele Congresului al III-lea al P.M.R., hotărîrile partidului și guvernului, cu studierea atentă a realităților, a aspectelor specifice din întreprinderile industriale, șantierele de construcții, școli etc.

în centrul atenției — 
sarcinile esențialeTrăsătura caracteristică a adunărilor de dare de seamă și alegeri care se desfășoară în organizațiile de partid din regiune o constituie creșterea competenței, a spiritului de răspundere și a exigenței cu care sîrit dezbătute principalele probleme ale locului de muncă.în toate ramurile industriei, a- tenția organizațiilor de partid este îndreptată în prezent spre îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe ultimele luni ale anului 1964 și pregătirea în bune condiții a producției anului viitor. Pentru întreprinderile din industriile metalurgică, constructoare de mașini și chimică din regiune o importanță deosebită au realizarea produselor la un înalt nivel calitativ, folosirea la întreaga capacitate a utilajelor moderne cu care sînt înzestrate întreprinderile. Aceasta a făcut ca organizațiile de bază de aici să pună un accent deosebit, in adunările de alegeri, pe problemele legate de îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor și tehnicienilor. Dezbaterile au contribuit la stabilirea sarcinilor ce revin birourilor orga- nizațiilor de bază în îndrumarea activității desfășurate de comitetele sindicale de secții pentru a asigura buna funcționare a cursurilor de ridicare a calificării muncitorilor, de specializare a tehnicienilor, de dezvoltare a propagandei tehnice. .Bine s-au orientat organizațiile de bază de la serviciile tehnice, de la uzinaj și montaj ale Uzinelor de utilaj greu „Progresul“-Brăila punînd în centrul discuțiilor sarcinile privind asimilarea noilor utilaje, preocupare centrală a colectivului, paralel cu modernizarea produselor aflate în fabricație. Este știut că încă de la proiectare se hotărăște nivelul calitativ și tehnic al unui produs. Hotărîrile a- doptate de aceste adunări de alegeri au cerut birourilor organizațiilor de bază să sprijine prin toate mijloacele perfecționarea muncii în serviciile de concepție, găsirea ce
O răspundereZilnic, pe poarta Fabricii de confecții și tricotaje din București, ies aproximativ 110 000 de produse. Marca fabricii este cunoscută și a- preciată. Colectivul de aici și-a creat un binemeritat renume, datorat în mare măsură calității produselor.Am participat recent la cîte- va adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază din fabrică. în contextul atîtor preocupări ale organizațiilor de bază au fost interesante discuțiile pătrunse de grijă și răspundere pentru îmbunătățirea și mai accentuată în viitor a calității produselor.Noțiunea de calitate este reprezentată în bilanțul activității colectivului printr-un indice. El înseamnă în același timp trăinicia confecției, linia modernă, frumusețea lui ș.a. La organizația de bază nr. 6 din secția unde sînt confecționate paltoane și costume bărbătești, sa- couri, s-a amintit faptul că sarcina de îmbunătățire a calității producției a fost îndeplinită pe 10 luni din acest an în proporție de 100,57 la sută. Dincolo de acest indice, comuniștii au dezbătut mijloacele prin care el a fost realizat, ce se poate face în viitor pentru ca progresele pe linia calității produselor să fie și mai evidente.Pe lîngă măsurile luate în secție în scopul asigurării unei execuții cît mai bune a confecțiilor, organizația de bază și-a lărgit sfera de preocupări, și-a însușit o bună metodă — de a merge în întîmpinarea exigențelor îndreptățite ale cumpărătorilor. De cîteva ori în acest an, colective formate din inițiativa biroului organizației de bază și cuprin- zînd buni meseriași, membri de partid, au vizitat magazine care desfac produsele fabricii. S-au informat în amănunt asupra aprecierilor vînzătorilor, ale cumpărătorilor privind produsele secției lor. Observațiile culese au constituit obiectul unor analize în fabrică.La fel procedează și birourile organizațiilor de bază din secțiile 4 și 5. Cu cîtva timp în urmă, după consultări de felul celor la care ne-am referit, s-a constatat că pentru palțo- 

lor mai bune soluții tehnologice și de pregătire a fabricației pentru noile produse.La întreprinderea „Textila“-Ga- lați, adunările de alegeri au acordat o mare atenție îmbunătățirii calității produselor. Deși anul 1964 a marcat un progres evident în acest domeniu, comuniștii nu s-au mulțumit cu cele realizate ; ei au făcut numeroase propuneri pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice în diferite faze ale fabricației, întărirea controlului tehnic de calitate, ridicarea calificării muncitorilor. în același timp s-a accentuat însemnătatea exemplului personal al comuniștilor în lupta pentru calitate, necesitatea ca propaganda tehnică, a- gitația vizuală, gazetele de perete, brigăzile artistice de agitație, postul de radioficare și alte forme ale muncii politico-educative de masă să acționeze cu perseverență în sprijinul acestui obiectiv central al întrecerii socialiste.în toate organizațiile de bază, nivelul dezbaterilor, participarea la discuții, eficiența măsurilor adoptate depind în mare măsură de orientarea dărilor de seamă spre problemele esențiale ale locului de muncă. La adunarea de alegeri a organizației nr. 3 atelier de la D.R.N.C., unde marea majoritate a muncitorilor sînt tineri, ar fi trebuit să se acorde o atenție deosebită îndrumării organizației U.T.M. de către organizația de partid, folosirii unor forme . vii, atractive, în inunca de educare comunistă a tinerilor. Cu toate acestea, darea de seamă s-a limitat la o constatare pe cît de lapidară, pe atît de formală: „organizația U.T.M. are 46 de ute- miști“. Comuniștii din organizația de bază nr. 2 de la secția curățătorie a Uzinelor „Progresul“ au dezbătut în adunarea de alegeri o sumedenie de probleme: dintre toate au fost însă trecute cu vederea tocmai sarcinile privind întărirea disciplinei în producție, domeniu în care în ultimul timp s-au manifestat unele neajunsuri. Asemenea cazuri arată că trebuie să acordăm o mai mare atenție pregătirii adunărilor de alegeri.
Pornind de la situația 
concretă și condițiile 
specificeDesigur, a stabili pentru fiecare ramură de producție sau întreprindere problemele esențiale spre care să-și îndrepte atenția comuniștii este numai un prim pas. De aci se cere mers mai departe, în așa fel încît ceea ce este esențial și comun să fie analizat în mod diferențiat, în funcție de situația concretă și condițiile specifice întreprinderii sau secției respective. Acest lucru apare evident în cazul adunărilor de alegeri de la Uzinele „Progresul". Pretutindeni, în centrul preocupărilor acestora a stat perfecționarea tehnologiei de fabricație pentru a se. realiza produse cu înalte performanțe tehnice și funcționale. Dar sarcinile practice care decurg din aceasta sînt în mod firesc diferite în organizațiile de bază de la serviciile tehnice față de cele din sectoarele calde sau de la prelucrări mecanice și montaj. în primul caz, comuniștii au cerut conducerilor sectoarelor să realizeze, 
nașele de copii lipseau anumite culori, potrivite vîrstei, sau că dintre paltoanele femeiești mult solicitate — și care apăreau pe piață în număr insuficient — erau cele cu gulere care pot fi purtate, după preferință, închise sau deschise. Faptul că' magazinele au fost aprovizionate în scurt timp cu sortimente de confecții solicitate nu este întîmplător. Sugestiile cumpărătorilor au avut efectul cuvenit.Controlul de partid, privind dincolo de indicele de îndeplinire a sarcinii de îmbunătățire a calității producției, și-a dovedit finețea, sensibilitatea. El a pătruns în amănuntul problemelor producției, s-a amplificat, ocupîndu-se de fiecare fibră a activității colectivului.în cele mai multe adunări de alegeri s-a stăruit asupra rezultatelor muncii educative pentru ca întregul colectiv, de la primul pînă la ultimul om, să participe cu măiestria, puterea lui de muncă la e- fortul general de a realiza numai produse de calitate.Mai mulți membri de partid, printre care și Ana Mateescu, au dat exemple cu adresă. S-a vorbit despre intervenția operativă și opinia de masă formată în fața unor produse de calitate îndoielnică ș.a. Nu este însă mai puțin a- devărat că în privința muncii politice educative de masă au fost semnalate și unele neajunsuri. Mă refer înainte de toate la activitatea de prevenire a unor defecțiuni, la stabilirea acelor forme eficiente de muncă politică de masă și a acelor măsuri care să bareze calea lucrului de slabă calitate înainte chiar ca el să fi fost făptuit. De pildă, propunerea membrului de partid Florea Rînaru din sectorul 5 de a se introduce la toate fazele importante de producție etaloane de calitate s-a extins anevoios. Se urmărește încă în insuficientă măsură și efectul moral al „cupoanelor de calitate" introduse de cîtva timp în unele secții.N-a fost organizație de bază în care, discutîndu-se despre calitatea producției, să nu se facă referiri la 

încă din faza de proiect, o colaborare mai strînsă spre a promova cele mai bune soluții tehnice. în secțiile cazangerie, forjă și rotărie, adunările de alegeri au pus accentul pe intensificarea muncii politice de masă pentru extinderea metodelor moderne.Și în adunările de alegeri din școli, problemele esențiale — perfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ, dezvoltarea pregătirii ideologice a cadrelor didactice, îndrumarea permanentă a organizațiilor U.T.M. și de pionieri, creșterea eficienței muncii educative în rîndurile elevilor — trebuie să fie dezbătute în funcție de condițiile și necesitățile concrete. în fiecare școală aceste probleme au o greutate deosebită, nu pot fi tratate pe același plan. Insuficient îndrumate de comitetul orășenesc de partid, birourile organizațiilor de partid din mai multe școli din Galați s-au limitat, în dările de seamă, să înșire diferitele acțiuni întreprinse în cadrul școlii, fără a orienta discuțiile spre activitatea desfășurată de organizația de bază pentru sprijinirea conducerii școlii în îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Deși la școala medie nr. 4 și la școala elementară nr. 8, unele clase au avut rezultate slabe la învățătură, adunările de alegeri n-au analizat în ce mod organizația de partid a sprijinit conducerea școlii să studieze căile prin care se pot asigura perfecționarea pregătirii elevilor și întărirea disciplinei în școală.
Sprijin efectiv, pe terenPrincipala concluzie pe care o desprindem din desfășurarea adunărilor de alegeri este necesitatea de a se acorda pretutindeni un ajutor efectiv pe teren birourilor organizațiilor de bază în pregătirea adunărilor, astfel ca acestea-să îndrepte eforturile comuniștilor, ale întregului colectiv în direcții hotărî- toare pentru bunul mers al muncii. Membrii biroului Comitetului regional de partid Galați, ai birourilor comitetelor orășenești de partid Galați și Brăila au participat la pregătirea și desfășurarea a- dunărilor de alegeri în organizațiile de partid din cele mai importante unități industriale — uzinele „Laminorul“, „Progresul“, Complexul industrial Brăila, Șantierul Naval Galați, D.R.N.C., Fabrica „Textila“, în școli și alte instituții culturale. Membrii biroului comitetului regional, ai birourilor comitetelor raionale sprijină în aceste zile organizațiile de partid din gospodăriile colective, din gospodăriile de stat și S.M.T.-uri în orientarea lor spre dezbaterea problemelor esențiale ale dezvoltării agriculturii. Instructorii teritoriali, activiștii nesa- lariați ai organelor locale de partid sînt repartizați pe grupuri de organizații de bază spre a le da un ajutor concret, la fața locului. în felul acesta, concentrînd forțele comuniștilor spre sarcinile cele mai importante, vom realiza noi progrese în întărirea organizațiilor de partid, în creșterea forței lor de mobilizare a oamenilor muncii în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste.

Constantin DĂSCĂLESCU 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Galați

problema calificării muncitorilor, a specializării ajutorilor de maiștri și maiștrilor și asupra tehnologiei de fabricație. Cu combativitate a fost analizată contribuția membrilor și candidaților de- partid care aveau sarcini pe această linie.Am reținut părerea expusă în organizația de bază a secției 9 bo- iangerie de inginerul șef pentru tricotaje, V. Livianu, pe care o redăm:— Calitatea depinde în cea mai mare măsură de priceperea, răspunderea de care dăm dovadă fiecare în parte, de atenția noastră. Cred că este necesar ca, în primul rînd, membrii și candidații de partid din conducerile secțiilor, atelierelor, maiștrii să-și concentreze eforturile spre eliminarea unor deficiențe în elaborarea tehnologiilor. Să nu lăsăm muncitorii să se descurce cum vor ști. Să avem în vedere că utilajele de înalt nivel tehnic nu ne-au venit în fabrică o dată cu oamenii gata pregătiți să le stăpînească. Calificarea să fie făcută cu un pas înaintea nevoilor pe care le ridică producția.Este-de reținut grija cu care sînt înmănuncheate de pe acum la comitetul de partid propunerile, sugestiile de măsuri reieșite din adunările de alegeri. Am întîlnit pe agenda preocupărilor viitoare ale comitetului de partid propunerea făcută de tovarășa Ioana Mareș din sectorul 8. Ea se referă la dezbaterea, în ședințe comune ale birourilor organizațiilor de bază pe schimburi de producție din diferite secții și ateliere, a problemelor calității producției. La indicația comitetului de partid, un colectiv de specialiști a trecut de pe acum să analizeze de la caz la caz situația calificării în toate secțiile fabricii, să revadă tematica și să stabilească temele viitoarelor cursuri.Faptele, aspirațiile spre realizări mai însemnate îți dau convingerea că pentru prestigiul întreprinderii, pentru calitatea fiecărui produs există aici o răspundere comună. Răspundere pe care o promovează în primul rînd comuniștii din fabrică.
Constantin MORARU

Așezat în partea centrală a Olteniei, raionul 
Craiova cuprinde pe teritoriul său de peste 
97 000 de hectare o mare varietate de terenuri: 
cîmpii întinse, roditoare, dealuri cu pante do- 
moale sau abrupte, nisipuri zburătoare etc. Ce 
măsuri se întreprind în raion în vederea utili
zării cu randament maxim a acestor terenuri 
și creșterii continue a suprafețelor arabile 5 Pen
tru a găsi răspuns la această întrebare, redacto
rul nostru Radu ATANASESCU a organizat 
discuții cu membri ai consiliului agricol raional, 
cu președinți de gospodării colective și specia
liști din unitățile respective.

G.A.C. Secuiu. Se organizează și se amenajează terenurile nisipoase care vor ii plantate cu viță de vie Foto : A. Cartojan

ecare hectar
mare PE TERENURILE

Se știe că principala cale de sporire a volumului total de produse agricole este utilizarea judicioasă, cu maximum de efect economic, a terenului existent.Acest lucru este condiționat de mulți factori — relata tovarășul 
Gheorghe Ionescu, președintele consiliului agricol raional. Unul dintre ei îl constituie punerea la punct a evidenței funciare și organizarea teritoriului. Am acordat multă atenție acestor probleme. In raion s-a făcut organizarea intergospodă- rească a teritoriului, datorită căreia toate gospodăriile își au astăzi terenul pe raza comunei respective, în tarlale mari, ceea ce permite mecanizarea largă a lucrărilor agricole, desfășurarea în condiții mai bune a procesului de producție. Grupe de tehnicieni au fost trimiși să verifice în unități dacă modul de folosință a pămîntului înscris în hărțile existente corespunde situației de pe teren. In fiecare gospodărie au fost întocmite schițe simple de folosință a terenului, care delimitează perimetrul acesteia, stabilesc tarlalele și suprafețele lor etc. Știind precis ce pămînt au, gospodăriile colective din raion și-au putut întocmi planuri de producție pe baze reale, care asigură utilizarea mai rațională a pămîntului.Paralel cu aceste măsuri, organele locale de partid și de stat au îndrumat și au ajutat efectiv consiliile de conducere ale gospodăriilor colective și po specialiștii din unități să se ocupe cu răspundere

zerve de creștere 
suprafețelor arabile

Creșterea suprafețelor arabile repre
zintă o altă sursă de sporire a volumu
lui producției agricole. Deși ea este oa
recum limitată, in fiecare raion și ch:ar 
în fiecare gospodărie există o serie în” 
treagă de rezerve în acest sens.

La G.A.C. Bratovoești — a arătat tova
rășa Maria Sinculescu, inginera gospo
dăriei — existau și mai există și astăzi 
terenuri mlăștinoase, pline de stufăriș, 
suprafețe însemnate acoperite de tufișuri 
sau de pomi cu o valoare economică mică, 
vii hibride bătrîne, slab productive, -dis
persate în terenul arabil. Consiliul de 
conducere se ocupă de punerea lor în 
valoare penlru a spori pe această cale 
suprafața arabilă. In anii trecuți, în urma 
lucrărilor de desecare s-au cîștigat apro
ximativ 20 de hectare. Anul acesta, prin 
defrișări de vii hibride și tufiș, prin des
țeleniri și desființări de drumuri s-au mai 
adăugat la suprafața arabilă 30 hectare.

Acesta nu este un caz izolat. In ulti
ma vreme, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, consiliul agricol 
și conducerile multor gospodării colec
tive s-au ocupat într-o măsură tot mai 
mare de creșterea suprafețelor arabile, 
obținîndu-se o. serie de rezultalo bune. 

Președintele gospodăriei colective Bratovoești, Marin Pancu și inginera 
Maria Sinculescu stabilesc terenurile care vor fi introduse în cultură prin 

defrișări de arborate

de acei factori care determină obținerea unor producții sporite.In această privință — au arătat tovarășii Mircea Mitrea, vicepreședinte al consiliului agricol raional, și Grigore Dumitrescu, inginer la G.A.C. Malu Mare — o deosebită a- tenție s-a acordat amplasării raționale, a culturilor pe unități și, în cadrul acestora, pe tarlale, spre a se asigura valorificarea maximă a condițiilor naturale și economice din fiecare loc. Experiența cîștigată de-a lungul anilor, studiile întreprinse în unități și discuțiile purtate în plenarele consiliului ne-au fost de mare folos. Pe baza lor culturile de grîu și porumb au fost amplasate pe terenuri mai fertile, de șes, mecani- zabile, plantele tehnice au început să fie însămînțate numai în acele gospodării și pe acele terenuri care asigură obținerea de producții mari, legumicultura se dezvoltă mai mult în unitățile situate în apropierea Craiovei, sau acolo unde există tradiție etc. Rezultatul acestor măsuri ? An de an se creează condiții pentru obținerea de pe terenurile existente a unor producții și venituri tot mai ridicate.Grija cea mai mare s-a acordat însă creșterii potențialului productiv al terenului și executării diferențiate a complexului de lucrări agricole.— Cu fiecare an care a trecut — a subliniat inginerul gospodăriei colective „Viață Nouă’ din comuna Leu •— noi am folosit în măsură tot mai mare îngrășămintele organice și chimice pentru fertilizarea ogoarelor (astăzi acest lucru se realizea

în 1962, în urma defrișării de tufișuri, vii 
hibride, desființării drumurilor inutile 
etc., pămînful arabil al raionului s-a mă
rit cu 708 hectare, iar pînă în primăvara 
acestui an — cu alte 635 ha.

Tov. Mircea Mitrea, vicepreședinte 
al consiliului agricol raional, a ținut să 
accentueze că acesta este doar un în
ceput. în perioada de iarnă, a comple
tat el, consiliul agricol va întocmi un 
studiu amănunțit, în fiecare gospodărie, 
privind rezervele de creștere a suprate- 
ței arabile. Pe această bază, precum și 
a dezbaterilor ce se vor organiza în 
cadrul unei plenare a consiliului agricol 
se va stabili precis ce avem de făcut.

Această măsură este binevenită, întru- 
cît în raion există încă mari rezerve de 
extindere a pămîntului bùn pentru agri
cultură. Una dintre acestea, după cum 
s-a subliniat în cadrul discuțiilor purtate, 
o reprezintă arboretele, mărăcinii, cioa
tele și plantațiile silvice de esențe slabe, 
unele petece de vii hibride îmbătrînjte 
care împînzesc terenul multor gospodă
rii. în multe cazuri, ele împiedică me
canizarea lucrăr'lor agricole și fac ca te
renuri valoroase să nu fie folosite rațio
nal. La gospodăria colectivă din Coșo- 

ză pe sute de hectare), am executat mai bine lucrările agricole. Așa se explică faptul că același pămînt pe care îl aveam și înainte ne-a dat în acest an, cu tot timpul neprielnic, producții de 2—3 ori mai mari, că recoltele planificate au fost depășite la toate culturile.Trebuie spus că succese însemnate pe linia sporirii gradului de fertilitate a solului și executării lucrărilor agricole la un nivel agrotehnic superior s-au obținut în multe alte gospodării. Creșterea producțiilor medii la hectar pe raion demonstrează convingător acest lucru. Fără îndoială, aceste rezultate constituie un serios pas înainte, dar sînt departe de a fi pe măsura posibilităților. In direcția folosirii raționale, cu maximum de randament a pămîntului mai sînt încă multe de făcut. Gospodării colective ca cele din Goești, Veleni, Mihăița, Seaca de Pădure și altele folosesc cantități mici de îngrășăminte pentru fertilizarea solului cultivat cu cereale, nu amplasează culturile cu suficientă grijă sau nu asigură executarea la timp, ori de cîte ori este nevoie și la un nivel agrotehnic corespunzător, a lucrărilor agricole. Așa se explică de ce gospodăriile amintite obțin producții sub posibilități.Un sprijin mai puternic acordat acestor unități, o popularizare mai largă a experienței dobîndite de gospodăriile fruntașe, vor fi binevenite, vor duce Ia înregistrarea unor rezultate și mai bune pe viitor.

veni, bunăoară, ca de altfel-în multe 
alte unijăți agricole, poți zări locuri 
goale în semănăturile făcute în a- 
ceasfă toamnă. Cauza ? Tractoarele au 
fost nevoite să ocolească vegetația lem
noasă nefolositoare și fîșiile înguste de 
vii hibride care îmbucătățesc terenul 
arabil. O concentrare' mai mare. a forțe
lor existente spre această sursă .impor
tantă de creștere a suprafeței arabile, o 
muncă politică mai susținută în rîndurile 
colectiviștilor pentru a transforma aceâstă 
acțiune într-o acțiune largă, dé masă, de 
interes obștesc — iată măsuri ce se impun.

O altă rezervă de creștere a terenuri
lor arabile o conștituie desființarea dru
murilor inutile. Datorită organizării inter- 
gospodăreșfi a teritoriului — a subliniat 
tov. Robert Dabrowski, șeful secției fond 
funciar a consiliului agricol raional — 
întocmirii în gospodării a schițelor sim
ple de folosire a pămîntului etc, s-a fă
cut oarecum ordine în amplasarea dru
murilor din cîmp. Prin desființarea dru
murilor inutile sau îngustarea celor prea 
late s-au cîștigat hectare întregi,

Străbătînd raionul, discutînd cu oame
nii asupra oportunității unuia sau altuia 
din drumurile întîlnite, îți dai seama 
însă că și în această privință mai este 
cîte ceva de făcut. In gospodării colec
tive ca cele din Bucovicioru, Gubaucea. 
Gogoșița și altele, drumurile ori continuă 
să împînzească inutil terenul, ori în anu
mite anotimpuri se lățesc nepermis de 
mult, sau se înmulțesc, „pe scurtături”. 
Or, în felul acesta, se pierde mult pă
mînt bun pentru cultură.

Ca urmare a veniturilor sporite pe 
care le realizează în gospodării, în ul
timii ani, numeroși colectiviști din raionul 
Craiova și-au construit case noi. In ce'e 
mai multe cazuri acestea au fost ampla
sate cu grijă, în vetrele. satelor. Se mai 
întîlnesc însă situații (au fost citate co
munele Izvoru, Breasta și Goești) unde 
sfaturile populare au admis ca unele din 
aceste case să fie ridicate la marginea 
satului sau chiar în mijlocul tarlalelor. In 
acest fel, vetrele satelor s-au întins făcîn- 
du-se risipă de pămînt arabil, In interio
rul satelor au existat și există și în pre
zent suficiente terenuri Hbere, pe ca'e 
colectiviștii să-și înalțe case. Valorifica
rea deplină a acestor suprafețe intravi
lane, limitarea pe cît posibil a amplasă
rii construcțiilor pe terenurile arabile tre
buie să preocupe de acum încolo în 
măsură și mai mare sfaturile populare.

Cu toată răspunderea trebuie privită 
și problema amolasării diferitelor obiec
tive industriale care nu trebuie să ducă la 
scoaterea de la arabil a unor suprafețe 
ma; mari decît ce'e prevăzute.

NISIPOASE

Șl ÎN PANTĂ

Deși aflate în zone'de relief cu •totul deosebite, nisipurile zburătoare existente în raion și terenurile erodate de pe pantele multora dintre dealuri au o caracteristică comună : sînt pămînturi puțin fertile și, ca urmare, fie că nu sînt folosite, fie că dau producții mici.In raion s-a inițiat o largă acțiune de valorificare superioară a acestor terenuri care ocupă mii de hectare—ne-a spus tov. Eugen 
Dîmulescu, șeful secției hortiviti- cole din consiliul raional agricol. Pe baza inventarierii lor și a studiilor întreprinse în unități, a fost întocmit un plan care prevede măsuri concrete pentru punerea în valoare a noi terenuri nisipoase, terenuri în pantă, supuse eroziunii, terenuri neproductive etc. De pe aceste suprafețe gospodăriile colective vor obține cantități mari de struguri și fructe, vor realiza însemnate venituri bănești. Exemplul gospodăriei colective Coțofenii din Față este concludent. Aici, în ultimii trei, ani, s-au plantat pe coastele dealurilor năpădite de mărăcini și tufișuri, unde, în timpul verii nici, iarba nu creștea ca lumea, .51 ha de viță. La intrarea pe rod a primelor 3C ha de vie gospodăria a realizat un venit bănesc în valoare de 204 500 lei, adică de 6 800 lei la hectar.Prevederile planului de măsuri întocmit de consiliul agricol raional au început să prindă viață. La G.A.C. Bratovoești au și fost plantate pe nisipuri zburătoare 90 ha cu pomi fructiferi și 11 ha cu vie ; la G.A.C. Secuiu. tot pe asemenea terenuri se plantează 23 ha " viță de vie. La gospodăriile colective din Breasta, Co- țofenii din Dos, Sălcuța, în vederea plantărilor cu viță de vie și pomi fructiferi, s-au organizat terase pe coastele erodate ale dealurilor etc. Din păcate, exemplul bun al acestor unități nu e urmat peste tot.Simpla amenajare și plantare a nisipurilor zburătoare și a terenurilor erodate nu rezolvă complet problema folosirii cu e- ficiență sporită a acestor terenuri. E necesar ca pe suprafețele respective vița de vie și pomii fructiferi să fie îngrijiți cu cea mai mare atenție. La gospodăriile colective din Breasta, Go- goșu, Vîrvor, Almaj și în multe alte locuri se practică, pe scară largă, un sistem bun, care asigură și întreținerea rațională a terenurilor din plantațiile tinere, și Obținerea de pe aceste suprafețe a unor venituri mai mari. Tn a- cest an, la Gogoșu, colectiviștii au cultivat ceapă printre rîndurile de pomi, iar la G.A.C. Breasta — fasole, dovlecei, diferite furaje. Pe această cale, colectiviștii din comuna Gogoșu au obținut aproape 10 000 kg de ceapă la hectar. Această metodă n-a fost însă a- plîcată peste tot. • Sînt unități ca Predești, Sărbătoarea, Ghercești, Șopotu și altele care nu numai că nu practică sistemul agro-pomi- col, dar nici nu se îngrijesc în suficientă măsură de plantațiile făcute. Din această cauză, intervalul dintre pomi e plin de buruieni, mulți pomi se usucă.înființarea unei plantații pomicole sau viticole — a arătat inginera Constantina Ahnășan. de la G.A.C. Secuiu — necesită multe fonduri bănești. Pentru a recupera cît mai repede aceșli bant și a obține venituri bune, cînd livezile sau viile intră pe rod ele trebuie îngrijite cu cca mai mare atenție. Altfel rezultatele nu vor fi cele așteptate.Este bine să se țină seama de aceste considerente în cît mai multe gospodării.
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NömencJatortil 
de livrări

ai făcut o dată o comandă, ești considerat client permanent și, automat, de cite ori apare catalogul) îți este trimis acasă. Reclama prin cataloage este mai ieftină decît alte genuri de reclamă. Principiul general adoptat este ca èle să se găsească acasă la cumpărător, nu ia tnăgazine și depozite. în unele găsești o carte poștală pentru eventuale comëhzi.Ca și la noi, magazinele silit, desigur, închise noaptea. Iată însă cüm procedează unul din magazinele vizitate de miné. Ridici receptorul, formezi numărul și la orice oră din ùoapte ți se răspunde :— Ascultăm. Vă rugăm, prezentați comanda. Spuneți îritîi numele și a- dfesa exactă.E cineva la celălalt capăt al firului ? NU e nimehi; E doâr o bandă de magnetofon care-ți înregistrează comanda. Iar a doua zi, la ora cerută, marfa și, bineînțeles, nota de plată, sînt la dr, acasă. -E ingenios, simplu și comod“. De la mobilier la diferite obiecte mai mari săli Riăi tflibi de uz casnic e nevoie de multe într-o gospodărie. Cind mergi după cumpărături, in fața unor obiecte voluminoase sau grele, îți pui de multe ori întrebarea . dar cum vor ajunge acasă? Magazinele nu asigură. deocartidată, dfefeît d gamă relativ reslrîrisă de livrări fa dômici- liu. Despre această problemă ne-a Vorbit arhitecta Ionela Ghimbășanu.„Magazinele cu obiecte de uz casnic sînt printre, cele fnai vizitâte de public. Dafeă ăi dé cumpărat un vas de bucătărie sau o mașină de tocat, de exemplu, nu e nici o problemă. Lucrurile se complică atunci cind ai nevoie de o albie, Un cazan de rufe, geamuri, lămpi, cbșuri de rufe și Sitele. Lista e foarte lungă. Sînt greu de transportat și pierzi vreme pînă găsești o furgonetă ca să le duci acasă. Uneori, cheltuielile făcute cu transportul le egalează pe cele făcute cu cumpărăturile. Ar fi bine dacă și magazinele de articole de uz casnic, de sticlărie, de lustre, cele cu obiecte de tîrriplărie etc; ăr urma exemplul altor unități și, pe măsură posibilităților, ar asigura livrarea directă ia domiciliu. Aș avea de făcut și alte sugestii. Mă gîndesc la tinerele mame. Nu s-ar putea ca toate magazinele cu articole pentru copii să livreze la domiciliu cărucioarele, pătuțuriie, băițele și alte lucruri mai greu transportabile ? Foarte multă lume cumpăra covoare. Un serviciu organizat care ar livra, o dată pe zi, să zicem, covoarele la toți cumpărătorii, ar constitui o mare înlesnire. S-ar putea înșira și alte obiecte ; esențial éste ca magazinele, organizațiile comerciale să-și cerceteze din cîrid în cind nomenclatorul, ba să zicem așa, de mărfuri livrabile la domiciliu și Să se întrebe cu ce l-ar măi putea îmbogăți“. A început să capete extindere — deși nu pe măsUra posibilităților existente ale magazinelor — și livrarea la domiciliu a obiectelor de folosință îndelungată : frigidere, téievizdârë, mașini de spălat a tot felul de articole de înaltă tehnicitate, mai dificile de instalat și manipulat. Ați fost mulțumit de starea în bare au a- juns abăsă, ce propdhefi ați mai a- vea ? Cu aceste îhtrebări tie-am a- drësàt mai multor feumpărăttiri. Gospodină Eiiîă MărcUlfeț, posesoarea unui „FRAM“ și a unui televizor recent cumpărat, e mulțumită; Numai că..-a— Nu s-ar putea asigura transportul și instalarea direct la priză? Sa mă explic. Magazinul îți trimite obiectele acasă. De insialație se ocupă altcineva. Chemi o cooperativă, te planifică — mai sînt și alți cumpărători — și aștepți o zi, două, trei Nu e rău sistemul folosit. Sînt preVehitë töt felul de stricăciuni provocate din neglijențe sau nepricepere. Dar s-ar putea să fie și mai

Direct Ia priză

„Gorunul lui Horicx" dln sâlul tebed, raionul Brad, b&lrth de peste opt 
veacuri. Prin cimentare, a tost reconstituit integral avind un dia

metru dé peste 10 metr!

bine. Aș propune ca mașina sau a- paratul comandat să fie însoțite de tehnicianul instalator, E o mare plăcere sa-ți cumperi un televizor, dar și mai mare e să-l vezi instalat imediat, O deservire ,,direct la priză“ ar fi foàrtë apreciată de cumpărători.
Comisionari

Ni s-a pus următoarea întrebare : „Pe lingă magazine, piețe (și chiar pe. lingă instituții), nu s-ar putea organiza sefVicii de comisionari (dotați eventual cu scutere sau biciclete), care să ne transporte imediat acasă micile cumpărături făcute? Sînt oameni foarte ocupați și un serviciu de comisionari le-ar fi de mare a-jütor și lor, și magazinelor, care ar putea asigură o deservire mai rapidă la domiciliu. Am putea face a- pel.la serviciile comisionarilor și pentru alte treburi care răpesctimp : de pildă, scoaterea unor acte legate de formalități mai complicate, cumpărarea de bilete de călătorie sau de spectacole, trimiteri de .fiöri etc. Am auzit că sînt cooperative de comisionari, dat nu se văd cind ai nevoie de ei. Trebuie să dai telefon la cooperativă, dar cînd ești grăbit, mai ai timp.?“Presupunem că ÜÜfeCÖM ar äveä ceva de spus în această privință.
Alte sugestii

• O dată cu 
lămpile să fie 
trviïlis și un 

tehnician care să le instaleze.• Să se dea indicații clare unde 
amlme se fac ctbondrrieilte pentru 
deservirea la dtimibitiu cu lățite, 
produse lactate, gheață.

« Să se asigure și aprovizionarea 
cu sifoane și apă minerală pe bază 
de abonamente.

• Mai milite puncte de primire a 
Comenzilor de produse alimentare.

• Aprovizionarea unităților cit 
désërvirè la domiciliu sâ se facă 
înainte de a începe comenzile.• Să se aducă și conserve de ca
pacități mai mici.

» Să sè facă o reclamă mai ih- 
genidăsă produselor noi.DesiguE capitolul . acesta al sugestiilor e départe de à fi epuizat. In această privință, ar fi interesant să cunoaștem și părerea organelor Ministerului Comerțului Interior.

Comanda 
la télëiôn

Eram bonvinși că e stificîent să ridici receptorul, să formezi numărul și să dai comanda la unitățile de unde dorești să faci ctimpârătUfi. Cîțlvă cetățeni he-äü risipit iluziile. Poți ridicai recepto- 
rUl, poți forma numărul, dar nu poți da comanda ; telefonul e ocupat. Și sună ocupat mult și bine. Intr-un fel, é o notă bună pentru unitățile respective ; înseamnă că sînt solicitate. Dar... Să dăm cüvîntul gospodinei A. Neclea : „Biroul de comenzi al unității UNIC nu are decît un siti- gur telefon. E grëü să-1 prinzi dimineața neocupat. Cînd. în cele din urmă, capeți legătură — poți da comanda, dar nu ți-o măi IiVfeăZă în ziua tăspectîvă pentru bă a fost făcută prea tîrziu. Dimineața e un veritabil maraton : cine ajunge primul la telefon. La unicul telefon de la UNIC“.Concluzia : mai multe telefoane.Punctualitatea— se spuriea pe vremuri — e politețea regilor. O fi fb§t ; sigur e însă că e o foarte apreciată formă de politețe în comerț. Nu numai în orele de program, dar și la cele fixate pentru livrări la domiciliu. Un articol comandat pentru o anumită oră presupune că vei sta acasă și-1 vei aștepta. Iți faci programul în funcție de acest transport. Dacă îritîr- zie și trebuie să-1 aștepți — ai toate motivele să fii indispus. Tînărul it. bemel și-a pierdut 6 după-arfiiază așteptînd un transport dé ia UNIC. A telefonat din jumătate în jumătate de oră. I s-a răspuns invariabil: e pe drum. Și a venit a doua zi !

Punctualitatea 
o politețe 

a comerțului

Publicitate . — 
nu ghicite

Cumpărătorii au tot dreptul să se considere decepționați de acești strănepoți ai iui Mercur cél iute dé picior. Cînd. au ioc pëtié; întârzieri, este biné să se comunice celui ce așteaptă. Cetățenii Vor aprecia a- ceastă atenție. „Cum ați aflat de existența a- cestOr unități?“ E o întrebare pe care am pus-o multor cetățeni cu privire la unitățile de deservire la domiciliu. Ani rămas cu impresia că mulți au aflat întîmplător de existența îor — iar despre aite Unități, din sectoarele de mobilă, produse petroliere nu știu nimic. Dé cë hü se iau măsuri pentru o reclamă operativă, pentru difuzarea informațiilor necësare cetățenilor privind u- nitățiie de livrări la domiciliu ?
*Am discutat despre problemele și greutățile unităților dé äbest geh' din București cu tovarășii Tfemâ 

Albuleț, director; și Remus Mtirzea, șeful serviciului de organizare a comerțului din Direcția comercială a Capitălei. S-a vorbit mai mult despre „Mercur“; dar, după părerea noastră, problemele acestei case de comenzi shit vălăblle și pentru alte unități de deservire la domiciliu. Se apreciază că volumul.de livrări al Casëi este mult inferior posibilităților create. Abelăși lucrU și cu cererea cumpărătorilor — mült sud posibilități și ea. Această cerere trebuie stimulată. Mijloace Sînt : a- proVlziohărea cdntiiiuă bu sortimentele solicitate și; fără îndoială, reclama destinată să fadă cunoscute mărfurile puse în vînzare, facilitățile de transport etc. Ni è-a poVëstit că Direcțiă cdniëbciàlâ a âvut mari difibUltâți Și CU bruma de reclâmă făbiită pînă acum Casëi „Merbür“1. S-ăti tipărit; de exemplu; niște fluturași càrë sé anexau ia chitanțele pentru telefon — un procedeu ingenios. Récofti-ül a feftizăt să ld facă, o întreprindere poligrafică, n-a acceptât comanda — și cei în CăUză s-au descurcat citth s-au priceput.Ceferea cumpărătorilor è stimulată Și priti cataloage. Șfeiul contabil de la O.C.L. „Mobila“ he-â asigurat, Optimist, că exista uri iiUmăr satiă- făbatdr de cataloage. La UhUl din măgâzineie-expoziție vizitate, șeful unității he-ä declarat că lipsesc. Ml- niâtërUl Economiei Forestiere, deși â editat catalöäge. hü lë-a , trimis. Cetățenii âr fi interesați să afle cînd li se VO't pünfe la dispoziție, în toate magazinele de specialitate, asemenea mijloace de informare;Altă problemă : mijloacele de transport. O.C.L. „Mobila“ și O.C.L. „Țehriolrifetal“ au contracte feb. I.T.B. Cînd dau comanda, li se trimit mașinile și măhipulahții ceruți. Deci s-ar putea asigura o bună și conștiincioasă deservire cu mașinile existente. Unitățile și cumpărătorii au însă dificultăți din cauza lipsei de punctualitate a șoferilor și manipulanților de la I.T.B. De multe ori, nu se poate asigUra trimiterea obiectelor acasă la cumpărători la orele fixate de ei.Deservirea éste apreciată și în raport bu economia de timp. Este o chestiune de prestigiu pentru Unități ca un cumpărător să nU-și piardă timpul nici la telefon ca să facă o comândă Și ilifci așteptînd un transport peste ora fixată. în ce privește unitățile de acest gen, este indicat să se adopté b schemă de organizare și un Calcul diferențiat pe profil al cheltuielilor de circulație, care să-i aibă în vedere în primul rîhd pe cumpărători. Dezvoltarfea șl buna organizare a formelor éxistëhte, studierea experienței altor țări pot contribui Ia îmbunătățirea activității Ion Principalul e să nu së vadă totul prin prisma unor mări investiții, ci să Së meargă treptat Spre acele forme care pot înlesni cumpărătorilor procurarea articolelor și produselor solicitate.Cetățenii fac multe propuneri interesante. Este necesar ca forurile de resort să le studieze în amămint și, în limita posibilităților create, printr-o preocupare mai perseverentă, să se îmbogățfeăscă continuu gama acestor servicii la domiciliu.
AFIȘ

Cu douăzeci și ceva de ani în urmă 
exista la Brăila un poet de ocazie care 
scria epitafuri. Ca să se popularizeze; își 
agäfase la poartă, în mahalaua în ca^e 
locuia, un afiș : „Poet specializat în epi
tafuri. FolosiJi-1 din timp, cu încredere!" 
întrucit afacerea începuse să prospere, 
afișul de la poartă, multiplicat, putea fi 
înfîlnit pe toate străzile din cartier.

Astfel de afișe-reclamă au rămas de 
domeniul frécufulüi. Simfu| ëstéfic și 
bunul gust le-au înlăturat treptat, ca pe 
niște rămășițe anacronice; In mai toate 
orașele țării popularizarea manifestațiilor 
cultural-arfisticè, à acflvifSfilör soeiài-édu- 
cätive sé face cu sobrietate, fără ca ce
tățenii să mai fie induși în eroare de tex
te bombastice, goale. Âfișajul la locuri 
anumite, pè panouri aparflhîhd întreprin
derilor specializate tn acest sens, a de
venit o obișnuință. Chirii- dacă, pe a- 
locuri, calitatea uhor afișă mai lasă de 
dorii, trëbuié spus că, în général, gra
ficienii dovedesc desfulă compètenfâ șt 
gust artistic. Astfel, afișele care anunță 
spéctàtolèlé féàtrêlor și cdncertelof or
chestrelor simfonice din Capllală sau tuf- 
neele unor formații din Ștrăinăfate au un 
aspect corespunzător, atrăgînd imediat a- 
tenfia fără să apélezè la sfridenfé; Bine 
întocmite, cu o colorisfică armonioasă, ni 
s-au părut și linéle afișă din orașele lași. 
Cluj, Brăila etc;, ceëà ce dovedește, pe 
dé o parte, exigentă instituțiilor care le-au 
comandat. Iar pë de altă parte, seriozita
tea și probitatea profesională a lucrăto-i- 
lor dé la întreprinderile care execută ase
menea comenzi. Notă distonantă fac însă 
àfisêlé ca’rê ânunfă Unele premiere cihê- 
matôgràficé la Galafi (cinematograful 
„Centrai"), la Bîrlad și chiar în Ca
pitală (cinematografele „Victoria", „Ca
pitol", uneori șl „Republică") unde 
așa-zisa „pictură" după scenelé din film, 
cu actori crispați de groază sau

Giavürä Üé toamnö Foto : Gh. Vihțllâ

SFATUL MEDICULUI

Prof. dr. Marin VOICULESCU
IAȘI (eoresp. „Sbîntèiî“).— Sa- 

pind là mărginea unei rîpi din 
Dealul Morilor dé lingă satùl Șiș- 
carll, raionul Huși, un grup de 
colectiviști au scos la iveală 
două părți de maxilare ale unui 
mastodont cit 4 fildeși. Fragmen
tele, care au fost predate Muzeu
lui raional din Huși, sînt în greu
tate de 18 kg și respectiv 25 kg. 
Au mai fost găsite prin apropiere 
și alte fragmente dé măsele și 
fildeși.

Piesele respective, deSeopérite 
îh stfăiun de lUsip, la ădincimeă 
dé iß metri, sînt bine conservate, 
pietrificate. Speeiailștii afirmă că 
uriășiit aiiimal, 'alb cărui Urme s-ati descoperit, af fi trăit în pri
ma parte a perioadei néogéne.

esențelor
O vizită lai întreprinderea de produse cosmetice 
„Macul roșu"Ce esté jiàrfümül ? Dacă am vrea Să răspundem la ăceăsfâ întrebare, primul giiitl në-at dlice deéigüf là flbri; là rhi- reäsma ttändafirilör, crinilor, liliacului...Parfumurile au fost folosite și apreciate din cele mai vechi timpuri. Milenii la rînd tehnica obținerii lor nu s-a schimbat. Flotile, frunzele, semințele unoi plante, mușchii și rădăcinile unor copaci, sau moscul, de origine a- nimală, erau matei ia primă priticipală. Patfüffiëria mddërna ä perfâcțioriat tehnologia extracției esențelor ți a Creat o gardă întreagă de concUrenți sintetici ai florilor. Ea a găsit surse de materii prime pentru parfumuri în produ- àelê celé thaï neașteptate — de pildă, în sinteza organică a o serie de produse ca ăldehida cinamică, cu miros de scorțișoară, acetatul de benzii, cu miros de iasomie, tèrpineoîul cu miros dé liliac, jüriöna cit miros de violete, bltràlül cU mirbs dë lâiiiîiê ëtc.O vizită la întreprinderea de produse cosmetice „Milciil Foști" din Capitală ne oferă ô imàgihë a parfumé- riêi fttoderne.In laboratorul fabricii, parfumurile își primesc cerfifibatul dé naștere. Aici, pe râftUrj și măsuțe stau înșirate sute dé borcane și sticluțe cu esențe dé celé mai diferite mirosuri. Unèlé pur și

apropiërè 
cinémafo- S

are seuctil iciîîn.i ȘLrût.Àskx..}
in situafii ian 
timënfàl - mëlo 
dramatice, 
vedesc Un 
Îndoielnic.

Lipsă dë 
pecf fa|ă 
edéfica orașu
lui manifestă și 
unele insfitufii 
culturale care, 
In dorinjö dè â 
populariza, în
cropesc tn gra
bă ăfișe scrise 
de riiină. Pe 
càlëa Văcăreșh, 
în 
de 
grăfdl „Torni'", po|i citi tn repetate 
rînduri astfel de afișe, anunftnd că la Casa 
dé cultură din apropiere are loc o reu
niune la ca’fê își dă concursul ,(Orchestra 
condusă dé MAESTRUL Jean Parfum". 
Exemplare âsemănăfoăfe îniîlnëçfi și pe 
calea Dudești. Unele întreprinderi din a- 
propiëré lipesc pe garduri cartoane care 
cheamă. suporteri là „mare DERBY de 
football". Ca să hu mai. vorbim da afi
șele „seratelor dansante" din Unele ora
șe ca lași, Tëcuçi,- Pitești, càré au un 
aspect dé-à dreptul ridicol. (A se Vedea 
lofogralia de măi sus), Pe lîngă fap
tul că textele sirii agramate, ele sînt 
„împodobite“ adesea cu desene, înfăți
șând tobe jț alte instrumente muzicale, țipi 
rotofèi îrighififid mici și cîrnafi imenși, 
care ar vrea— cică — să te îmbie să 
petreci o „seară plăcută11

li invităm pe acșșfi decoratori „inge
nioși" să privească în jur. Afișele de 
bilei, grandilocvéïija și fanfaronada au 
devenit de mult piese anacronice, pe 
care bunul simj celăfenesc le respinge 
categoric.

Manole ÂUNEANU

Bolile infecțioase produse de virusuri, care afectează în mod predo- minant ăparâtiil respirator al öttiÜ- lui, în ditéritéle sdlé segmenté — tiasô-fâriiigëi làrihgé, trahee, bronchi!, plăthîn — îormêàzâ categoria virozelor respiratorii. Ele reprezintă boli care se întîlnesc foarte des, ca guturaiul (răceala), gripa, făringita acuta, laringita acută (răgUșeala), bronșita acută, pneumonia virotică.Fâctori favorizanți ai acestor îmbolnăviri sînt mulți : frigul intens care exercită o acțiune vasoconștric- tivă șî anemiarilă asupra mucoasei respiratorii ; schimbările brusce de temperatură, beața, atmosfera orașelor conținînd fum și pulberi industriale, aerUl contaminat cliri Spații neaerisite (în care se află multe persoane, săli de spectacole etc).Răspîndirea gripei și a celorlalte viroze respiratorii se face cu o extraordinară ușurință, prin interme- 

simplu au miros urît. Văzîrid în altă parte acëstë substahțe sub fortnă solida, lichida, ülëioàsâ, cristalină, nici n-ai putea bănui că ele vor face parte cîridvă din conținutul agreătelol fla- conașe. Parfutnül este rezultatul unor ingenioase combinații chirilice a zeci de esențe naturale sau produse sintetice, în laborator, aceste substanțe sînt supuse unor metamorfoze dé hebăndit. Chimia joacă un rol din cele mai importante la fäbribared parfumuHlör. Buchetul ătît de apreciat ăl coloniei hBuctirSști 500“, de pildă, esté sitltéza unUi tecord de compoheriți — 50 la număr! Lavanda arribrată este p combinație a nu mai puțin dé 24 materii prime.La asamblarea uleiurilor dé parfum se folosesc circa 250 de materii prime cu numele generic dé uleiuri volatile. Importate în întregime în trecut, ele au început să fie fabricate și în țara noastră. La fabrica jjNivea“ din Brașov se produc uleiuri volatile naturale din plantele càfë cresc la nöi, (lavandă, mentă, coreandru, mușchi de stejar etc) iar în cadrul fabricii „Macul roșu“ ța o secție de specialitate se produc 30 de sortimente de uleiuri volatile sintetice. Ca o curiozitate putem aminti că, dintre esențele de parfum; moscul este un produs natural, secretat de Un animal originar din Asia. Deoarece această esență naturală se obține greu și este foarte scumpă, industria, chimica a creat cîteva produse sintetice cu miros dé mosc.Ce se întîmplă după ce a fost stabilită în laboratoi rețeta unui parfum ? Noul produs feste 6üpüs unüi confcuts, examen de calitate,- în fața comisiei de specialiști din. întreprindere, alcătuită din ingineri chimiști, tehnicieni. Comisia are o misiune comparabilă cu aceea mai bine cunoscută publicului a degustătorilor de vinuri la concursuri. Urmează obținerea aviztilUi din partea specialiștilor din minister, aVizul comerțului și.a botezul produsului respectiv; Nici stabilirea unui nume potrivit tiu e lucru simplu. Și pentru a- ceastă fe nevoie de inspirație, doar numele trebuie să Sugereze calitățile parfumului, eventual șl florile care au dat esențele de bază. Rețeta și proba etalon abia acum intră în producțite; Là secția filtru sfe produc cantitățile industriale. Aici,- tincturilfe premacerate se amestecă cu alcool și sînt puse în vase mari de 400—4000 litri, unde toiul este supus operațiilor de macerație, a căror durată âjunge, în funcție de calitatea parfUmUrildr, pînă la 45' dfe zile. Dacă Vom căuta o analogie, am putea compara acest proces cu învechirea vinurilor; Urmează apoi umplerea și ambalarea sticluțelor (le parfum sau colonie. Deci; dé la filtru, apele de colonie sînt conduse prin niște conducte la o mașină de Umplut ce funcționează cu ajutorul vidului. La această mașină se pot Umple pe schimb Circa 50 000 sticluțe. în ordine utniează controlul de calitate la benzile de condiționare; punerea bușoanelor, etichetelor, ambalarea în cutii. întreprinderea produce pesté 200 sortimente de parfumuri și produse cosmetice — ne informează sferViciuț. producție.Părăsesc fabrica, dar mireasma 'îmbătătoare, bùchfetüi pfoducțifei de la „MacUl roșu“ mă Urmărește încă mult timp. 
i E. ANCA

diui aerului contaminat de la cei bolnavi. Fiecare strănut sau acces de tuse — neprotejat de b batistă aplicată pe nas și gură — răspîndește în jurul persoanei bolnave, pe o distanță de aproape un metrU, o ploaie de zeci ori sute de mii de picături fine și infectante, cuprinzînd virusuri respiratorii și diverse bacterii.Prin plămînul omului, chiar și în condiții de repaus moderat, se perinda îri 24 dé ore o cantitate de aer de 1Ö OÖÖ litri, ce poatë bonține variate inicroorgariisme patogené, între care și agenții virozelor respiratorii. Pînă în prèzêiit s-ați identificat peste 100 de virusuri respiratorii, fiecare cauzînd o afecțiune care nu dă imunitate față de cealaltă. In general, virozele respiratorii nu creează o imunitate specifică durabilă, ceea ce explică repetarea lor frecventă în dëtürsul vieții.In imensa majoritate a cazurilor aceste boli prezintă o evoluție favorabilă, avînd o tendință naturală la vindecare. Uneori însă pot lüa forme grave; îndéosëbi la copii mici (sugari), gravide, persoane. vîrstnice purtătoare de boli cronice (bronșită cronică, scleroză pulmonară și emfi- zem, boli dé inimă, diabet). Sînt mai ales cazurile cînd virusurile, pătrun- zînd. în celulele căilor respiratorii și în plămîn, provoacă leziuni ale mucoaselor nazale, faringiene, bronșice sau în epiteliul pulmonar. Leziunile prbdüsë Constituie zéci dé mii de porți deSchiăfe pentru băcterîiie care roiésé în jürül höstrü — pnéUrhocbci, etafilbcoci, streptococi. în acest mod. • dintr-o viroză simplă, necOmplicată, se poate trece într-o boală mixtă, virotică și bacteriană. Astfel, un guturai banal poate trece îptr-o rihită purulentă sau într-d siritksîtă, o fà- rlngită într-o amigdalită; iar ti tiföfi- șită într-o bronchbpnëumdriie.Rebbmahdăția principală în feazül Unei viroze respiratorii însoțită de febră este repaus de çîteva zile în casă, în çonditii dé izolare. în acest mod se obțin două rezultate importante : o vindecare fără complicații și prevenirea răspîndirii bolii la alte persoane. în această perioadă bolnavul va fi alimentat consistent și
TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE

TEATÉÈ : Teatrul de OpèfS și Balet 
al R. P; Romîhë : Fidélio — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
tircülûi — .(o.relë 19,30). Teatrül. Național 
;;I; L. Cârâglaiè" (safâ comedia) : Enii- 
n.escu — (orele 19,30); (sala Studio) : Ö 
temeie, cu bani — (orele 15,30), patima 
de sub Uimi . —. (orele 19,30). Teatrul 
;,LUcla Sturdzà Büiàhdra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale - (orele 19,30), (sala Studio - str. 
Al. Săhia nr. 76 A) : Dtägä iiiihcinosule
— (oțele 19,30). Teatrul, ;,C. 1. Nottara“ 
(sala M.agheru) : Luna, dezmoșteniților — 
(orele 19,30), (sală Studio) : Scandaloasa 
legătură. — (orbie 20); Teétrül Mufifcitd- 
resc C.F,;R;-Giulești : Pahărid cu apă — 
(orele .19,30). Teațrul evreiesc de stat : 
Porta vine... rîzînd — (otélé 20). Stu- 
dlOUl Institutului dé artă teatrală și ci
nematografică „I. L., Caràgiàlë" (str. 
30 Decembrie nr. 9) : Mitică Popescu — 
(ofele . .20); Teatrul sätiric-muziö’ai „C. 
Tânàsé“ (säla „Săvby"): Rëüiàta de altă
dată — (orețțe . 20), (sala „Victoria") : 
Aventurile uhël umbrele. — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică": Năzbttiiie lui Țăn
dărică — (speetätöl penttü copii — orele 
16), Eu și materia moartă — (spectacol 
pentru adulțl — orșle 20,30). Ansamblul 
dé cîntecë și dansuri ăl C.C.S; (str. Llb- 
scani nr. 59) : O cârte despre frumusețe
— (orele 20). Circul de stat: Spectacol 
présentât de ansamblul, circului italian 
Mèdtânô — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — (film 
pëntrü ecrar; panoramic) : Sala Palatu
lui R. P. Romîhë (seria de biiete nr. 
1 205 — drélé 19,30), Patria (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Sedusă și abandonată: 
Republica (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,30), 
Festival (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), To
mis (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 2I;30), Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Veselie 
la Acap.ulco : Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 
15,46; 18,16; 60,45), București (8; 10,16; 
12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22), Excelsior
(8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Grivița (10; 
12,3(1; 16; 17,30; .20), Melodia (9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,80; 21). Tot aurul din lume: 
Carpăți (10; 12; 14; 16). Teama : Capitol 
(9.30; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar 
(9.30; 11,45; .14; 16,15; 18,30; 20.45), Rahova 
(16; 18;16;, 20,30). Comisarul Maigret Sé 
tflfuriè : Victoria (10; 12; 14.15; 16,30:
18,45; 21), Arta (16) 18,15; 20,30); Carl von 
Ossietzky : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 
20.30). Ghepardul — cinemascop (ambele 
Serii) : Lütninä (9,45; 13.15: 16,45; 20,15). 
Dàcia (9.30; 13;, 16,30; 2Q). Rebelul magni
fic Union (14,30; 16,30; 18.45; 21). Prp- 
gram behtru Copii : Doina (firele 10 di
mineața). Bărbații.: Doina (11,30: 13,45; 
16: 18,15; 20,30). Parisul pe gheață -
ȚiSctlri și peșteri nîihunate — VieaU să 
știu tot nr. 32 — Mirka cel nevăzut — 
Nuntă țărănească : Timpuri Noi (10—21 
in continuare). Străinul — cinemascop 
(ambele serii) : Giulești (9,30; 13; 16,30; 
20), Volga (10,30; 16; 19,30). Hatarl (am- 
belê serii) : înfrățirea între popoare (10;

0 coEecți® bogată 
de hărți celebreTG. MUREȘ (coiesp. „Scînteii"). — Biblioteca documentară „Teleki- Bolyai" din Tg. Mureș dispune, între altele, și de o colecție bogată do hăr|i și ătlase. Unele dintre acestea datează încă din perioada marilor descoperiri geografice. Intr-o vitrină a bibliotecii se află expusă lucrarea lili Abraham Ortelius din Antwerpen intitulată : „theatrum orbis țerrarlurti”, datălă din 1570— 1^73. Această lucrare, tipărită pe hîrtie veche groasă, cuptihde circa 70 dé hărți, printre care șl un planiglob. Una din aceste hărți poate fi considerată ca prima pe care figurează șl orașul București. O lucrare interesantă este și atlasul în 11 volume editat între anii 1657—1682, la Âtnsterdàih, de Ioannis Jansonius. Hărțile au tost exëcüiatè cu mina. O operă geografică mai veche chiar decît hărțile lui Orleilus, esté descrierea Asiei, Africii și Europei db dătre medicul Vadănus Ioachlm editată in 1534. Colecția constituie un prețios izvor de documentaro pentru arheologi șl istorici.

variat, evitîndu-se doar alimentele greu digerabile (tocăturl, sosuri, conserve), Totodată, trebuie întreținută O igiënà atentă a gurii prin gargară repetată cu ceai de mușețel säu „gargärism“. inflamația nazală se tratează cel mai biné cu instilații de „rinofüg". Tușea uscată se tratează cu calmante, cum sînt calmo- tusin (aiititusin), codenal sau tuso- călmin, iar tuseă productivă (cu ex- pectbrație) cu siropuri expectorante.Pentru calmarea durerii de cap, a durerilor musculare și scăderea febrei sînt indicate : aspirina (asociată cti 1/2 tabletă de romergari seara), piramidon, antinevralgice sau alifl- dor (acesta din urmă se va evita la persoane de vîrstă înaintată), vitamina C (2-3 tablete de 200 mg pe zi), întrucît aceste vitamine contribuie la creșterea rezistenței gene- răle.CU aceste măsuri simple majoritatea virozelor respiratorii se vindecă repede și fără complicații. In for
mele simple, necomplicate, nit se va 
recurge niciodată la sulfamide sau 
antibiotice. Virusurile, agenții acestor boli nu sînt sensibili la nici un antibiotic, administrarea antibioticelor fiind inutilă și uneori periculoasă. Antibioticele sînt indicate în caztil apariției Uhor complicații bacteriene, (angină, otită, sinusită, pneu- monië bacteriană) constatate de medic.Virozele respiratorii pot fi prevenite prin îhtărirea rezistenței naturale a organismului. A petrece cît mai mult timp în aer liber, a practica sportul, gimnastica, a face excursii, înseamnă ă căli organismul și a-1 obișnui Cu rhodificările de temperâtiifă. La acestea se ădaugă : odihnă și somn suficient, hrană substanțială și variată, cuprinzînd toți factorii nutritivi șl vitamine. în timpul sezonului rece se recomandă a se lua zilnic Un suplimènt de poli- vitamihe (4-6 pe zi) și de vitamină Ç.Pentru prevenirea gripei, béa mai importantă dintfë aceste viroze, dispunem de un vaccin antigripal care a dat bune rëzüliate și a fost folosit cu succes în țara noastră. Pentru celelalte viroze respiratorii se âflă în curs experimentarea de Vâccihurl polivalente, care tbnțin 6-10 antigene de virusuri, în scopul obținerii unei protecții față dé mai multe virozè deodată.

10,30; 20), FloreăȘcă (16; 19,30). Comisa
rul : cultural (15; 17; 19; 21). In viitoa
re : Buzești (15.30, 18; 20,30), Cosmos (16; 
18,15; 20,30). Comoara din Vadul Vechi : 
Bucegi . (10;. 12; 16: 18,15;. 20;30), Aurora 
(10,15; 12,45: 16; 18.15; 20,30). Clociara :
Unirfea (16; 18,15; 20,30). Căliți In fôc : 
Crîngăși (16; 18,15, 20,30); Încurcătură
blestemată:, Flacără (10; 12,45; 15;3O; 18,15; 
21), Drumul Sării (15; 17,45; 20,30). Gala
pagos : vitan (16; 18,15; 20.30). Umbrelele 
dm Cherbourg : Miorița (i0; 12; 14; 16; 
18,15: 20,30). Sechestratul din Altona : 
Munca (16; 18,15; 20.30). Cei șapte magni
fia — cinemascop ; Popular (10,30; 14,30; 
17,30: 20,30). Dragoste la zero grade: Mo
șilor ,(15; 17; 19; 21). Poveste de pe Don: 
Liră (15,30; 18; 20,30). Există iifi aseme
nea flăcău : Adesgo (15,30; 18; 20,30).
Domnișoara... Barbă Albastră : viitorul 
(14; 16; 18,15; 20,30). Locotenent Cristina: 
Çolentina (14,15; 16.30; 18.45; 21). Viață
particulară : Progresul (14,30; 16,45; 19; 
21,15). Vii și morți — cinemascop (am
bele serii): Flamura (9: 12,45; 16,30; 20,15). 
Doi colonei : Ferentari (16; 18,15: 20,30). 
Banda de laȘi: Cotröceni (16; 18,16; 20,30). 
Aventura de Ia miezul nopții : Pacea 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : orele 19 00 - Jurna
lul televiziuhil. 19,io — Pentru Copii : 
Cinci și unu 19,30 - Clubul tinereții. 
20,40 — Povestea unui balet. 21,05 — Do
cumentarul „Pe fluviile repezi". 21.15 — 
File din opere. în încheiere: Poșta tele
viziunii, buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri in țară : Vremea a fost schimbă

toare, cu cerul variabil, mal mult Horos 
în jumătatea de sud-vest a țării, undé a 
plouat temporar. In munți a nins. Vîntul 
a suflat în général släb, cu Intensificări 
temporare din sectorul vestic. Tempera- 
tura aerului la ora 14 era cuprinsă. între 
il gradé la Calafșt, Jurilovca și Tulcea 
șl 1 grad la Joseni. In București : Vre
mea a fost schimbătoare, cu cerul mai 
mult noros. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic, cu Intensi
ficări. Temperatura maximă a fost de 10 
grade.

Timpul pfobăbii pentru zlléle dé 20, 
21 și 22 noiembrie; In țară : Vremea con
tinuă să se răcească treptat. Cerul va 
fi variabil, temporar acoperit. Vor că
dea ploi locale'. In munți șl riordiil țării 
— lapoviță șl ninsoare. Vint slab pînă 
la potrivit din sectorul nordic. Tempe
ratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
local mal coborîte, iar maximele între 
zero și 10 grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult acope
rit. Vor cădea ploi slabe. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scădere.

volumul.de


Pag. 5Nr. 6445

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

V»

Modul de organizare și funcționare a Comisiei 
Naționale a R. P. Romîne pentru UNESCOConsiliul de Miniștri al R. P. Romîne a stabilit, printr-o hotărîre recentă, modul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a R. Pi Romîne pentru UNESCO. .Comisia — se arată în hotărîre — are sarcina de a contribui la aplicarea de către R. P. Romînă a programului UNESCO, precum și la dezvoltarea colaborării cu comisiile naționale pentru UNESCO dip toate țările, în domeniul educației, științei și culturii, pe baza programului UNESCO.Comisia Națională a R. P. Romîne pentru UNESCO funcționează pe lingă Ministerul Afacerilor Externe și este compusă din 70 de membri desemnați din rîndul persoanelor cunoscute pentru .activitatea lor în domeniul educației, științei și culturii și din cadrul instituțiilor și or- ganizațiijpr obștești carp acțiyează în acest domeniu.Comisia are următoarele secții: e- ducație; științe exacte și naturale ;
„vvi.nwunnng.n iiiinuinn h îi a ii Hțry UUM 

Declarațiile prof. Leo Mates, directorul Institutului 
pentru economie și politicăTimp de o șăptămînă ne-a vizitat Ura prof. Leo Motes, directorul Institutului pentru pcqnomUt ș? Politică mpndială din Belgrad.înainte de plppare, pașpetele ș avut o convorbire cu redactorul a- genției romîne de presă „Agerpreș“, Ștefan Bratij, căruia i-a bcclarat priptre altele :Vizita mea în Romînia a fost precedată de vizjta în Iugoslavia, în anul trecut, a profesorului Cpstin Murgescu, în cadrul colaborării dintre țările noastre în domeniul .cercetărilor ecpnpmice. De altfel, contactele între institutul pe care îl conduc și insțitutelp de specialitate din țara ,dv dăinuieșc de maț ipu)- ț? fpț'VN ”7,“";*.

*) Această referire, ca și cele ce urmează, la Europa și europeni au în v.edere pgrt.ea occidentală continentală.

care dintre armele de represalii care s.e 
află sub comanda sa. Acestea variază de 
la denunfarea tratatului franco-german 
de colaborare care datează de doi ani 
pînă la tăierea crengii franceze de 
sub picioarele comandamentului suprem 
aliat din Europa, care ar face ca N.A.T.O. 
să arate aidoma unei gogoși : numai 
îpveliș, fără nimic la mijloc.

Dacă acesta este prețul care a trebuit 
plătit pentru persistența ideii flotei mul
tilaterale, noi toți ceilalți am face mai 
bine să ne clarificăm în ce constă obiec
tivul suprem care să justifice 
unui asemenea preț. Ceea ce 
joc este viitoarea dezvoltare a 
tații vest-europene de națiuni și 
secință a relațiilor occidentale 
rile puteri din Est și Vest.

Ceea ce a spus generalul de Gaulle 
despre bazele acestor probleme esle 
just. Dar atunci cînd ne ridicăm un centi
metru sau doi peste nivelul adevărurilor 
elementare, în domeniul mijloacelor și 
posibilităților, ne distanțăm de generalul 

Gaulle. Astfel, de pildă, o majoritate 
europeni ar fi de acord cu generalul 
Europa occidentală ar trebui să de-

Intr-o corespondență din Londra semnată de Fritz V. Globig, ziarul vest-german „DIE WELT" scrie :După Washington, Bonnul a fost a doua capitală vizitată de ministrul de externe laburist, Walker. Chiar în această ordine cronologică rezidă un program. Deși concepțiile politice externe ale guvernului încă nu au luat o formă concretă, s-a cristalizat totuși o clară ordine a însemnătății pe care noul guvern britanic o acordă relațiilor cu alia- ții săi. Primul loc îl ocupă firește colaborarea cu S.U.A. La fel de cert este însă de pe acum că guvernul laburist vede în R,F,G. cel mai important partener al său în Europa.Această evoluție nu este lipsită de ironie. Căci, tocmai în partidul laburist rezervele față de Germania au fost pînă recent fără îndoială mai puternice decît în rîndurile conservatorilor.Este desigur logic să ne întrebăm de ce guvernul laburist nu depune eforturi pentru o reluare a legăturii cu Parisul, ca alternativă la o strîn- să colaborare cu Bonnul. Vetoul o- pus la timpul său de de Gaulle împotriva intrării Angliei în Piața comună a fost salutat cu un oftat de

ca preistorică. Potrivit declarațiilor dr. 
Laus-Dieter, care a făcut descoperirea, 
scheletul datează de aproximativ o ju
mătate de milion de ani. Acesta este 
primul schelet al unui orthogenoceros 
găsit întreg.

PICCARD PE URMELE 
SOMONILORîn cursul unei conferințe de presă ținute la Geneva, Jacques Piccard a declarat că intenționează să urmărească în îmersiune „drumul somonilor“. Cu un aparat asemănător me- zoscafului, în prezent în construcție, Piccard vrea să se scufunde în largul coastelor Americii de Sud și să se lase antrenaț de curentul Golfstream pînă în nordul Atlanticului. Șase sa- vanți îl voi însoți în această expediție care va dura două luni.

Menționez, printre alț.ele, cooperarea strînsă care a existat între delegațiile noastre la Conferința pentru folosirea științei șj tehnîpii în iot.e- resul regiunilpr insuficient dezvoltate, organizată de O.N.U. anul trecut, precum și la Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, din anul acesta de la Geneva. Acum, la invitația Academiei dv, am venit în Romînia pentru a stabiii contacte și mai strîrișe între institutele noastre. Datorită amabilității și sprijinului acordat de Academie și de colegii romîni, mi-am îndeplinit pe deplin scopul și cred că în viitor colaborarea noastră va fi mai bogată. în primul rînd vom putea stabili un schimb și mai larg de publicați; și conferințe, vom putea organiza Vizite reciproce pe perioade mai îndelungate.în București — a subliniat oaspetele — am șyuț prilejui șă vizitez, printre altele, Institutul de cercetări economice al Academici B. P. Romîne și Institutul de șțițnțe economice. Vreau să menționez că și înainte am avut schimburi de material documentar cu aceste institute,

mondială din Belgradastfel că pentru mine nu a fost o noutate cînd am văzut ce lucrări de mare importanță sînt luate în studiu, ce interes se depune pentru formarea noilor cadre de cercetători. Gred că multe din rezultatele cercetărilor făcute aici ne-ar putea fi utile și nquä. Am vjzitat, de asemenea, Uzinele de tractoare dip Brașov, Combinatul pețrocljimm de la Brazi, precum și Expoziția realizărilor economiei naționale, care oglindește admirabil eforturile și rpali- zările poporului romîn fn construcția economică. Mărturisesc că pi-au impresionat energia și ingeniozitatea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor romîni, pe care le-am des- tă vreme, îmbrăcîpcl forme variate, coperit yizițînd expoziția — o adevărată operă de artă.Răsppnzînd unei întrebări, prof. Leo Mates a împărtășit și ajțp' impresii din vjzița sa. Consider — a remarcat el — că trebuie fii fpricit șă trăiești îptr-pn asemenea oraș ea ^iipprșșțiul, updè întreprinderile și instituțiile sînt încadrate de atîtea par.curi și frumuseți națuraîe. Apoi, măreția munților Carpați, orașul Brașov — important centru industrial și totodată turistic, în sfîrșit. întreaga mea călătorie în Romînia îmi va rămîne nu numai ca o amintire agreabilă, dar și ca o tentație de a reveni aici.
★Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă, Arso Mjlatpvicj, a 0- ferit miercuri după-amiază un cocteil cu prilejul yizitei în țara noastră a prqf. Leo Mates, directprpl ' Institutului pentru economie și politică mondială din Belgrad. Au participat Edpard Nțezincpșcp, adjunct al mmlstrului afacerilor externe, funcționari superiori din M-A-E-, profesori rțniversitari și alți oameni de știință. (Agerpreș)

In albia subterană 
a Argeșului
(Urmare din pag. I-a)

dar aplicarea ei ș-a dqvedif de o suta 
de ori mai grea.

Greșelile unui strungar pot fi desco
perite ușor și măsurate prpcis, la zeci
me sau la sutime de milimetru. Dar aici, 
pe fundul acestei mari capricioase și osti
le ? O ancoră pusă șțrîmb, o palmă de 
perete befonafă prost, și roca își face 
loc, păruind munca qnei zile țntregi. Co
moditatea unuia, superficialitatea altuia 
se răzbună asupra tuturor. Cine a grg- 
șiț, cum a greșjt, e foarte greu de știut.

Așadar, secretul reușitei à constat nu 
numai în calitățile tehnice ale noii me
tode, ci, mai ales, in înalta conștiincio
zitate personală a fiecărui miner și a 
celor două brigăzi luațe în colectiv. Pen
tru că cele două brigăzi formează, de 
fapt, o singură și unită farpilie.

— Ne-arp cunoscut la Bicaz — își a- 
mintește Tudor Moraru, dar am început 
să lucrăm împreună, la Rotunda, aba 
de vreurț an.

Pe graficul întrecerii •— și e vorba 
de o întrecere ambițioasă și îndîrjită — 
Tudor Moraru și Pavel Oțet sînt adver
sari. Dar ce fel de adversari ? Țudor 
Moraru se duce la magazie șă-și ia cola 
de materiale și cere o cantitate mai mare 
ca să-l scutească pe Pavel Oțet de un 
drum...

In această luptă cu muntele nu există 
zi să nu se ivească un necaz, la uniri 
sau la celălalt. I se strică pompa de be- 

fpn lui Moraru, o împrumută de la 
O)et ; i se defectează mașina de încăr
ca! steril lui Oțet, o împrumută de la 
Moraru.

In seara în care am coborît în galerie, 
la frontul de lucru al lui Moraru apăruse 
un izvor. In subteran susurul unui izvor 
n-are nimic poetic. Pentru mineri e încă 
una din vicleniile primejdioase ale mun
telui Nu știu cît de dificilă a foșț opri
rea firului de apă, dar șînt convins că, 
la nevoie, oamenii lui oțet nu veniț în- 
tr-ajutor. In mod. excepțional ? Nu, în 
mod obișnuit. Cei doi brigadieri nici 
nu-și mai amintesc de CÎtș ori s-au aju
tat în acest chip.

Din adîncul puțului Rotunda, cele două 
brigăzi au pornit in direcții contrarii. îm
preună cu oamenii săi, Moraru coboară 
în avql de-a lungul viitoarei albii sub
terane a Argeșului, în vreme ce Oțet 
urcă în amonte. Dar e o depărtare care 
apropie, pen.try că țelul fiecăruia e al 
tuturor.

Ziga de octombrie a însemnat pen
tru cele două brigăzi o vicțorie egală, 
împărțită frățește ; citp. 27 m de tunel 
escaval și betonat. Ceea ce depășește 
de peste trei ori vjteza rriedie de înain
tare din lunile precedente. O victorie 
a noii metode î Desigur. Dar, mai ales 
o victorie a abnegației și perseverenței, 
a unei înalte concepții despre muncă, pe 
care cei doi brigadieri comuniști și-au 
însușit-o pe marile șanfietg ale ȘP.Pifl' 
lismului. 

științe sociale și umane; activități culturale; informații; administrativ- juridică.Ppntr-o altă hotărîre, Consiliul de Miniștri a desemnat Biroul Comisiei Naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. în următoarea componență: președinte — acad.Athanase Joja, membru în Consiliul de Stat al R. P. Romîne, membru în Consiliul Executiv al UNESCO, președintele Secției d,e științe economice, filozofice și juridice a Academiei R. P. Romîne ; vicepreședinți : acad. Iorgu Iordpn, vicepreședinte al Academiei R. P. Romine, prof. dr. Jean Liveșcu, adjunct al ministrului învățărpînțului, și acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne; secretar general — acad. Miron Nico- lescu, directorul Institutului de matematică al Academiei R. P. Romîne, și alți membri. (Agerpreș)

Olimpiada de șahOlimpiada de șah de la Tel ȚVviv a continuat cu desfășurarea partidelor din cea de-a 7-a rundă. Echipa R. P. Upgare conduce cu 2—1 (1) in meciul cu R. P. Romînă. Alte rezul- țațe : S.U.A.—Spania 2,5—0,5 (1) ; U.R.S.S.—Iugoslavia 2—1 (1); R. P. Polonă—R. P. Bulgaria 1—1 (2); Argentina—R. F. Germană 2—2; R.S. Cehoslovacă—Olanda 3,5—0,5 ; Canada—Izrael 1,5—0.5 (2).

Sportivii noștri se pregătesc pentru 
concursul internațional de patinaj 
artistic ce se va desfășura șîmhqtă 
și duminică pe patinoarul artificial 
„23 August’’ din Capitală. în fotografie : cuplul Letiția Păcuraru-Ra- 
du Ionian la un recent antrena- 
ment pe gheața noului patinoar Ho

țeasca

Decada cărții tehnico-științifice. La
din București au sosit cărți noi

zilele de 16, 17 și 18 noiembrie desfășurat lucrările sesiunii

încheierea sesiunii științifice 
a Observatorului astronomic 
din BucureștiIn s-au științifice a Observatorului astronomic din București al Academiei R. P. Romîne. Au fost prezentate aproape 60 de comunicări pe teme de mecanică cerească, astrometrie me- ridiană și fotografică, fizică solară, fotometrie și astronomie stelară, fo- loșiyea șaț.elițjlpr artificiali în geodezie și geofizică, ipștrpm.ențe și îpvățămînțul astronomiei, jp ppvîn- tul de închidere, prof. univ. Constantin Drîmbă, directorul Obser- vatorului așțronpmip, a sublijțiat că aptuala șpsiune a demonstrat o îmbogățire a e^peri.epței cprcetölpri- lor de specialitate și a constituit vin important schimb de experiență între astronomii din București, Iași, Cluj și Timișoara. Comunicările prezentate au scos în evidență totodată rolul mașinilor electronice de calcul în adîncirea studiilor teoretice. (Agerpreș)

PRONOEXPRESLa tragerea concursului Pronoex- preș nr. 47 din 18 noiembrie 1964 au fpst extrase din urnă următoarele pu- mere : 20 3 16 34 15 38. Numere de rezervă : 47 121 Fond de premii : 6Q9.005 lpi. Tragerea următoare va avea lop mierepri 25 nciembrie în București.

In cursul țuprărilor p.I.p.E. s-? stabilit ca meciurile Ivkov-Larssen și Portisch-Tal din cadrul turneului candidaților la titlul mondial să aibă loc în cursul lupii iunie 1965 în Iugoslavia. La 20 decembrie va începe turneul feminin dintre Laza- reyiçi, Zatulovsskaia și Kssnir, pentru desemnarea viitoarei adversare a campioanei mondiale, Gaprindaș- vili (U.R.S.S.).DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL 
Handbaliștii 
de la Steaua învinși...în penultima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Leningrad. Susținîpd un meci cu pukla Praga, ei au pierdut pu scorul de 14—10 (8—4). Alte rezultate : TSKA Moscova — „1 August“ (R. P.i Chineză) 28—22 (15—12) ; Honved Budapesta — S.K.A. Cerveno Zna- me (R. P. Bulgaria) 25—13 (9—5).
Nou record mondial 
la atletismAtletul Peter Snell (Noua Zeelan- dă), dublu campion olimpic, a stabilit un nou record mondial în proba de 1 milă (1 609 m) : 3’ 54” 1/10. Acest record a fost realizat în cadrul unei tentative care a avut loc pe stadiqnul din Wanganui în apropiere de Wellington. Pe locul doi s-a clasat atletul cehoslovac Odlo- zil (3’5G’’6/1Q) qrmat de americanul Davies în 3’q6”8/10. De remarcat că săptămîna trecută Peter Snell a corectat și recordul mondial în proba de 1 000 m cu rezultatul de 2’16”6/10.
în „Cupa orașelor 
tîrguri"Jucînd pe teren propriu, echipa scoțiană de fotbal Athletic Dunfermline a învins cu scorul dp 1—0 (0—0) echipa F. C. Stuttgart, în cadrul „Cupei orașelor tîrguri». Unicul punct a fost marcat în minutul 62 de interul stînga Callaghan.

biblioteca Uzinei de mașini electrice

Infor ațiiîn cursul dimineții de miercuri, Eduard Mezincpscu, adjunct al ministrului afacerilor exteine, a primit pe Vladimir Velebit, secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Eprppa, care se află în țară într-o vizită oficială.(Agerpreș)
A apărut „Presa noastră’1, revistă a Uniunii Ziariștiloi' din R. P. Romînă.Anul IX, Nr. 9 (101) 1964
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Ca și în anii precedenți, Oficiul 
Național de Turism-„Cdrpați“ se 
pregătește pentru a pripii în sta
țiunile de munte pe turiștii de peste 
hotare care își vpr petrece conce
diul de i'arpă,'șnu vor prgpțțca șppr- 
turț. de sezon țn țara noastre. De pe 
cțpupț sîpț anunț.gțe pepțru aepaștă 
perioadă nurpgrbgse grupuri și tu
riști individuali din Austria, R. D. 
Germană, Franța, Polonia, Suedia șt 
Uniunea Sovietică, care vor locui 
la hotelurile din Sinaia, Predeal 
și Poiana Brașov. Au fost or
ganizate curse speciale cu avioane 
ale TAROM, care vor aduce în țara 
noastră turiști din R. F. Germană.

Oaspeții de pește hotare vor dis
pune in aepste șțgțiunl de condiții 
moderne pențru practicarea sportu
rilor de iarnă, de instructori spor
tivi, cît și de programe variate de 
excursii în localitățile din împre
jurimi. Totodată, vor fi organizate 
revelioane în toate hotelurile din 
stațiunile amintite.

In timpul ședgrțț în țara noastră, 
în programul turiștilor' sțrăini ește 
inclusă și vizitarea Bucureștiului.

(Agerpreș)

Ocrotirea sănătății 
în discuția deputațilorIpri a avut loc sesiuneq Sfatului popular al raionului 1 Mai din Capitală. Raportul prezeptaț de comitetul executiv a oglindit realizările obținute în domeniul ocrotirii sănătății populației, protecției și securității muncii în periogda 1 ianuarie — 1 octombrie 19ß4. Peste 84 milioane de lei s-au alocat peptru șănătate în acest an. Aproape tQt ațît s_a alocat și pentru pensii. în str. Episcop Radu a început să funcționeze un căhiin-șpital cu 120 de locuri, pe str. Galați a fost amenajat un centru de cultură fizică medicală, cu cabinet medical, sală de gimnastică și aparatura necesară, în ștr. Pppg Chițu Și-a început activitatea un centru pențru igienă și protecția muncii, cuprinzînd laboratoare moderne, o șală de ședințe cu aparate de proiecție, cabinete pen-, tru medici, iar pe șoseaua Golentina șe amenajează o nouă poliplinică. care va fi dată în folosință pînă la sfîrșitul anului. Au mai fost amenajate și înzestrate respupzătoare 16 logice în școli. cu aparatură co- cabinete stomato-

EXPOZIȚIE RETROSPECTIVĂ 
PE GRAFICĂ SOVIETICĂ

La 17 noiembrie s-a deschis la Ga
leriile Tretiakov din Moscova p expo
ziție retrospeptivd de grafică șpviețică. 
Sînt expuse pesțe 200 dp lucrări (acua
relă, guașă, țV?i creion, cărbune) crea
te de cei mpi mari artiști plastici so
vietici în perioada dintre 1917 și 1945.

PROIECTUL UNUI SATELIT 
COMERCIAL DE TELECOMUNI
CAȚIIJoseph Charyk, președintele societății particulare americane de telecomunicații prin sateliți „Communications Satellites Corporation», a declarat că, potrivit pro- iecțelpr acțuqle, primul satelit comercial de telecomunicații va fi

CE SE AFLA SN SPATELE
CR8ZE9 ÂÎLANT8CE"

Sub titlul de mai sus, ziarul francez „COMBAT" a publicat un articol semnat de René Dabernat, în care se spune între altele :„Criza atlantică evoluează de cîtva timp înțr-o atmosferă pasionată... Primul' lucru ce trebuie amintit este că problemele în suspensie se pun în termene de luni și nu de zile. Negocierile interaliate se vor prelungi pînă la primăvară. Numai în acea perioadă se va ști dacă alianța se menține, începe să se prăbușească sgu sp transformă.Trei concepții există în momentul de față : a Franței, a Statelor Unite și a Angliej. Poziția Germaniei Federale și a celorlalte țări se definește în raport cu ele.De Gaulle vrea să pună capăt conducerii americane în Europa. Dar libertatea aceasta pe care și-o ia, încă de pe acum, față de Statele Unite, nu înțelege să o piardă în profitul unui organism comunitar european. El vrea să-și păstrezp mîi- nile libere.Același principiu al mîinilor libere l-a făcut deja să reducă considerabil participarea militară franceză în N.A.T.O. Deși a luat sfîrșit războiul din Algeria, Franța afectează comandamentului atlantic două divizii în loc de patrusprezece. Ea și-a retras esențialul flotei sale și o mare parte din aviația sa. O
„FARA FRANȚA?"

Referinßu-se la aceeași problemă, a 
scadenței realizării unui eventual com
promis în ce privește actualele diver
gențe din N.A.T.O., revista brji^nică 
„ECONOMIST" scrie : „Terenul peniru 
un compromis autentic în problema in
tegrării vest-europene este deosebit de 
greu de întrezărit. Ceea ce se poate 
spera în mod rezonabil este șă șe obțină 
citeva luni de pauză suplinienfară pen
tru reflecție, în timp ce ambele părji 
examinează implica)iile atitudinilor care 
șș rrjanjfestă în momentul de fajă. Ideile 
lu; Wilson de a introduce citeva stafide 
distinct britanice în budinca cu echipaj 
mixt, frebuie să fie propagate în rîndu
rile celorlalți rnembri fondatori potențiali 
ai forjei multilaterale, îndeosebi yesf-ger- 
manii. Dar fot ce se poate întrezări din 
toate acestea este amînarea scadenței 
inițiale asupra unei hotărîri — care era 
decembrie — pentru o dată care se va 
situa, să zjce.rn, cam în primăvara șnu- 
lui Viitor... Mu.lfe depind de guvernul 
britanic, care pare să fi găsit un nou 
obiectiv atlantic în atitudinea sa fșță de 
forța nucleară a N.A.T.O. Un lucru este 
ca Germania (occidentală) să fie singura 
putere importantă europeană care par
ticipă la un proiect american, un al
tul este ca Anglia și Germania (occiden
tală), împreynă șă ajute Europa spre a- 
fingerea unor obiective mai colective. 
Dacă nu se procedează astfel, va în
semna că generalul de Gaulle a cîștigat 
în această controversă fără să fi luptat.

Dar perspectivele unei apropieri a po
zițiilor — spre deosebire de o simplă 
amînare a momentului de adevăr — au 
devenit într-adevăr mai întunecate. Ideea 
reluării propunerii din 1958 a generalu
lui de Gaulle pentru un triumvirat an- 
glo-americano-francez de conducere a 
politicii externe a alianței pe care unii 
oameni disperați au scos-o în ultimul 
timp dintr-un raft prăfuit, este și mai pu
țin oportună pentru problemele de astăzi 
ale Occidentului decît era în 1958. Pen
tru ce un triumvirat ? Ce se va înfîmpla 
cu Germania (occidentală) și deci cu 
Italia și deci (după cum sublinia recent 
premierul Olandei, dr. Luns), și cu cei
lalți aliați mai mici ?

...Fapt este că avem de a face cu un 
conflict deschis între două concesii in
compatibile, aceea a unei alianțe baza
te pe principiul integrării și aceea a 
unei alianțe bazate pe principiul suve
ranității nationale de nezdruncinat. Una 
șau alta cjin aceste concepții va trebui 
să cedeze, ceea ce se va solda fie cu 
o alianță sfărîmată fie cu un principiu 
înăbușit pînă la moarte. In afara cazului 
cînd Johnson, Erhard și Wilson ar fi dis
puși șă abandoneze ideea integrafionistă, 
frebuie să se facă fajă ideii că gene
ralul de Gaulle ar putea riposta cu ori-

plasat pe o orbită staționară deasupra Atlanticului, în martie anul Viitor. Satelitul, cjire în prezent este în construcție la uzinele „Hu- gheș Aircraft“, va purta numele de „Early Bird“ (pasărea matinală). EJ va asigura 242 convorbiri telefonice simultane, aproape tot a- tîțea cîfe pot fj efectuate în prezent prin cablul submarin ce leagă Statele Unite de Europa. Totodată, vor putea fi transmise programe dp televiziune.
DESCOPERIREA UNUI 
ORTHOGENOCEROS

Institutul geologico-paleontologic al 
Universității Goettingen (R.F.G.) a a- 
nunțaf deșcopetirea, în apropierea lo
calității Bilșhauspn, a unui schelet în
treg . de orthpgenoçeros — cerbu|-gi- 
gant al stepelor — care a trăit în epo- 

retragere completă ar ii, desigur, gravă în toate privințele, dar trebuie să se știe că este în prezent pe trei sferturi realizată.Pentru a aprecia ce oferă de Gaulle europenilor în locul conducerii americane, nu există pentru moment decît o singură bază de referire’ conferința de presă de la 23 iulie 1964. Generalul declara că „...Franța continuă prin propriile sale mijloace ceea ce poate și trebuie șă fie o politică europeană și independentă". El citează opt e- xemple prin care consideră că linia franceză trebuie șă devină cea a întregii Europe * *)  fncepînd cu Bonn-pl....Statele Unite se opun lui de Gaulle în două privințe. în primul rînd, ele preconizează o „unitate organică" a Occidentului. O separație între Europa și S.U.A., o divizare a națiunilor europene le neliniștesc.In al doilea rînd, Statele Unite consideră inutil că europenii se ruinează din cauza armamentelor atomice, în timp ce ele dispun de un arsenal mult superior necesităților alianței. In 1950—1951 Europa, aflată în iața unor • cheltuieli militare crescînde, se întorsese deja spre America. Ea îi ceruse să echipeze „gratuit" diviziile sale, recunoscînd în schimb conducerea militară a Statelor Unite (comandantul șef american în Europa), monopolul lor atomic și necesitatea unei integrări at

plătirea 
este în 
comuni- 
în con
çu ma-

de 
de 
ca

în calea unei împăcări cu

lantice. Acordul acesta, numit Pactul de asistență militară, a permis reînarmarea europeană".In continuare, autorul arată că astăzi, țările europene care s-au întărit din punct de vedere economia doresc să joace un rol mai mare în ce privește răspunderile. Președintele Kennedy a propus crearea unei forțe atomice multilaterale. Vase cu echipaje interaliate aveau să transporte arme termo-nucleare fără focoase. Utilizarea acestora a- vea să rămînă sub controlul Statelor Unite, care deci își păstrau conducerea și monopolul.Germania occidentală a sprijinit puternic proiectul acesta, căci el marchează indirect sfîrșitul embargoului nuclear hotărît față de ea prin tratatul de la Paris din 1955. Celelalte țări l-au refuzat (Franța) sau l-au prjjnit cu rezerve. Orice încercare de axă gerznano-americană a- yea să fie respinsă de marea majoritate a alianței.Atunci cînd laburiștii au venit la putere alegerea se rezuma la: colaborare militară atomică între America și mai multe guverne europene (nu numai Bonn-ul) — sau nici un fel de forță multilaterală.Partidul laburist sugerează în prezent să se adauge un deget european degetului american pe trăgaciul atomic, țările din Europa urmînd să se înțeleagă colegial pentru a lua o hotărîre. în qfară de aceasta, dreptul lor la o forță atomică „pur europeană" ar fi rezervat. In schimb, Anglia ar renunța la independența sa nuclșară în profitul a ceea ce Gordon Walker numește „interdependența nucleară atlantică". Franța ar fi invitată să-i urmeze exemplul.In jurul acesjor trei teze — independența totală pentru de Gaulle, salvarea monopolului pentru America, interdependență nucleară și sistem colegial pentru laburiști — va evolua în viitor criza.
putere economică 

sens, să echilibreze 
putere economică 

cel mai bun mijloc 
Europa își dezvoltă

vină un centru de 
care, într-un anumit 
centrul existent de 
nord-americană. Dar 
de a n.e asigpra că 
puterea economică este să se dezvolte 
industria europeană în baza pieței con
tinentale celei m«' largi cu putință, lată 
de ce penumărafi eyropeni care sînt de 
acord cu autonomia europeană sînt în de
zacord cu generalul de ,Gaul|e, dorinei 
să se defipeașcă Piața comună într-un 
sens mai vast decît o face el, (adu- 
cîndu-i pe britanici și pe alții în cadrul 
ei) și se încruntă atenei cînd de Gaujle 
amenință sări provoace destrămarea dacă 
ceilalți membri vpr șă urmeze calea at
lantică în loc de cea gaullistă".

„Dacă vom avea noroc, prețul pînă la 
urmă nu va indica retragerea generalu
lui de Gaulle din alianță; ș-ar putea ca 
el să fie convins să tolereze principiul 
multilateral în schimbul concesiilor cu
venite în alte domenii. Asupra proble
mei centrale însă — a integra sau a nu 
integra — președintele de Gaulle a 
enunțat problema atît de limpede îneît 
o parte sau alta va trebui să cedeze, 
înainte ca tabăra atlantică să se clatine, 
ar trebui șă se cugete asupra semnifica
ției unei înfrângeri".

BONN"ușurare de către majoritatea conducătorilor partidului laburist. De a- ceea amintirea acestui veț<? nu ar fi un obstacol serios pentru guvernul Wijson Franța.Dacă lă, nici probabil perspective prea mari de a înfiripa o colaborare bazată pe încredere cu de Gaulle. Acest lucru nu se datorește numai conflictului ce s-a dezlănțuit în problema proiectului „Concorde".După cele ce răzbat în ultimele săptămîni de la Paris și se fac auzite la Londra — arată comentatorul — guvernul laburist pare a-și fi atras mînia conducătorului francez înainte de toate pentru că atitudinea sa este mai puțin izolațlonistă decît s-ar fi putut aștepta după atitudinea laburiștilor în opoziție. In orice caz, pînă în prezent guvernul laburist nu i-a făcut pe plac și nu a torpilat proiectata flotă atomică multilaterală prlntr-un „nu" categoric : guvernul laburist a dat de înțeles în mod limpede că el nu intenționează să manifeste nici o atitudine de dezinteres față de evoluția politică a Europei (occidentale). Guvernul laburist a ajuns la putere într-un moment în care Europa se află la răscruce de drumuri și în care întreaga construcție a alianței occi- începe să se clatine. Acea- pentru el marele avantaj de nevoit să se prezinte în celui care zdruncină struc- pînă în prezent a alianței și

primele indicii nu ne înșea- guvernul laburist nu are

dentale sta are a nu fi postùra tura de care cere transformarea ei din temelii. Activitatea negativă a fost efectuată deja de de Gaul’c prin a- menințarea sa dublă, exprimată împotriva N.A.T.O. și împotriva Comunității Economice Europene.Acesta este motivul pentru care guvernul britanic se poate încadra în discuțiile internaționale într-un moment cînd necesitatea revizuirii colaborării occidentale și a unei noi reglementări nu este tăgăduită de nimeni.în prezent se pare că Wilson nu dorește numai să renunțe la dreptul de a dispune asupra armelor atomice proprii, ci să și Integreze armele atomice existente și aflate în construcție într-o forță atomică multilaterală, peniru a-i determina pe americani de a pune controlul asupra acestoi arme pe o bază mai largă. Acesta ar fi în orice caz sensul politic al propunerii de a dezvolta forța atomică multilaterală proiectată inițial într-o forță armată care ar cuprinde în mod practic — cu excepția Franței — toate armele atomice strategice staționate în Europa (occidentală).
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Âdîncirea contradicțiilor 
interoccidentale

Luări de poziții în problemele 
forjelor nucleare multilaterale

In ultimele zile, intr-un șir de capitale occidentale s-au semnalat 
luări de poziție în legătură cu proiectul -forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. La Paris au continuat discuțiile în această problemă în cadrul 
conferinței parlamentarilor N.A.T.O. Ziarele consacră de asemenea comen
tarii cuvîntării rostite de premierul britanic Harold Wilson, ca și vizitelor 
făcute la Bonn de subsecretarul de stat al S.U.A. George Ball și de mi
nistrul afacerilor externe al Angliei Patrik Gordon Walker.

„PARIS JOUR": „N.A.T.O. se află
în impas"PARIS. — Marti după-amiază comisia politică a conferinței parlamentarilor din țările N.A.T.O. a ascultat raportul prezentat de John Lindsay (S.U.A.) privitor la sarcinile politice ale N.A.T.O.Potrivit agenției France Presse, raportul „se pronunță în favoarea creării unei forțe nucleare multilaterale a N.A.T.O.“ cu condiția ca aceasta „să răspundă unei concepții logice și să participe la ea un număr de țări ale N.A.T.O.“.Atenția comentatorilor continuă însă a fi reținută de declarația făcută la deschiderea conferinței, de secretarul general al N.A.T.O., Manlio Brosio. Referindu-se la această declarație, ziarul francez „Paris- Jour“ scrie : „Actualul patron al N.A.T.O., Manlio Brosio, a lansat un avertisment împotriva pretenției americanilor de a dirija totul după placul lor, fără a-i consulta pe partenerii lor europeni. Nu altminteri trebuie interpretată declarația sa... Consecința logică a a- firmațiilor lui Brosio — argument suplimentar pentru teza generalului de Gaulle — este înmormîntarea fie a F.N.M., fie a N.A.T.O.“ Arătînd că „N.A.T.O. se găsește în impas“ și „poate că F.N.M. va fi pusă la răci- tor de către americani“, ziarul arată că aceasta s-ar putea întîmpla „cu atît mai mult cu cît întreaga unitate vest-europeană este compromisă, iar eficacitatea militară a forței multilaterale este extrem de contestată, inclusiv de către șefii armatei terestre, marinei și aviației americane. Dar pentru S.U.A. ispita de a împinge pînă la capăt pactul lor militar cu Germania occidentală rămîne mare“. La rîndul său, ziarul „Combat“ scrie : „Disensiunile dintre occidentali în legătură cu forța multilaterală au apărut în toată amploarea lor. Se pare că voința vest-germano-americană de a organiza această forță cît mai repede cu putință nu mai cunoaște margini. ...Moscovei nu i-a fost deloc greu să demonstreze că punerea la punct a unei forțe multilaterale de natură să asigure R. F. Germane „un deget pe trăgaci“, într-un moment cînd această țară continuă să emită revendicări teritoriale, este o sfidare adusă destinderii Est-Vest... Ora alegerii hotărîtoare se apropie. Va avea loc fie înmormîntarea a-
H. WILSON : „Obiectivul nostru — 
oprirea tendințelor separatiste"LONDRA — Intr-un discurs rostit la un banchet organizat de liderii cercurilor financiare și de a- faceri britanice, primul ministru laburist, Harold Wilson, s-a referit la o serie de probleme privind politica externă a Angliei.Vorbind despre relațiile interoccidentale, Wilson a luat o poziție critică față de eforturile Franței de a-și crea propria sa forță nucleară de „descurajare“. El a declarat că Anglia va urmări în cursul viitoarelor negocieri cu aliații săi din N.A.T.O. două obiective : „în primul rînd întărirea alianței și eliminarea tendințelor separatiste care au slăbit-o în cursul ultimilor doi ani ; în al doilea rînd, realizarea a- cestui scop prin metode care nu numai că nu vor compromite progresul pe calea unui acord internațional asupra problemelor nucleare, dar îl vor ușura".
La Bruxelles

Încheierea conferinței, 
MINIȘTRILOR AGRICULTURII 
DIN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNEBRUXELLES 18 (Agerpres). — Marți seara a luat sfîrșit Conferința miniștrilor agriculturii ai celor șase țări membre ale Pieței comune. In comunicatul dat publicității se arată că s-a căzut de acord ca la 30 noiembrie să aibă loc o nouă sesiune ministerială a Pieței comune, cu participarea miniștrilor de externe și ai agriculturii. Cu prilejul acestei sesiuni vor fi continuate discuțiile privind soluționarea problemei prețului unic la cereale. Agenția France Presse relatează că intervențiile de marți ale miniștrilor agriculturii ai R.F.G. și Franței nu au dus la nici un rezultat. In cuvîntarea sa, ministrul agriculturii al Franței, Edgard Pisani, a exprimat o poziție deosebit de fermă asupra respectării datei de 15 decembrie, ca termen limită de soluționare a cererii franceze cu privire la stabilirea prețului unic la cereale. 

cestei forțe, fie o ruptură între occidentali“.Vii comentarii a suscitat și raportul prezentat marți în fața comisiei militare a conferinței de generalul olandez J. H. Couzy, cu privire la situația militară a N.A.T.O. Agenția France Presse menționează că raportorul a calificat proiectul creării forței nucleare multilaterale ca un lucru „de prisos și o risipă din punct de vedere militar, care nu contribuie la soluționarea problemelor N.A.T.O.“. Raportul precizează că „atît timp cît nu se va ști în mod precis ce autoritate politică va controla forța nucleară multilaterală a N.A.T.O., divergențele în sînul alianței atlantice nu pot decît să se agraveze“.In comentariul său de ieri, agenția France Presse transmite : „Crearea unei forțe multilaterale de către un grup de țări membre ale alianței atlantice e posibilă chiar dacă alte țări membre nu participă la ea. Totuși forțele multilaterale nu vor putea fi „integrate“ în N.A.T.O. fără consimțămîntul unanim al tuturor țărilor membre. După cum s-a aflat pe culoarele conferinței parlamentarilor N.A.T.O., Manlio Brosio, secretarul general al N.A.T.O., și-a precizat astfel poziția asupra controversatei probleme a forței multilaterale. Brosio a răspuns miercuri dimineață în dosul ușilor închise, întrebărilor parlamentarilor care i-au cerut clarificări asupra expunerii pe care a făcut-o luni la deschiderea conferinței. ...Pe culoarele conferinței se exprimă îndoiala în posibilitatea unui acord în cadrul comisiei politice care discută această problemă“.Unele ziare sînt de părere că insistențele depuse de diplomația americană în vederea creării acestei forțe au avut darul să determine a- doptarea la Paris a unei contramă- suri. „Guvernul francez, scrie „Combat“, a cerut pe neașteptate procedura de urgență pentru discutarea în Adunarea Națională a legii-pro- gramului militar pe 1965—1970. A- cesta este răspunsul lui de Gaulle la acordul militar germano-ameri- can încheiat la Washington de von Hassel, la declarațiile generalului Lemnitzer, comandantul suprem al forțelor N.A.T.O., în fața Adunării Parlamentare atlantice cît și la respingerea de către Wilson a forței nucleare europene separate“.

Obiectivul nostru în cadrul a- lianței, a spus ministrul britanic, este de a opri tendințele separatiste, „de a face ca forța nucleară a alianței să fie un subiect de interes susținut și de consultări Intre țările membre“.în legătură cu poziția exprimată în aceste declarații; ziarul „Le Monde" de miercuri a arătat că ea a făcut ca „între Paris și Londra prăpastia să se adîncească zi de zi", „în comparație cu disputa asupra capitolului apărării atlantice, scrie ziarul, afacerea „Concorde” pare un diferend de ordin secundar".La rîndul său, „Les Echos" scrie : „în substanță, Marea Britanie crede în indivizibilitatea și integrarea apărării occidentale și acordă americanilor încrederea sa în apărarea nucleară a Europei. Totul se petrece astăzi la Londra ca și cum s-ar fi pus cruce alianței cu Franța“.
Prețurile produselor 
agricole în dezbaterea 
guvernului francezPARIS 18 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri care s-a întrunit miercuri dimineața la Paris a avut pe ordinea de zi problema prețurilor la produsele agricole dezbătută la Bruxelles de cei șase miniștri ai agriculturii ai țărilor membre ale C.E.E. E. Pisani, ministrul agriculturii, a explicat colegilor săi din guvernul francez că obiecțiile ridicate de Italia nu sînt de natură să împiedice pe cei șase de a ajunge la un acord pînă la 15 decembrie.într-adevăr, Italia a renunțat la data de 1 ianuarie 1970 pentru fixarea unui preț comun la cereale și a acceptat propunerea franceză cu privire la armonizarea înainte de 15 decembrie a prețurilor la produsele agricole, dar cu condiția ca ceilalți cinci parteneri să fie unanim de a- cord cu aceasta. în legătură cu a- ceasta „Les Echos“ de miercuri scrie : „Această atitudine este foarte abilă, deoarece permite guvernului de la Roma să-și precizeze condițiile fără a bloca negocierile".

Alte țări cer 
restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze la 0. N. U.TIRANA 18 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.T.A., la 16 noiembrie, ministrul afacerilor externe al R. P. Albania, Behar Shtylla, a trimis secretarului general al O.N.U., U Thant, o telegramă în care cere, în numele guvernului său, ca pe ordinea de zi a celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite să fie înscrisă, ca problemă cu caracter important și urgent, problema restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la Națiunile Unite.

★NEW YORK. Indonezia a anunțat miercuri că se alătură grupului de țări care au cerut ca la cea de-a XlX-a sesiune a Adunării Generale să fie restabilite drepturile legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. și să fie exclusă delegația ciankaișistă.
Ciocniri între trupe 
și partizani 
în VenezuelaCARACAS 18 (Agerpres). — In I împrejurimile localității Zazarida din statul venezuelian Falcon au a- vut loc ciocniri între forțele guvernamentale și partizani. S-au înregistrat morți și răniți. Potrivit unor surse oficiale, partizanii au doborît un elicopter al armatei în apropierea localității Pueblo Nuevo. La Caracas s-a anunțat oficial sosirea de avioane militare în statul Falcon, pentru a efectua bombardamente asupra regiunilor unde acționează partizanii.
în parlamentul cipriot

împotrivire față de planurile 
de scindare a țării

Corespondența din Roma

dTscutiile "vest-europene 
Șl ECOUL LOR ÎN ITALIA

S. u. a. Crește curentul in favoarea 
dezvoltării comerțului cu țările socialiste

C0NV0RB1RE ÎNTRE A. 
Al CERCURILOR DEMOSCOVA 18 (Agerpres). — Un grup de reprezentanți ai cercurilor de afaceri din S.U.A., care participă la convorbirile neoficiale din cadrul conferinței „mesei rotunde“, s-a în- tîlnit cu Anastas Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. In timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Anastas Mikoian a răspuns la întrebările oamenilor de afaceri americani.

★Ziarul „New York Post' a publicat un editorial în care se pronunță în favoarea lărgirii comerțului între Statele Unite și Uniunea Sovietică, precum și cu alte state socialiste. Ziarul arată că actualele restricții impuse comerțului S.U.A. cu statele socialiste sînt resimțit» în
Acord sovieto-american în domeniul 
desalinizării apelor marineMOSCOVA 18 (Agerpres). — A fost semnat un acord cu privire la colaborarea între U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul desalinizării apelor marine, inclusiv prin folosirea energiei atomice. în acord sînt stabilite formele colaborării tehnico-științi- fice, este prevăzut un schimb de informații, organizarea de simpozioane și consfătuiri științifice, vizitarea periodică de către experții tehnici din ambele țări a instalațiilor și la- 

tea prietenilor, din partea statelor neangajate și a țărilor socialiste. Deputății T. Fanos și V. Lissaridis au subliniat justețea liniei politice promovate de guvernul Makarios.
★Marți seara a avut loc la Nicosia, sub președinția arhiepiscopului Makarios, o reuniune a Consiliului de Miniștri cipriot, în cadrul căreia, relatează agenția France Presse, a fost examinată situația internă din Cipru și măsurile care urmează să fie luate în vederea reducerii încordării, care s-a agravat brusc în ultimele zile.

(Mentali susțin de mai mulți ani că 
guvernul italian nu a făcut nici o 
dată cunoscut destul de clar punctul 
său de vedere în chestiunile pieței 
agricole comune. La Bruxelles, după 
ce Pisani, ministrul francez al agri
culturii, a cerut o precizare a pozi
ției celorlalți parteneri, colegul său 
italian, Ferrari Aggradi, a declarat 
ziariștilor : „Italia are de spus cu
vîntul ei, pentru că nu vrea să ră- 
mînă în afara dialogului și- vrea să 
evite ca totul să se încheie cu un 
acord final franco-vest-german". 
Unii comentatori au văzut în aceas
tă declarație un argument în talge
rul vest-german al balanței. Comen
tarii similare au apărut și în presa 
italiană, unele dintre ele afirmînd 
explicit că în peninsulă nu se doreș
te, cel puțin pentru moment, instau
rarea statutului propus de Mans
holt cu privire la o economie cere
alieră nivelată a Pieței comune. Mo
tivele pe care le trec în revistă a- 
ceste comentarii sînt următoarele :

— Italia are mult soare și frumu
seți incomparabile, dar și multe 
zone sterile; terenul agricol este re
dus de prezența, în proporție mai 
ridicată decît în toate celelalte 
5 țări, a munților și colinelor.

— Sub raportul fertilității, solul 
peninsulei are o valoare adecvată 
numai în perimetrul Văii Padului șl 
pe suprafețele irigate din sud.

— Teritoriul Italiei suferă de 
lungi perioade de secetă. Concluzia: 
agricultura italiană nu ar putea, de
cît destul de dificil, intra în compe
tiție cu agricultura cvasituturor ce
lorlalte țări ale Pieței comune, și 
mai ales la produsele erbacee și 
zootehnice.

Ocupîndu-se de negocierile purta
te la Bruxelles, cotidianul „II Mes- 
sagero" scrie că ministrul Ferrari 
Aggradi a rectificat interpretările 
negative date declarației sale pre
cedente și a anunțat că va avea 
contacte, la sfîrșitul lunii, la Paris, 
pentru ajungerea la un acord. „Pla
nul de unificare a prețului cerealelor 
— conchide ziarul — dacă s-ar apli
ca așa cum arată în forma actuală, 
ar provoca în Italia o reducere a 
prețurilor griului și o sensibilă creș
tere (de 400h>) a prețurilor cerealelor 
de furaj. Țăranii ar pierde la grîu 
și consumatorii ar vedea crescînd și 
mai mult prețurile la carne și lapte, 
care au și ajuns la nivelul cel mai 
ridicat din cele 6 țări ale Pieței co
mune".

Octavian PALER

MIKOIAN Șl REPREZENTANT! 
AFACERI DIN S. U. A.primul rînd de oamenii de afaceri americani. Subliniind că la viitoarea sesiune a Congresului problema restricțiilor nord-americane în comerțul cu statele socialiste va fi obiectul unei noi examinări, „New York Post' remarcă faptul că ancheta recentă a Comisiei senatoriale pentru problemele externe, condusă de senatorul William Fulbright, a demonstrat că numeroase cercuri de afaceri americane se pronunță în favoarea unei reduceri a acestor restricții. „în ultimii ani — scrie ziarul — comerțul țărilor necomu- niste cu Uniunea Sovietică a sporit de cinci ori, în timp ce al nostru, cu excepția acordului privind vînzările de grîu, a rămas aproape staționar'.

boratoarelor respective. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de doi ani.Apreciind că prin încheierea acordului s-a făcut un pas pozitiv în dezvoltarea relațiilor sovieto-ameri- care, Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a subliniat că guvernul sovietic năzuiește spre îmbunătățirea relațiilor între toate statele, inclusiv între U.R.S.S. și S.U.A. în interesul întăririi păcii generale.în cuvîntul său, F. Kohler, ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S., a spus că „semnarea noului acord și a- ceastă întîlnire simbolizează progresul realizat în eforturile spre normalizarea relațiilor bazate pe colaborarea între țările noastre". El a apreciat acordul drept „un nou jalon pe calea spre pace“.
HAITI

Poziția lui Duvalier 
devine tot mai șubredă

Din Haiti parvin știri despre noi ope
rații ale partizanilor grupați in „Forjele 
armate revoluționare haitiene" — 
F.A.R.H, Autoritäfile de la Port au Prince 
au comunicat zilele trecute pierderea a 
18 oameni în cursul unei singure lupte. 
In realitate pierderile sînt de fiecare dată 
mai mari decît cele recunoscute, iar de 
multe or) ele rămîn tăinuite. Incepînd 
din luna iulie, efectivele armate ale dic
tatorului Duvalier sînt practic în perma
nentă stare de alarmă. Munfli insulei mi
șună de patrule trimise în căutarea parti
zanilor, dar aceștia se bucură de spriji
nul țăranilor și rareori se întîmplă să cadă 
în capcane,

Corpurile expedifionare ale lui Duva
lier organizează periodic măceluri în rîn- 
durile populației pașnice bănuită de 
simpatii fafă de mișcarea de eliberare. 
Un ordin emis de autorități stabilește că 
victimele trebuie îngropate imediat în lo
cul unde au căzut, „pentru a evita com
plicații”. Grupurile de luptători — stu- 
denji, profesori, foști soldafi și ofiferi ai 
armatei, țărani, liber profesioniști și chiar 
cifiva preoji — sînt oameni cu convin
geri politice diferite, dar sînt uniți îm
potriva unui regim polițienesc prin ex
celentă.

Exilafi în diferite țări latino-americane, 
ei au debarcat pe coasta haifiană acum 
cîteva luni. Unul din principalii lideri ai 
partizanilor este Jean Baptiste Georges, un 
preot Haitian în vîrstă de 42 de ani și 
fost conducător al unor organizații de 
tineret. Un limp, invitat de Duvalier, el 
a ocupat postul de ministru al instruc
țiunii publice, dar și-a dat seama că prin 
aceasta dictatorul vrea să-și cîștige ca a- 
liat tineretul, A părăsit funcfia și din exil 
a pregătit o mișcare insurecțională. Bap
tiste Georges își explica astfel hotărîrea : 
„Am optat pentru soluția armelor, înfru- 
cît s-au epuizat toate celelalte posibili
tăți de a elibera țara de o tiranie care 
nefericește viața fiecărui haitian". Cuvi.n-

VARȘOVIA. La Varșovia s-au încheiat lucrările sesiunii plenare a Seimului R. P. Polone. Sesiunea a examinat proiectele de lege al planului economiei naționale și al bugetului de stat pe anul 1965, care vor fi dezbătute apoi în comisiile Seimului. Sesiunea a adoptat, de asemenea, o serie de proiecte de lege, printre care proiectul Codului de procedură civilă.
PARIS. Ministrul afacerilor externe al Turciei, Cemal Erkin, care se află în prezent la Paris, a avut la 17 noiembrie întrevederi separate cu Maurice Couve de Murville, ministrul afacerilor externe al Franței, și cu Manlio Brosio, secretarul general al N.A.T.O.
SANTIAGO DE CHILE. Federico Klein și Lautaro Ojeda, membri în conducerea Mișcării chiliene de solidaritate și apărare a revoluției cu- bane, au vizitat marți pe ministrul chilian al afacerilor externe, Gabriel Sobro Valdes, și i-au prezentat un

PARIS 18. — Corespondentul A- gerpres, T. Vornicu, transmite : Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- mîne, a avut miercuri după-amiază o întrevedere cu ministrul de finanțe al Franței, Valery Giscard d’Es- taing, în cadrul căreia s-a făcut un
După instituirea embargoului englez 
asupra armamentului destinat R.S.A.

• Nemulțumiri în rîndul cercurilor conser
vatoare • Satisfacție în Comitetul Special 
O. N. U. și în rîndurile statelor africaneLONDRA 18. — Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu, transmite: interzicere sau embargou — indiferent de termenul folosit în presa britanică de miercuri, fapt este că în urma hotărîrii guvernului englez, Republica sud-africană nu va mai primi armament din Marea Britanie. Sub rezervă a rămas numai problema livrării a 16 avioane militare, comandate anterior, asupra căreia urmează să se pronunțe în curînd guvernul englez. „Times“ scrie că guvernul „și-a bazat acțiunea pe rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U., din 18 iunie și, în același timp și-a îndeplinit urna din promisiunile sale electorale“. Noua măsură, care a intrat în vigoare imediat, a fost primită cu nemulțumire în cercurile conservatoare. A- cestea afirmă că, pe de o parte, industria aeronautică britanică pierde o importantă comandă în străinătate, ceea ce ar avea implicații asupra exportului în general, iar pe de altă parte, Republica Sud-Africană ar putea aplica avertismentul dat zilele trecute că va desființa baza militară britanică de la Simons Town. Surse sud-africane din Londra au și evaluat că anularea co

fele exprimau o realitate. Dintre cei con
siderați capabili de a opune rezistență 
lui Duvalier mulți au fost asasinați, întem
nițați, sau au trebuit să fugă. Cînd s-a 
auzit că populația orașului Jeremia spri
jină lupta partizanilor, s-au ordonat re
presalii „exemplare". Duvalier a coman
dat personal executarea a 30 de deținuți 
politici. La începutul lui octombrie, în 
localitatea Cayes, au fost decimate fa
miliile tuturor tinerilor acuzafi de legă
turi cu partizanii.

în afară de represiuni, populația hai
fiană îndură condiții economice foarte 
grele. Venitul mediu al unui locuitor nu 
depășește 70 de dolari pe an. Și e ușor 
de înțeles ce se ascunde îndărătul cifre
lor medii într-o fără cu inegalități socia
le stridente. Mortalitatea infantilă atinge 
50 la sută, analfabetismul — 90 la sută, 
un medic revine la 11 000 de locuitori 
și există o singură clinică — cu 20 de 
paturi — pentru cei patru milioane de 
locuitori ai țării.

Puterea discreționară exercitată de Du
valier se sprijină pe doi piloni. Primul 
este poliția sa particulară (așa numijii 
„tontons macoute"), numeroasă și retri
buită excepțional. Ce| de-al doilea este 
forța „ocultă" a ritualurilor sale religioa
se, cu ajutorul cărora el susține că își 
poate identifica adversarii. Cu asemenea 
mijloace el a fost ales președinte în 1957, 
pentru ca, la expirarea termenului, să se 
realeagă, de astădată președinte pe via
ța „la cererea poporului", cum obișnu
iește să explice. Alegătorii au fost con
duși la urne de poliție.

In situația creată, Duvalier culege roa
dele „popularității" sale. Poziția sa de
vine fot mai șubredă iar comentatorii de 
presă exprimă părerea că el ar putea 
să-și încheie curînd „președinția via
geră’.

Vaslle OROS
Rio de Janeiro, prin telefon.
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NICOSIA 18 (Agerpres). — în Parlamentul Republicii Cipru a fost dezbătut raportul prezentat de ministrul afacerilor externe Kyprianu cu privire la politica externă a Ciprului. Toți deputății care au luat cuvîntul au condamnat planurile de scindare a insulei și de înglobare a ei în blocul N.A.T.O. Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor Pa- paioannu, secretar general al Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru, a declarat printre altele că Ciprul a fost salvat de scindare, datorită unității poporului și guvernului, datorită ajutorului și sprijinului primit diripar-

După călătoria la Londra a minis
trului de externe italian, G. Sara- 
gat, nu s-a produs, așa cum se 
aștepta în cercurile observatorilor 
politici, o expunere în ambianță 
parlamentară a problemelor discuta
te acolo. Comentariile în jurul vizi
tei s-au referit îndeosebi la măsu
rile restrictive vamale adoptate de 
guvernul laburist la import, care nu 
se bucură în cercurile oficiale italie
ne de o primire favorabilă. Rezulta
tele schimbului de vederi între
prins pe malurile Tamisei asupra 
proiectului forței nucleare multilate
rale au fost evocate la Roma ex
trem de laconic. Termenii declara
țiilor oficiale se mențin în limita 
celor arătate de Saragat — că pro
iectul reprezintă în faza actuală un 
„obiect de studii potente". Observa
torii politici din Roma sînt de păre
re că evitarea unei luări de poziții 
prea angajante în această chestiune 
se explică prin iminența unor con
vorbiri și cu alți parteneri occiden
tali. O serie de ziare care au publi
cat recent analize ale proiectului 
forței nucleare multilaterale au sub
liniat că mecanismul lui este foarte 
complicat și ridică multe semne de 
întrebare. „Nu ne mirăm, a adău
gat „La Stampa", că el a fost primit 
cu scepticism".

Intre timp, presa italiană a urmă
rit atent tratativele extenuante de la 
Bruxelles, unde cei șase — scrie 
„Giornale d'Italia" ■— „au abordat o 
altă temă dificilă : fixarea prețului 
unic la cereale". Pe masa în jurul 
căreia s-au reunit miniștrii agricul
turii din cele 6 țări ale Pieței co
mune, se afla un dosar voluminos 
incluzînd în principal contrastul de 
bază, în acest subiect, dintre Franța 
și Germania occidentală. După cum 
se știe, Franța dorește prețul unic la 
cereale (ca o compensație pentru 
acceptarea celor industriale), pentru 
a cuceri piețele celorlalte cinci țări 
unde nivelul prețurilor la produsele 
agricole este mai ridicat. în schimb, 
Germania occidentală se teme că a- 
ceasta ar nemulțumi furnizorii ei 
tradiționali (Statele Unite și Dane
marca), ca și pe producătorii de ce
reale vest-germani. Disensiunile nu 
sînt noi, dar ele s-au înăsprit după 
recentul ultimatum francez care a 
amenințat că dacă nu se ajunge la 
un acord, Franța își rezervă dreptul 
de a părăsi Piața comună.

Care este poziția Italiei în această 
controversă ? Diverși exponenți oc-

memorandum în care se solicită ca guvernul să restabilească relațiile diplomatice cu Cuba. Răspunzînd la întrebările ziariștilor, cei doi au declarat că au fost informați de Valdes că guvernul chilian intenționează să înceapă tratative, în diferite forme, cu alte guverne latino-americane în legătură cu problema cubană.STANLEYVILLE. Guvernul S.U.A. a adresat un apel conducătorului insurgenților congolezi, Christophe Gbe- nye, în care solicită să fie salvată viața misionarului american Carlson, arestat și condamnat la moarte sub a- cuzația de spionaj. între Gbenye și Hoyt, consul american din Stanleyville, au început convorbiri. Postul de radio Stanleyville anunță că este a- bordată „problema prizonierilor de război americani“ și că „aceste convorbiri se desfășoară într-un spirit de perfectă .înțelegere“.
CARACAS. Federația centreloi universitare din Venezuela a chemat pe reprezentanții opiniei publice și ai vieții politice din țară să creeze un 

schimb de păreri asupra problemelor economice Interesînd cele două țări, legate de dezvoltarea în continuare a relațiilor în acest domeniu. Oaspetele romîn a fost însoțit de Mlhail Petri, adjunot al ministrului comerțului exterior.

menzilor ar însemna pentru Anglia o renunțare la circa 110 milioane lire, în timp ce presa din Republica Sud-Africană a lansat atacuri împotriva a ceea ce ea numește „o acțiune nejustificată a Londrei“. Opoziția conservatoare s-a pregătit, după cum s-a anunțat, să dea amploare dezbaterilor parlamentare în această problemă, insistînd mai ales asupra aspectului „strategic“. Șansele sînt puse însă la îndoială de multe ziare, mai ales după afirmația făcută în parlament de sir Alec Douglas Home, că baza de la Simons Town ar suplini pierderea Suezului. „Referirea la Suez — scrie „Times“ — a fost unul din acele lucruri care mai bine ar fi rămas nepomenite“. Din partea Africii de sud, scriu ziarele britanice, se așteaptă un răspuns cît mai curînd, dat fiind că o comunicare oficială a fost trimisă încă, de luni guvernului de la Pretoria. Nu este exclusă, de asemenea, și eventualitatea unor măsuri de represalii din partea guvernului sud-african și, după cum transmite din Johannesburg corespondentul ziarului „Financial Times“, „printre contra- măsurile despre care se vorbește aici este și posibilitatea ca guvernul sud-african să interzică pe viitor cumpărarea de mărfuri britanice“. De la O.N.U. ecourile parvenite la Londra remarcă satisfacția Comitetului special asupra apartheidului, care a cerut, totodată, țărilor occidentale să reziste tentației de a înlocui livrările britanice de arme. Aprecieri similare sînt semnalate și într-o serie de capitale africane.
La Varșovia

Convorbiri privind 
dezvoltarea 
relațiilor economice 
polono-vest-german* VARȘOVIA 18. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : Ambasadorul Oskar Schütter, director în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germane, însoțit de înalți funcționari ai a- cestui minister și ai Ministerului E- conomiei R.F.G., a făcut o vizită la Varșovia, în cadrul căreia a dus convorbiri cu oficialitățile poloneze în problema situației actuale și a perspectivelor schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.După cum a relatat presa poloneză, în cursul vizitei sale, Oskar Schütter a fost primit de Witold Trampczynski, ministrul comerțului exterior al R. P. Polone. De asemenea, a avut convorbiri privind relațiile economice dintre Polonia și R.F.G. cu Kazimierz Olszewski, locțiitor al președintelui Comitetului de colaborare economică cu străinătatea de pe lîngă Consiliul de Miniștri. La aceste convorbiri au mai participat dr. B. Mumm von Schwarzenstein, șeful reprezentanței comerciale a R.F.G. în Polonia și L. La- chowski, reprezentantul comercial al R. P. Polone în R.F.G.Cu acest prilej a fost făcut un schimb de vederi asupra problemelor dezvoltării relațiilor economice și a relaților tehnice și științifice care interesează cele două părți.

front unic de luptă pentru amnistierea generală a deținuților politici ve- nezueleni.
CAIRO. In cursul ședinței de marți a Adunării Naționale a R.A.U., a luat cuvîntul primul ministru, Ali Sabri, care a vorbit despre situația economică din țară. El a subliniat realizările obținute în cursul primului plan cincinal. Vorbind despre creșterea prețurilor, care s-a făcut simțită în ultimul timp în țară, precum și despre mijloacele de reducere a acestei creșterii, Sabri a declarat că „aceasta se poate realiza prin sporirea producției, lărgirea disponibilităților financiare și lupta împotriva risipei și abuzurilor“.
NEW YORK. Subcomitetul pentru Guyana britanică a cerut Comitetului Special al O.N.U. pentru examinarea aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale să acționeze în direcția restabilirii păcii și armoniei în acest teritoriu aflat sub administrația Marii Britanii.
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