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derii învățămîn- 
tului de partid 
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La 20 de ani de la înființarea Organizației

Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură

Esențialul acum
H SPORT

(pag. a IlI-a)
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DIN NOU LA 
ViNÂTOARE

Astăzi, din nou mulți dintre 
cei patruzeci de mii de vînă- 
tori amatori din țara noastră 
au ocazia de a-și încerca pre
cizia armelor, priceperea ochi
rii și siguranța mîinii la ie
puri și fazani.

Numeroși bucureșteni ama
tori ai acestui sport s-au în
dreptat azi, cu mult înainte de 
ivirea zorilor — unii sînt ple
cați de aseară — spre fondu
rile de vînătoare din raioane
le Giurgiu, Lehliu, Alexan
dria, Turnu-Măgurele. Au 
plecat și vînătorii din alte re
giuni.

S-au numărat iepurii ? In- 
tr-un fel da. Deschiderea se
zonului a fost precedată, în 
luna octombrie, de sondaje 
pentru a se cunoaște sporul 
de iepuri față de perioada de 
primăvară. Rezultatele sînt 
Concludente : în majoritatea 

-lunilor s-au înregistrat 
poruri de cinci pînă la două

zeci și cinci la sută. Compara
tiv cu anul trecut, cele mai 
însemnate sporuri sînt în re
giunile București, Bacău, Do- 
brogea, Oltenia, Iași, Ploiești. 
Situația este mai puțin bună 
în cele trei regiuni de vest 
ale țării, unde ultimele două 
ierni aspre și cu multă zăpa
dă au împuținat acest vînat. 
Acolo data începerii vînătorii 
se va anunța ulterior.

Atenția deosebită acordată 
iepurilor se explică atît prin 
valoarea economică a acestui 
vînat, cît și prin faptul că „u- 
recheații" constituie prima 
Școală a vînătorului. Mai tîr- 

) ziu abia vine vînatul de înal
tă clasă : cerbul lopătar și 
carpatin, căpriorul, ursul, mis
trețul, diferite păsări.

Vînătorii noștri amatori au 
unde vina. Suprafața terenu
rilor date în folosința mem
brilor Asociației generale a vî- 
nătorilor și pescarilor spor
tivi, unde vînatul principal 
este iepurele, depășește zece 
milioane hectare. Alte peste 
patru milioane de ha sînt tere
nuri de deal și munte, unde 
predomină speciile de vînat 
mare, iar în Deltă vînătorul 
are posibilitatea alegerii prin
tre zecile de specii de păsări.

Al. PLAIEȘU

is

Intr-un număr recent al zia
rului nostru au fost publicate 
constatările prilejuite de un 
nou rald-anchetă efectuat pe 
șantierele criticate în ultimele 
luni pentru rămînerile în urmă 
în execuția și predarea apar
tamentelor planificate pe a- 
cest an. Care este situația 
acum pe alte cîteva din aceste 
șantiere ?
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In cartierul Gheorghenl din 
Cluj — o expresivă concen
trare de noi blocuri — con
structorii lucrează. In aceste 
zile, lntr-un ritm susținut

Foto : Gh. Amuz»
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După aproape 
luni, am vizitat 
nou șantierul 
gheni din Cluj. Ne-am 
adresat tot inginerului 
B. STANCIU, directo
rul grupului de șantie
re, care ne-a precizat:

— Pînă în prezent 
am predat 680 de a- 
partamente. Luna a- 
ceasta vor fi termina
te încă 270, iar ulti
mele apartamente din 
acest an — în număr 
de 183 — pînă la 25 
decembrie. Sîntem în
să nemulțumiți că am 
dat neuniform în fo
losință locuințele. Ră- 
mînerea în urmă din 
primul semestru a de
terminat în ultima 
vreme un „vîrf" la lu
crările de finisaj. Noi 
am tras învățămintele 
cuvenite și credem că 
o asemenea situație nu 
se va mai repeta. 
Pentru anul viitor avem 
asigurată documentația 
tehnică, cunoaștem pla
nul șl am creat front 
de lucru la peste 450 de 
apartamente.

într-adevăr, pe șan
tier lucrează un co
lectiv harnic de con
structori, conduși și 
îndrumați cu 
pere. Ei au 
fără preget să aducă 
lucrările „la zi“.

— Comuniștii nu se 
puteau împăca cu ră
mânerea în urmă —■ 
ne-a spus tov. GA- 
VRIL PODINĂ, secre
tarul organizației de 
partid. Forțele au fost 
concentrate în ultime
le luni spre lucrările 
întîrziate. Imbrățișînd 
propunerea organiza
ției de bază, condu-

price- 
munclt

cerea șantierului a re
organizat lucrul la o 
serie de blocuri și la 
obiectivele de deservi
re care se construiesc 
concomitent cu locuin
țele. De exemplu, la 
complexul comercial 
s-au repartizat încă un 
inginer și un maistru, 
precum și muncitori 
cu înalta calificare. 
Totodată, s-a îmbună
tățit aprovizionarea cu 
materiale a punctelor 
de lucru.

Din constatările fă
cute cu prilejul raidu
lui și din concluziile 
unei recente ședințe a 
biroului comitetului 
regional de partid s-a 
desprins necesitatea 
intensificării eforturi
lor pentru îmbunătă
țirea calității lucrări
lor, îndeosebi a fini
sajelor interioare. U- 
neori parchetul este 
montat necorespunză
tor, are crăpături și 
denivelări, iar ușile și 
ferestrele nu sînt,bine 
etanșate și finisate. Pe 
șantier au și fost luate 
măsuri : echipele de 
parchetarl și tîmplari 
sînt supravegheate de 
maiștri cu calificare 
înaltă, s-a întărit asis
tența tehnică la execu
ția mozaicurilor și 
montarea instalațiilor. 
Se impune, după cum 
ne-au relatat unii lo
catari, ca și comisiile 
de recepție a locuințe
lor să nu facă nici un 
fel de concesii la cali
tatea finisajelor.

Și pe șantierul Dealul 
Florilor din Dej — 
care în luna august 
avea lucrări întîrziate
— rămînerea în urmă 
a fost recuperată. „120 
de apartamente din 
cele 180 prevăzute a se ' 
construi în acest an au 
fost date în folosință
— ne spune ing. EU
GEN DÎNȘOREANU, 
șeful șantierului. A- 
cum, la ultimele două 
blocuri se execută fi
nisajele interioare. In 
scurt timp ele vor fi 
terminate. Ne-am pro
pus ca pînă la sfîrșitul 
anului să predăm în 
plus, peste planul pe a- 
cest an, alte 30 de apar
tamente. Ca front de 
lucru menționăm: două

blocuri, un complex 
de deservire și altul 
comercial, un cinema
tograf cu 500 de locuri. 
Sîntem hotărîți ca în 
1966 să ne realizăm 
ritmic planul, execu- 
tînd numai lucrări de 
bună calitate".

Concluzia: două șan
tiere unde construc
torii nu s-au resemnat 
în fața rămîneril în 
urmă, ci au muncit și 
muncesc cu răspunde
re pentru a grăbi rit
mul de execuție și a 
ridica tot mai mult 
nivelul calitativ al lu
crărilor.

GALATI

VECINI• ••

Cartierul Țigllna. Blo
curile la care în luna 
august abia se turnau 
structurile de rezis
tență, sînt astăzi gata 
finisate.

— Am predat pînă 
acum, înainte de ter
men, 1 396 de apar
tamente — ne rela
tează ing. MIRCEA 
DINU, șeful șantieru
lui. Cel mai fîrziu 
pînă la sfirșlful lu
nii noiembrie, ultime
le 570 de apartamen
te vor fi date in folosin
ță. Dar pînă la sfîrșitul 
anului nu vom sta de
geaba : vom preda su
plimentar trei blocuri cu 
termene în 1966. Con
comitent, vom executa 
lucrări la alte 529 de 
apartamente, ce con
stituie front de lucru 
pentru anul viitor.

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Domnule director general, 
împlinirea a 20 de ani de la în

ființarea F.A.O., prima instituție 
specializată a Națiunilor Unite, 
îmi oferă un prilej plăcut de a vă 
adresa, dv. și statelor membre, 
participante la cea de a XIII-a se
siune F.A.O., sincere felicitări și 
un călduros salut, în numele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România și al meu personal.

Obiectivele înscrise în Actul con
stitutiv al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură sînt menite să contribuie la 
dezvoltarea cooperării internațio
nale, la facilitarea unui larg 
schimb de experiență în activita
tea pentru ridicarea nivelului de 
nutriție al popoarelor și ameliora
rea producției agricole.

Militînd pentru o largă colabo
rare internațională — pe baza res
pectării principiilor suveranității, 
independenței naționale și egalită
ții statelor — Republica Socialistă 
România sprijină activitățile care 
contribuie la cunoașterea reciprocă 
a valorilor științifice, tehnice, cul
turale și apreciază acțiunile de a-

sistență pe care F.A.O. le între
prinde în diferite țări ale lumii în 
domeniul agroalimentar.

în România, așa cum s-a subli
niat recent, cu ocazia adoptării 
noului plan de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1966—1970, 
agricultura reprezintă un factor de 
mare importanță în ansamblul eco
nomiei naționale și este chemată 
să aducă o contribuție din ce în 
ce mai însemnată la progresul 
țării, la ridicarea bunăstării po
porului. Continuînd în ritm intens 
industrializarea socialistă a țării, 
vom acorda o atenție tot mai mare 
dezvoltării unei agriculturi inten
sive și multilaterale, capabilă să 
realizeze o producție agricolă spo
rită.

România înțelege să coopereze 
activ și să acorde sprijinul său 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură în 
vederea realizării obiectivelor sale 
fundamentale și îndeplinirii pro
gramului său de activitate.

Urez succes deplin lucrărilor se
siunii a XIII-a a Conferinței F.A.O.
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Aan Austria

a tovarășului Gheorghe Maurer

A doua viață a anvelopelor 
auto. Printr-o operație de re- 
șapat, cauciucurile uzate pot 
fi din nou folosite. (Uzina de 
prelucrare a maselor plasti

ce din Buzău)
Foto : R. Cowtln

SCHRUNS 20.— De la trimișii 
speciali Agerpres, P. Stăncescu și 
C. Varvara: Sîmbătă dimineața, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat 
uzina hidroelectrică Latschau, una 
din cele cinci hidrocentrale ale 
complexului Lünersse. La o alti
tudine de peste 1 900 metri sînt 
folosite aicț resursele hidraulice 
ale rîului Ill și ale altor cursuri 
de apă din împrejurimi, pentru a 
pune în mișcare turbinele com
plexului hidroelectric.

La sosire, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România a fost întîmpinat 
de reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor și Energiei Electri
ce, al societății energetice Illwerke

și ai uzinei Latschau. La sfîrșitul vi
zitei, conducerea societății a oferit 
un prînz în cinstea oaspeților ro
mâni.

Seara, a avut loc o recepție ofe
rită de șeful landului Vorarlberg, 
Herbert Kessel, în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer. Șeful lan
dului și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer au rostit scurte toasturi.

★
ministrul comer- 
Gheorghe Cioară, 
Bobleter, secreta-

în aceeași zi, 
țului exterior, 
însoțit de Karl 
rul de stat la Ministerul Afacerilor
Externe al Austriei, a vizitat fa
brica de dantele și tricotaje 
Gebrüder Langler și uzinele textile 
Getzner din Vorarlberg.

roman
Interviu cu acad. Al. ROSETTI 
directorul Centrului de cercetări fonetice 

și dialectale al Academiei 
Republicii Socialiste România

Centrul de cercetări fonetice și 
dialectale desfășoară o activitate 
științifică unică în felul ei. Direc
torul acestui centru, solicitat de re
dactorul nostru G. Cuibuș, redă în

La ce nivel răspunde cooperația meșteșugărească

FRELIMO“

cerințelor populației?
y

nînd conducerii UCECOM să dea 
răspunsuri clare problemelor e- 
sențiale puse în discuție, pe care, 
la rîndu-ne, să le facem larg cu
noscute opiniei publice.

O recapitulare 
necesară

H De ce a fost necesar articolul de fața

ü „Cotidianul mărunt" și perspectiva

Ü Organizarea și profilarea

primul plan

De mai multă vreme și mai ales 
în ultimele luni, cooperația mește
șugărească, cu întreg angrenajul 
ei de servicii, a ocupat un loc im
portant în atenția opiniei publice, 
a presei. S-a vorbit și se vorbește 
atît despre succesele obținute în 
dezvoltarea și modernizarea rețe
lei de unități, realizarea investiții
lor pentru noi construcții și utilaje, 
diversificarea gamei serviciilor 
prestate, cît și despre deficiențele 
existente, din care unele, destul de 
serioase, continuă să se mențină, 
în mod deosebit a fost subliniată 
necesitatea ridicării nivelului de 
organizare și deservire pe măsura 
pretențiilor actuale, cu alte cu
vinte aducerea și a acestui sector 
la nivelul cerințelor anului 1965.

Cerem iertare cititorilor că nu 
avem posibilitatea să-i informăm 
asupra concluziilor trase de con- 
ducereg UCECOM din criticile și 
sugestiile făcute direct și prin pre
să de numeroși cetățeni, precum 
și asupra măsurilor de ansamblu

pe

preconizate în diferitele el sectoa
re. Este adevărat că ziarul a pri
mit unele răspunsuri. Din păcate 
însă, aceste răspunsuri se ocupă 
de aspecte lăturalnice, de cazuri 
izolate, folosite drept exemple în- 
tr-un articol sau altul. Sîntem con
vinși că cititorii nu s-ar considera 
deloc satisfăcuți dacă am publica, 
bunăoară, răspunsurile primite din 
partea conducerii UCECOM la cî
teva din ultimele articole, de 
unde n-ar putea afla nimic mai 
mult decît că un tehnician din Ca
racal, care a întîrziat efectuarea 
unei reparații, a fost muștruluit, că 
la Suceava o comandă n-a putut 
ii executată bine din cauza mută
rii unui maistru dintr-o unitate în 
alta și că acesta a fost sancțio
nat întrucît n-a transmis cum tre
buie lucrarea sau că la Bucu
rești se recomandă tuturor lu
crătorilor din unitățile de frize
rie să respecte cu strictețe norme
le de igienă, Revenim deci, propu-

Și, pentru a ii mai expliciți, vom 
aminti pe scurt cîteva din sesiză
rile principale care au constituit 
obiectul articolelor anterioare.

• CALITATEA — ÎN CENTRUL 
ATENȚIEI. Obiectul sau lucrarea 
executată de un meseriaș este în
soțită de un nevăzut certificat de 
garanție, semnat de meșterul res
pectiv. Și, cum spun mulți 
cooperatori, meseriașul, de cînd 
e pe lume, ține la obrazul și 
la numele lui. Dar cîți își mai fac 
încă onoarea și „firma" de iușinel 
Stimulînd interesul meseriașului 
pentru munca lui, pentru presti
giul cooperativei, organele coope
rației sînt datoare să asigure în 
toate unitățile o bună planiiicare 
a muncii, o evidență precisă și o 
repartiție judicioasă a comenzilor 
între meșteri și lucrători, punînd 
efortul general pentru calitate, 
controlul riguros, în centrul aten
ției. Este o latură a activității din 
care nu poate lipsi îndrumarea 
competentă, urmărirea permanentă 
din partea forurilor centrale ale 
cooperației.

• SERVICIUL LA DOMICILIU. în 
această privință se poate spune că 
nu s-a făcut nimic important. Se 
bate pasul pe loc într-un mod in
explicabil. Dar asupra acestei 
chestiuni vom reveni și mai jos.

e REPARAREA BUNURILOR DE 
FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ. Con
tinuă să nu fie rezolvată la nivel 
satisfăcător repararea șf întreține
rea obiectelor de folosință înde
lungată atît înăuntrul termenului 
de garanție, cît și în perioada de

post-garanție. Lucrările sînt tără
gănate, iar calitatea lor este de 
multe ori necorespunzătoare ; une
le unități se sustrag pur șl simplu 
de la executarea unor reparații în 
termen de garanție. Se impune un 
control mai sever asupra unităților 
specializate în acest domeniu, în
deosebi în ce privește folosirea 
pieselor de schimb — care, în 
urma recentelor măsuri luate, vor 
ii produse în cantități suficiente — 
în domeniul perfecționării pregăti
rii profesionale a cadrelor, în așa 
fel încît toate lucrările să fie exe
cutate ireproșabil.

Maria BABOIAN

cele de mai jos aspecte ale aces
tei munci de cercetare științiiică.

— Care sînt obiectivele știin
țifice ce stau în atenția Centru
lui de cercetări fonetice și dia
lectale?

— Un prim obiectiv este reali
zarea „Noului atlas lingvistic ro
mân“, conceput în urmă cu doi ani 
de un colectiv sub conducerea prof. 
B. Cazacu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România. în comparație cu vechiul 
atlas lingvistic, apărut acum 30 de 
ani, noul atlas va fi elaborat pe 
regiunile istorice ale României. Ol
tenia, de pildă, va fi cuprinsă în 
primele volume care vor însuma a- 
proximativ 2 000 de hărți lingvis
tice. O hartă pentru cîte un cu- 
vînt. Numărul cuvintelor cuprinse 
în chestionarul adresat „subiecte
lor", adică persoanelor care vor
besc graiuri oltenești, este de 2500. 
Fiecare hartă reflectă de fapt 
repartiția și variantele verbale 
ale unui termen utilizat de 
vorbitorii regiunii cercetate. Ter
menii apar pe hartă, alături de 
localitatea cercetată și reprezintă 
domenii dintre cele mai variate 
ale activității umane ca, de pildă, 
cuvinte privind terminologia casei,

OFENSIVĂ
Pe marginea unor decla
rații despre avîntul luptei 
de eliberare în coloniile 

portugheze

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a II-a)

241 de soldați și ofițeri por
tughezi au căzut în ultima vre
me în Mozambic — se arăta în- 
fr-un comunicat publicat recent 
la Lisabona. Observatorii apre
ciază că această cifră este mult 
inferioară celei adevărate, iar 
pierderile suferite în Angola și 
în Guineea așa-zisă „portughe
ză", autoritățile de la Lisabona 
preferă să le freacă sub tăcere.

în Angola, forțele patriotice 
mențin inițiativa în luptele cu 
trupele colonialiste ; peste ju
mătate din teritoriul Guineei 
„portugheze" a fost eliberat ; 
mișcarea de eliberare din Mo
zambic dă grele lovituri forțe
lor coloniale.

„Lupta de eliberare în Mo
zambic s-a generalizat și cu
prinde teritoriul negru în tota
litatea sa”, declara zilele trecute 
dr. Eduardo Mondlane, pre
ședintele Frontului național de 
eliberare a Mozambicului, „FRE
LIMO", cu prilejul unei vizite la 
Alger. în centrul și sudul țării, 
a relevat el, forțele noastre au 
deschis în ultima vreme noi 
fronturi de luptă, cele mai im
portante aflîndu-se în provinci
ile Cabo Delgado, Niasse, Zam- 
bezia, Tete și altele... Grupuri 
de partizani acționează astăzi pe 
întreg teritoriul țării. în sudul 
înconjurat de aliații principali ai 
Portugaliei, Africa de sud a lui 
Verwoerd și Rhodesia lui lan 
Smith, patrioții înfîmpină unele 
dificultăți, mai ales în transpor
tul materialului de luptă, dar — 
a subliniat Mondlane — foarte 
curînd acest „handicap" va fi 
depășit de partizani. înfr-o de
clarație făcută la Dar-Es-Salaam, 
Mondlane a anunțat că s-a ho- 
tărît formarea unui guvern provi
zoriu al FRELIMO, care va co
ordona lupta patrioților din Mo-

Trustul de utila] greu din București. După reparații capitale, tractoarele 
echipate cu buldozere Iau din nou drumul șantierelor

Foto : Agerpres

Constantin BENGA

R (Continuare în pag. a IV-a)
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Sturdza Bu-
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satiric-muzical „C. 

(sala Savoy) : PRO- 
DE FRANCEZA —

— 10,30. TROILUS
— 15,30, ȘEFUL 
SUFLETE — 20
9 Teatrul „Lucia 
landra" (gala din
Măgureanu nr. 1) : OPERA
TREI PARALE — 11,30, 1_____
NU SE PIERDE, DRAGUL MEU
— 19,30, (sala Studio, str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : DRAGA MIN
CINOSULE — 10, FU CUMINTË, 
CRISTOFOR ! — 15, CANIOTA
— 20
® Teatrul 
Magheru) : 
HIPNOZA

Sala Palatului : țara SURT- 
(spectacol prezentat de 

stat de operetă) —

dé Operă șl Balet : 
— 11, FAUST — 19,30 
de stat de Operetă : 

CIRCULUI — 10.30,

„C. I. Nottara" (sala 
COLOMBE — 10,

— 15,30, LUNA DEZ
MOȘTENIȚILOR — 19,30, (sala
Studio) : SCAUNELE — 10,30,
SONET PENTRU O PĂPUȘA — 
16 ; 20
• Tëâtrul . „Bäfbü Delavran- 
Ceä" : SE CAUTĂ UN MINCI
NOS — 20

ULUI
Teatrul de
19,30
9 Teatrul 
COPPELIA
• Teatrul 
PRINȚESA ______ _
CASA CU TREI FETE — 19,30
9 Teatrul National „I.
giale" (sala Comedia) : VLAICU 
VODĂ — 10, OAMENI ȘI ȘOA
RECI — i5,3o, Regele möare
- 10,30, (Sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI — 10. SPECTA
COL VASILE AtECSANDRI — 
15,30, MOARTEA UNUI ARTIST
— 19,30
9 Teatrul de Comedie : UMBRA --- -------- cresiDa 

SECTORULUI

L. Cara-

științific

- :
P' TJ

' ' -ci

SPECTACOLE

PARTID
Luna aceasta are loc deschiderea Invățămîntului de 

partid Ia sate. Pregătirea în bune condiții a noului 
an de studiu, consacrat studierii documentelor Con
gresului al IX-lea al partidului, se ailă în atenția or
ganelor și organizațiilor de partid.

• Teatrul Mic :
19,30
e Teatrul evreiesc de 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ
O Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale» :A privește îna
poi CÜ MÎNIE — 20
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : BAIATUL ȘI
vintul — li
e Teatrul
Tănase"
FESORUL .. —
11 ; 20, (sălă Victoria) : CU MU
ZICA... E DE GLUMIT — 20
9 Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 17 ; 20
® Circul, de stat : PARADA 
CIRCULUI (Spectacol prezentat 
dé Circul Mare din Öüdäpesta)

de partid — 
propagandiști

In vederea reluării ac
tivității cercurilor învă
țământului de partid de 
la sate, Comitetul regio
nal de partid Galați, co
mitetele raionale s-au în
grijit din timp de atra
gerea în rîndurile propa
gandiștilor a celor mai 
pregătite' cadre. Cei mai 
mulți dintre propagandiș
tii din regiune sînt ac
tiviști de partid, cadre 
din aparatul de stat, in
gineri și tehnicieni, cadre 
didactice.

La pregătirea propa
gandiștilor participă 
membri ai birourilor co
mitetelor regional și ra
ionale de partid. Astfel, 
secretari ai comitetului 
regional, Gheorghe Ghi- 
nea și Nicolae Mihai, șe
ful secției dé propagandă, 
Constantin Radu, au ți
nut expuneri despre orîn- 
duirea socialistă, înflori
rea națiunii și statului 
nostru în fața propagan
diștilor din raioanele Bu
jor, Focșani și Galați. 
Secretari ai comitetelor 
raionale de partid, Dumi
tru Acristei (raionul 
Făurei), Ilie Marinache 
(raionul Brăila), au con
dus dezbaterile la pregă
tirea propagandiștilor de 
la sate pe temele : „Bi
lanțul marilor realizări“ 
și „Industrializarea socia
listă — obiectiv central al 
politicii economice a par
tidului“.

îndată ce au fost pu
blicate, Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din 11—12 no
iembrie și Rezoluția ple
narei cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și 
planificării agriculturii, 
ele au fost incluse în bi
bliografia obligatorie ce 
se studiază în acest an în 
întregul învățămînt de 
partid. Documentele ple
narei C.C. al P.C.R., ca 
și concluziile dezbaterii 
în lumina lor a proble
melor dezvoltării agricul
turii regiunii în cadrul 
plenarelor lărgite ale co
mitetelor regional și ra
ionale, vor face obiectul 
unei expuneri ce va fi 
prezentată propagandiști
lor de la sate cu prilejul 
pregătirii lor la tema 
dezvoltării intensive și 
multilaterale a agricul
turii.

Numeroși propagandiști 
au luat legătura 
cursanții din cercurile 
care le vor conduce 
cooperativele agricole 
producție, îi îndrumă 
studiul individual al do
cumentelor Congresului, 
răspund la întrebările pe 
care le pun. Sînt însă și 
propagandiști care aș
teaptă să se întîlnească 
cu cursanții abia în ziua 
seminarului. Se înțelege 
că în felul acesta cursan
ții sînt lipsiți 
tor prețios.

Considerînd 
consultațiilor, 
surilor la

trul de raion, propagan
diștii au studiat indivi
dual, sub îndrumarea 
lectorilor comitetului ra
ional, capitolele din do
cumentele Congresului 
indicate pentru primele 
teme din programul de 
studiu al acestui an. Pen
tru lămurirea probleme
lor asupra cărora propa
gandiștii au pus între
bări, s-au organizat con
sultații. Una dintre aces
tea, ținută de conf. univ. 
Petre Mîlcomete, membru 
al comitetului de partid 
al Centrului universitar 
Iași, a răspuns Unul grup 
de întrebări referitoare 
la necesitatea obiectivă a 
continuării industrializă
rii socialiste, la efectele 
multiple pe care le are 
creșterea rolului indus
triei, ca ramură conducă
toare a economiei, asu
pra întregii dezvoltări e- 
conomice și sociale a Ro
mâniei socialiste.

Studiul problemelor de 
politică agrară, al hotărî- 
rilor adoptate de recenta 
plenară a C.C. al partidu
lui în vederea îmbunătăți
rii conducerii și planifică
rii agriculturii noastre so
cialiste prilejuiește, de a- 
semenea, întrebări din 
partea propagandiștilor. 
La unele din ele răspun
surile au fost 
loan Ureche, 
comitetului
partid Iași. O dată cu con
sultația, el a prezentat 
propagandiștilor și con-

■ cluziile desprinse din a- 
naliza făcută recent de co
mitetul regional cu privi
re la dezvoltarea zooteh
niei în regiune, la sarci
nile ce revin în această 
privință organizațiilor de 
partid din raion.

Programul acestei pri
me pregătiri a fost apre
ciat de propagandiști și 
pentru faptul că el a cu
prins și alte manifestări 
interesante. Astfel, ei au 
audiat expunerea doc
torului în științe agricole, 
Mircea Hatmanu, de la 
Stațiunea experimentală 
Podul Uoaiei, despre pro
bleme actuale ale cercetă
rii științifice în agricul
tură, au vizionat filme 
etc.

date de tov. 
secretar al 

raional de

C. POPOVICI 
consultant 
la cabinetul regional 
de partid lași

Un larg 
orizont politic, 
cultural,

La indicația Comitetului 
regional de partid Argeș, 
comitetele raionale din 
regiune au elaborat pla- 
huri care prevăd, în pers
pectiva actualului ăn șco
lar, linele acțiuni menite 
a-i sprijini pe propagan
diști în pregătirea lor 
multilaterală.

Neglijată uneori în tre
cut, informarea propagan
diștilor asupra Sarcinilor 
economice ale organizați
ilor de partid de la sate 
devine, anul acesta, o re
gulă, ea va avea loc cu 
prilejul fiecărei pregătiri. 
Propagandiștii din raio
nul Curtea de Argeș au a- 
preciat ca utilă și instruc
tivă expunerea făcuta de 
tov. Vasile Mohanu, prim- 
secretar al comitetului ra
ional de .partid, asupra 
principalelor preocupări 
ale comitetului râional în 
această perioadă.

Interesul cu care a fost 
audiată de conducătorii de 
seminarii 
varășului 
cretar al 
ional Rm. 
probleme
ții Internaționale, ne-a a- 
rătat că asemenea acțiuni 
trebuie incluse în progra
mul fiecărei pregătiri lu
nare, la toate comitetele 
raionale.

O dată cu pregătirea 
propagandiștilor de la 
sate la primele teme, 
s-a făcut un început 
bun și în domeniul sti
mulării interesului a- 
cestora pentru cunoaște
rea fenomenului cultural 
din țara noastră. La Sla
tina, de exemplu, recenzia 
cărții lui Ion Brad „Des
coperirea familiei“ a fost 
privită ca o acțiune reu
șită. Pentru viitorul apro
piat, în planurile unor co
mitete raionale figurează 
conferințe și expuneri 
despre formarea limbii și 
poporului român, cultura 
pe meleagurile argeșene 
etc. Exigențele 
puse de partid, cerințele 
pe deplin justificate ale 
propagandiștilor ne im
pun să îmbogățim conti
nuu tematica expunerilor

expunerea to- 
Ion Buică, se- 
Comitetului ra- 
Vîlcea, despre 

actuale ale vie-

sporite

de cultură generală 
probleme actuale ale lite
raturii, dramaturgiei etc.

Un loc tot mai impor
tant îl ocupă activitatea 
de informare științifică a 
propagandiștilor. în acest 
domeniu se desprind două 
aspecte. Until Se referă là 
cultura generală Științifi
că, ce Se realizează pe ca
lea Unor conferințe ținute 
de specialiști pé teme ca 
„Apariția și evoluția vie
ții pe Pămînt“, cuprinsă 
în planul raionului Curtea 
de Argeș, Sau „Ultimele 
descoperiri arheologice din 
raionul Slatină și impor
tanță lor istorică11, cu
prinsă în plănui acestui 
raion.

Cel dë-al doilea aspect 
al informării științifice se 
referă la unele cunoștințe 
tehhico-științifice legate 
de specificul producției 
fiecărui raion. Spicuind u- 
nele acțiuni inspirate de 
documentele plenarei C.C. 
al P.C.R. din 11—12 no
iembrie 1965, prevăzute în 
unele planuri, aș releva 
inițiativa Comitetului ra
ional Curtea de Argeș, 
de a orgartiza un simpozi
on în care să se dezbată 
diferitele laturi ale efici
enței economice à irigați
ilor în dezvoltarea pomi- 
cUlturii ; Comitetul raio
nal Slăiina Și-a 
să organizeze 
batere asupra 
tnelor extinderii 
porumbului hibrid 
acesta avînd condiții op
time de extindere pe pri
mele două terase ale Ol
tului etc.

în aceste zile, là cabi
netul regional de partid se 
elaborează, cu sprijinul 
unor specialiști, un ciclu 
de conferințe destinat atît 
propagandiștilor, cît și 
cursanților, privind renta
bilitatea și productivitatea 
muncii în condițiile extin
derii mecanizării și chimi
zării agriculturii din re
giune, eficiența economică 
sporită a irigării culturi
lor în unele raioane din 
regiunea noastră.

Aș putea aminti multe 
alte preocupări în legătu
ră cu pregătirea multila- 

' terală a propagandiștilor. 
Important în această acti
vitate e ca toți cei ce 
răspundem de ea să ne 
concentrăm toate efortu
rile pehtrU a o realiza la 
un

In biblioteca Casei de cultură

(Urmare din pag. I)

9 6,50 — Gimnastica de învio
rate la domiciliu ® 9,00 — Re
țeta gospodinei a 9,30 — Etnlsiu- 
ne pentrti copii și tineretul șco
lar : Telejurnalul pionierilor : 
Iri culisele Teatrului penAru co
pil „Ion Creangă" e ll.Otr-y Emi
siunea pentrii saté ® 13,45/— Du
minica sportivă FOTBAL*:  Ro
mânia—Portugalia. Programul 
muzical va fi susținut de orches
tra dirijată de Enrico Fanciotti. 
Solișf : Daina Mit (Italia) și Trio 
Caban ® 10,00 - jurnalul tele
viziunii (I) e IÖ.2Ö — Șcbala va
rietăților. în pauză : filme de 
desèhe animate ® 22,30 — JUrha- 
ltil televlzllmil (II) s 22.45 — Te- 
lesport.

propus 
o dez- 
proble- 
culturii 

409,

înalt nivel calitativ.

Vasile CORNEL 
directorul 
cabinetului regional 
de partid Argeș

a agriculturii, albinăritului, a răz
boiului de țesut, a pomăritului, a 
pescuitului ; alțele se referă la 
corpul omenesc, la îmbrăcăminte 
etc. Pentru cuvîntul „fîntînă“ vom 
afla, de exemplu, echivalente ca 
„bunar“. „puț“, cișmea etc.

„Atlasul lingvistic al Olteniei“ 
va fi prima etapă a „Noului atlas 
lingvistic român“ în curs de ela
borare. In 1966 se vor iniția alte 
anchete dialectale în Muntenia și 
Dobrogea de către cercetătorii 
noștri. De regiunile de dincolo de 
munți se ocupă colectivele de cer
cetători ale Institutului de lingvis
tică și istorie literară din Cluj. 
Scopiil pe care-1 urmărim este de 
a înregistra, pe de o parte, un 
prețios material lexical amenințat 
să dispară cu timpul datorită răs- 
pîndsrli tot mai largi a limbii lite
rare românești. Fenomenul nu este 
decît consecința inevitabilă a revo
luției culturale care se înfăptuieș
te în satele noastre, determinînd 
transformări radicale. Școala, ra
dioul, televiziunea, cinematograful, 
teatrul, căminul cultural, turismul, 
netezesc calea ștergerii diferențe
lor de vorbire la • sate. Se 
impune deci ca fenomenele de 
limbă prezente în graiurile daco
române, adică faptele lexica
le (cuvintele), gramaticale, fo
netice să fie consemnate în acest 
vast document lingvistic la care 
lucrează cu pasiune cercetătorii 
noștri. Pe de altă parte, avem în 
vedere întocmirea unei „Istorii a 
limbii române", redactarea unor

studii privind modul în care limba 
literară pătrunde la sate și evoluția 
unor vechi termeni utilizați astăzi 
în tehnică.

Tot în același scop s-a pornit la 
alcătuirea primei „Arhive fonogra- 
mlce a limbii române", care, ală
turi de monografii și glosare dia
lectale, urmărește să înregistreze 
cele mai Semnificative și mai tipi
ce graiuri locale. S-au și înregis
trat pe bandă de magnetofon texte 
din 250 de localități.

Un alt domeniu de cercetare 
științifică îl constituie fonetica ex
perimentală, care studiază sune
tele limbii române și caută să de
termine caracteristicile fizico-acus- 
tice ale acestor sunete cu ajutorul 
unor aparate speciale ca sonogra- 
ful, filmograful, magnetofonul, os
cilograful (aparat electronic cons
truit pe principiile televiziunii) 
etc. Cercetările servesc la clasifi
carea sunetelor proprii limbii ro
mâne în Comparație cu sunetele 
altor limbi.

Se știe că fiecare sunet are o 
structură deosebită în funcție de 
formănții săi, reliefată de așa-nu- 
mitele sonograme obținute cu con
cursul spectrografelor, aparate 
moderne de înaltă precizie. Dacă 
examinăm mai atent o sonogramă 
sau „fotografia“ unui sunet, obser
văm o multitudine 
grafice diferite, 
nări ale sunetelor 
tineri ingineri să 
aparat electronic 
ducă în mod artificial cîteva vo
cale românești. Sunetele „sintetice“ 
produse de mașina electronică, deși 
nu vor putea echivala nicicînd cu 
vocea omenească, vor servi însă în 
Școli în procesul de cercetare a 
vorbirii, în asimilarea limbilor 
străine.

Harap alb :ta — cu cele doua sectoare de 
naliză și codificare lingvistică 
traducere automată — se ocupă 
prezent de elaborarea unei gra
matici transformaționale, care va 
forma baza teoretică a viitoarei 
gramatici mecanice, destinată celor 
ce vor deservi mașinile electro- 
hice de tradus. Este vorba de o 
gramatică care nu va semăna deloc 
cu cele de pînă acum. Grama
tica mecanică nu se vă baza decît 
pe categorii formale, ca fraze, pro
poziții, substantive adaptabile ma
șinii etc. Simplificînd categoriile 
gramaticale existente, noua gra
matică va servi în procesul de în- 
vătămînt al limbilor și în vederea 
traducerii automate a textelor 
științifice, al căror limbaj cuprin
de în general un număr mal redus 
de termeni, dar consacrați. Mași
nile electronică de acest gen nu 
vor pütéa traduce nicicînd însă un 
roman său un poem, pentru că nu 
vor butea reda în cuvinte întreaga 
gamă a sentimentelor autörülüi.

— Ce alte lucrări de pers
pectivă sînt în atenția, cer
cetătorilor din acest dome
niu 1

9 DE-AȘ FI...
Patria (completare , Vizita con
ducătorilor dc țițirtid șl de stat 
Iii tegiuiiea Ulttj» - 9,45 : 12 ;
14,15 16,30 ; ld,45 : 21..
0 DUMINICA LA NEW YORK :
Republică ..(Completate .. V,Irita 
conducătorilor dc partid șl de 
stat în regiunea Maramureș) —
9.30 :
21,15, București — 9,15 ; 
13,45 ; 16,30 ; 18,45 ■ 21.
— 8,30 : 11 ; 13.30 : 16 : 1 
(la ambele completare 
cdriducătorllor dp partid și de 
stat In regiunea Cluj), Tomts —
8.30 ; 10,30 ■ 12.45 ; 14.45: 145,45 ;
19 : 21,15 1
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAtV, AN
— cinemascop : Luceafărul — VjQ/.
11 ; I3,3o : 16 , 18.30 : 21, >-
viar — 9 , 11,30 ; 14 : 16.30 ; 19 :
21.30 (la ambele completare? Vi
zita conducătorilor de partid șl 
dé stat în regliincă Mârămbreș) 
0 ȘOARECELE DIN AMERICA • 
Grivita (Combletarb Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat 
Hi reglüiièâ qiuj) — 10 ; 12,30 :
15.30 ; 18.: 20,30
9 800 DE LEGHE l’É AMAZOA- 

! Capitol

11,45 : 14,15 : 16,30 : 19 :
Șucureșțl 9,15 ; 11.30 :

Melodia
18,30 : 21 

! vizita

de imagini 
Aceste determi- 
au permis unor 
construiască un 
capabil să pro-

— S-au făcllt și încercări 
dé traducere automată î

— Una din secțiile centrului 
nostru, aceea de lingvistică aplica-

Prin natura lor, obiectivele pé 
cârè cèntrùl și-a pröpds să le 
atingă sînt de lungă durata. Daca 
ne gîndim la elaborarea a Circa 
10 00Ö de hărți lingvistice. Cît va 
însuma în tbtalitateă sa ..Noul 
atläs lihgvistic rbtriSh“, rie putërh 
da seâma de Völümül sarcinilor 
care ne stau în față. Culegerea de 
date esențiale. în stare să reflecte 
bogăția și varietatea graiurilor ro
mânești, ne preocupă în permanen
ță. Ne gîndim apoi la întocmirea 
unei monografii lingvistice a regiu
nii unde se construiește hidrocen
trala de la Porțile de Fier. Cerce
tătorii noștri. în majoritatea lor ti
neri entuziaști, sînt hotărîți să con
tinue tradițiile școlii românești de 
lingvistică, ilustrată în trecut de 
atîția mari predecesori.

■ ns £

ÿjbt ___
NE : Capitol - 9 ; 11,30 ; 14 :
16,30 ; 19 ; 21,30, Modern - 9,45 : 
12; 14,1.ă.: 16.30: 18,45 1 21 (la
tpàté .pöfM'iötäre. Vizita , con-, 
âticIltpFllbr ae, partid șl Ăe Stat 
In rcglllileâ Mâraniùréçj, Floreas- 
Ç3 (Completare Vizita conducă
torilor ti» paitid șl de stat în 
regiunea Cliij) - 10 ; 12,30 : 15 : 
țtSQ ; 20,. Flacăra — 9,30 ; 11,30 ; 
15,30'.: 17,45 : 20
© HÖCCELÜTA : FéstlvÜI —
8,3tf ; il ; 13,15 : 15,45 : 18,15 :
20,45, Excelsior - 9,30 : 12 ; 14,15 :
16.30 1 18,45 2j (la âțpbele com
pletare Vllțlta . conducătorilor 
de öärtia și dc stat în regiunea 
Cluj)
A ULTIMUL TilEN DIN 
HILL : victoria (complété, 
hfvefsiirl plctiifalé) — 10 
14 t
0 CAftȚr
trai — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15 ; 
21, Miorița — 10 : 12,30' ;
18 ; 20,30
® TAXIUL MORȚII : Lumina
(completare sport rit. 5/1965) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; " " -----
20.30
0 AGENTUL DE 1 
Union (completare 
cantitate industrială) 
17 ; 19 ; 21
O FINĂ LA OtlAȘ NU 
PARTE — cinemascop 1 
rea între _______ ;___
Poveste despre ceasuri) — 
12 ; 14 ; 16 : 18 ; .20 
9 PROGRAM 1_______
Doina - 10 ; 11,15 ; 12,30 
Ș FURTUNĂ DEASUPRA

IEI . Doina (completare 
metrle) — 13,45 ; 16 ; 18,15 : 
0 VINE PRIMĂVARA 
RILE TIMPULUI — L_____ ___
5/1965 i Timpuri Noi — 10—21 în 
cöhtinuäre
© MARILYN — cinemascop : 
Giulești (completare Au fost 
salvați) — 15,30 ; 18 : 20,30
0 Cineva acolo sus mă 
iubește : cultural — 10 ; 12,30 ; 
15,31) ; 18 ; 20.30. Pacea — 16 ; 
18,15 ; 20 30 (la ambele comple
tare Știați că... ?)
9 VESELIE LA ACAPULCO : 
Daölä (cömpletäre Intermedia
rul cti aripi) — 9.3Ö—14 în con
tinuare 16,15 ; 18,30 ; 21
®CĂPITANUL ZERO : cinema
scop : BjJzesțj (completare Vi
zita conducătorilor de partid si 
de stat în regiunea Maramureș) 
— 8,45 ; 11 ■.............................. - -
20,15
e Cei mai _____
cinemascop : Cosmos 
18,15 ; 20,30
0 CINE EȘTI 1 
DOMNULE SORGE 7 
scop : Bucegi — 10 ;
17,45 ; 20.3Ö, Viitorul 
17.30 ; 20,15
• DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop : Unirea 
(completare Soclul) — 10,30 ; 16 : 
18,15 ; 20,30
Q TOLBA CU AMINTIRI f1 . Vi- 
tan (completare Interm ui 
cu aripi) - H ; 14,30 ; . n -
18,30 ; 20,30 -P ',
» MISTERELE PARISULUI ■ -
cinemascop : Mtlnca (completare 
Fotbaliști, nu uitati copilăria) — 
9,30 : 11,30 : 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20.45 
9 RUNDA 6 ! Popular (comple
tare Suită bănățeană) — 11,30 ; 
16 : .18,15 ; 20.30 
9 FEMEIA 
Arta — 8 45 ;
20,30
» SPĂRGĂTORUL 
scop • Colentina 
Plönfcrla nr. 5/1965) 
17,30 ; 20
9 CĂLĂTORIE 
PAMINTULUI; 
tare Ceramica 
9,45 ; 12 : 14,15 ;
0 WINNETOU
Progresul
21
® CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii): iFi'- 
mura — 9 ; 12.30 ; 16,15 : 20 
0 JUDEX : Drumul Sărti (col ” 
pletare Tn paradisul păsărilor) 
— 11 : 15,3(1 • 17.45 : 20 
a ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Ferentari
(completare Prima zi) — 12,15 ;
16 ; 18,15; 20,30
9 PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII ȘI TINERET : Cinemate
că — 9.30 ; 10,45

GUN
U-. Victoria (completare 

rsun pictdfalè) — 10 ; 12 ; 
ț6 ,. .18,15 : 20,30. 
AftȚlEItUL VESELIEI : Cen-

18.30 ;
15.30 :

16,15 ; 18,30 ;

legătură : 
Calitate In 

I — 11 ; 15 :

È DE' 
înfrățl- 

popoare (completare 
10 ;

PENTRU COPII :

A-
Si-

20,30 
MÄSU- 

SPORT NR.

de un aju-

......... ..... ................. j&s
* ** cu^tura muzicaiâ '

metoda 
răspun-a

întrebări ca 
fiind deosebit de eficace, 
cabinetul regional de 
partid organizează în 
prezent colective de lec
tori care vor asista la 
primele seminarii ; mem
brii acestora vor da con
sultații în cercuri. Asupra 
problemelor mai impor
tante care se cer lămuri
te, cabinetul regional 
cabinetele raionale 
organiza consultații 
lective.

I. IOSIPOVICI 
directorul 
cabinetului regional 
de partid Galați

Consultații 
răspunsuri 
la întrebări

Comitetul raional 
partid Iași a inițiat une
le acțiuni menite să-i 
înarmeze pe propagan
diști cu cunoașterea apro
fundată a problemelor 
teoretice și practice tra
tate în documentele 
greșului.

în timpul celor 
zile, cît au stat la

Con-

două
cen-

s
s

Tn articolul „Discul și cultura muzi
cală' apărut în „Scînfeia” nr. 6 666, 
se arăta că, în lumina exigențelor ac
tuale, activitatea Casei de discuri 
„Electrecord" vădește încă unele lip
suri în promovarea muzicii simfonice, 
de cameră și de operă, precum și în 
popularizarea discului.

Cu ocazia „Ziîeî mărcii poștale românești" 
a tost deschisă — în holul Poștei Cen

trale — o expoziție filatelică
Foto : M. Cioc

Redacția a primit din partea „Elec- 
frecordului" un amplu răspuns, în care 
se analizează atît problemele puse în 
discuție în articolul aminfit, cît și alte 
probleme legate de activitatea de edi
tare a discului românesc. Printre altele, 
în răspuns se recunoaște că în reper
toriu „se resimt încă mari goluri", că 
„ritmul de apariție este lent". Discuțiile 
prilejuite de apariția articolului din 
„Scînteia" în întreprindere, cît și la 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, la Ministerul Comerțului Interior, 
principalul beneficiar, au căutat să dea 
soluții la o bună parte dintre proble
mele ridicate. în momentul de față 
conducerea „Electrecordului" a luat ho- 
tărîrea ca, în scopul completării și îm
bunătățirii repertoriului, să întocmească 
un plan pentru viitorul apropiat — a- 
nul 1966 — precum și un plan de per
spectivă care să prevadă acoperirea 
golurilor din catalog. i,Electrecordul" 
și-a propus să editeze pe disc nume
roase lucrări inedite de George Enescu 
(opera integrală), Paul Consfantinescu, 
Mihail Jora, Zeno Vancea, Ludovic 
Feldman, Mihail Andricu și din creația 
unor compozitori tineri. Din marele re
pertoriu universal, au fost înscrise lu
crări de mare valoare artistică și edu
cativă din opera 
Beethoven, Haydn, 
Vor fi difuzate pe 
realizate de soliști 
teca pënfru toți" , 
mai mult profilul pe măsură ce vor fi 
incluse în repertoriu lucrări de mare 
interes muzical în interpretări valoroase. 
Va fi editat un catalog special al co
lecției. Răspunsul „Electrecordului" a- 
rată că au fost luate, de asemenea, mă
suri pentru intensificarea muncii Con
siliului artistic, pentru o mai sistematică 
șl cuprinzătoare legătură cu amatorii 
de disc (consfătuiri, sondaje în public 
etc.).

în răspunsul primit se enumeră și 
unele greutăți pe care Casa de discuri 
„Electrecord" le înfîmpină în desfășu
rarea activității sale. Din acest răspuns, 
ca și din semnalele unor cititori, se des
prind și 
colul din

Activitatea de editare a discului este 
o problemă culturală. Acest lucru nu 
este înțeles întotdeauna ca atare de că
tre forurile care răspund de activitatea 
„Electrecordului". îndrumarea din par-

(ui Bach, Mozart, 
Brahms, R. Strauss, 
discuri interpretări 
de frunte. „Disco- 
își va preciza și

alte aspecte pe care arti- 
„Scînfeia" nu le-a abordat.

tea Consiliului muzicii din C.S.C.A. — 
sporadică și aceasta — nu este dublată 
întotdeauna de un sprijin material co
respunzător. în unele cazuri, credem că 
ar fi necesar să se țină seama de natura 
deosebită a discului, ca produs comer
cial. De pildă, ni se pare firesc ca „E- 
lectrecordul” să editeze unele lucrări 
clasice cu vandabilitate pe termen lung, 
pentru ca în magazinele de speciali
tate să poți găsi în permanență lucrări 
de mare valoare. Asemenea nobilă 
„marfă" nu este, după părerea noas
tră, un stoc, așa cțim adesea se con
sideră. (Un exemplu : I.C.R.M. — 
Constanța a restituit cîteva süfe de 
discuri cu „Bărbierul din Sevilla’ ca 
să nu fie „încărcată" prea mult timp).

Mult apreciate au fost cele cîteva în
registrări obținute de la case de discuri 
străine prin schimburi de benzi. Iniția
tivele „Electrecord", de a continua a- 
ceasfă acțiune și a o lărgi înfîmpină di
ficultăți, pe care le-ar putea soluționa 
împreună mai multe foruri, în colabo
rare (direcțiile de resort din C.S.C.A., 
Ministerul Comerțului Exterior etc.).

Există unele dificultăți în difuzare, 
prin rețeaua comercială, a discului de 
muzică simfonică și de cameră. Orga
nele Ministerului Comerțului Interior nu 
au făcut fot ce le stă în posibilități 
pentru prezentarea și difuzarea în ma
gazinele de specialitate a discului de 
valoare, mulțumindu-se cu situații sta
tistice, de cele mai multe ori pozitive, 
datorate vînzării bune a discului „co
mercial" de muzică ușoară.

Cu toate că Ministerul Invățămîntului 
a dovedit de la un timp că este con
vins de utilitatea folosirii discului în 
școală (în acest sens a lansat „Electre
cordului" cîteva comenzi), ni se pare 
că s-a făcut încă prea puțin pentru 
sporirea interesului fiecărei unități șco
lare de a-și forma discoteca proprie. Un 
teren larg de difuzare a discului (și de 
influențare a tematicii în sensul cerin
țelor) este, de asemenea, rețeaua 
caselor de cultură, cluburile muncito
rești, căminele culturale. Forurile care 
conduc aceste instituții nu se îngrijesc, 
în măsură satisfăcătoare, să asigure 
procurarea de discuri și picupuri.

Mari lipsuri se constată în domeniul 
popularizării. Casa de discuri „Electre- 
cord", organele de comerț se mulțu
mesc cu prea puțin (un catalog, bule
tine de informare trimestriale — mate-

riale care nu ajung, de multe ori, la 
cei interesați), ignorînd publicul larg 
pe Care l-ar putea atrage numai o 
popularizare vie, concretă, ingenioasă, 
prin intermediul cinematografului, ra- 
diofeleviziunii, radio!icării, afișelor etc., 
precum și prin intermediul presei, care 
oglindește încă sporadic activitatea 
ditorială a discului.

.. . . -,

e-

Intr-un articol cu titlul de mai 
publicat în „Scînfeia" nr. 6 744, 
estrul emerit al artei J. Perahim arăta 
că se manifestă o slabă colaborare în
tre artiștii plastici și unitățile in
dustriale care produc obiecte de arti
zanat și de uz casnic. Prototipurile 
create de valoroși artiști plastici pă
trund cu greu în întreprinderile spe
cializate, în producția de serie, în- 
tîmpinînd o anume rezistență. Prin u- 
nităfile Comerciale — se spunea în 
articol — se difuzează adesea obiecte 
inestetice.

în răspunsul trimis redacției de că
tre Direcția tehnică din Ministerul In
dustriei Ușoare se spune că „fără în
doială, unele propuneri ale tovarășu
lui J. Perahim sînt juste". „Conside
răm — arată răspunsul — că este bine 
ca un număr cît mai mare de artiști 
plastici să aibă contact cît mai strîns 
cu întreprinderile industriale. Aceștia 
vor putea contribui la îmbunătățirea 
activității de creație, activitate care, 
tară îndoială, are încă lacune".

în continuare, după ce subliniază o 
frază din articol, în care se făcea a- 
firmafia că produsele de astăzi sînt 
evident mai reușite, atît funcțional cît 
și estetic, față de cele de acum 5—8 
ani, răspunsul conclude categoric : „în 
linia imprimeurilor, a ceramicei, a por
țelanurilor și a tuturor obiectelor reali
zate de creatorii din industrie se re
marcă noutatea, îndrăzneala, bunul 
gust". Foarte evaziv, Direcția tehnică 
recunoaște : 
rar, se mai 
duse cu un 
însă acestea 
cît gustul 
Imediat". întrebarea este: le elimină 
oare și întreprinderile respective ?

O vizită în cîteva magazine scoate 
în evidență prezența, pe lîngă multe 
produse reușite, și a unor tipuri de

sus, 
ma-

„Este posibil că uneori, 
strecoară în comerț pro- 
aspect mai pujin plăcut, 
au o viată scurtă, înfru- 

consumatorilor le elimină

un gust de mult depășit sau chiar de 
prost gust : vaze cu desenul unor flori 
copiate parcă din manualul de bota
nică, bibelouri (balerină, căprioară, 
spoitor de tingiri, veverița cu pui etc.) 
cu aspect urît, scrumiere greoaie, pahare 
cu înflorituri inutile etc. Este adevă
rat, numărul acestor tipuri a scăzut, dar 
nu într-o măsură care să dea dreptul 
la mulțumirea de sine. Pe de altă 
parte, lipsesc obiecte decorative pline 
de fantezie, sortimente mai variate, în
deosebi în domeniul ceramicei, mo
zaicurilor, tapiseriei, atît de mult so
licitate pentru împodobirea locuinței.

Răspunsul, lipsit, după părerea 
noastră, de spirit autocritic, lasă să 
se înțeleagă că ar exista o sfrînsă le
gătură și colaborare între creatorii din 
industria de specialitate și artiștii 
plastici. Această colaborare, ne per
mitem să observăm, este încă într-o 
fază de început, departe de a fi mul
țumitoare. Ea se rezumă, de cele mai 
multe ori, la cererea avizului unuia din 
artiștii plastici, întotdeauna pus în mi
noritate la votul din comisiile de omo
logare și de avizare.

Este cel puțin ciudat să cOnstați cum, 
în încheierea răspunsului, rolul direc
țiilor industriale în îndrumarea produc
ției de artizanat în serie este minima
lizat în acești termeni : „Direcțiile ge
nerale industriale dau întreprinderilor 
planul de creație și linia generală de 
urmat și nu dispun ce anume modele 
să fie executate. Ceea ce nu este co
respunzător este respins la omologa
re sau nu se contractează de comerț 
și nu ministerul impune ce este de re
produs". Sîntem de acord că întreprin
derea trebuie să fie lăsată să-și des
fășoare inițiativa. Ni se pare însă nefi
resc ca această problemă să fie 
tratată numai sub aspectul formal al 
cifrelor de plan. Credem că ar fi ne
cesară o discuție mai la obiect, în 
cadrul direcțiilor respective și al în
treprinderilor despre cerințele estetice 
ale producției de arfă decorativă.

13,15 ; 15.30 ; 17,45 ;

FRÜMÖSI ANI — 
I - 14 : 16 î

DUMNEATA,
' — cinéma- 
; 12,30 ; 15 ;

14,45 ;

NECUNOSCUTA: 
11 , 13,15 ; 15,30 ; 18 ;

cinema- 
(completare 
— 10 ; 15 ;

IN JURUL 
Volga (comple- 
din Oboga) — 

16.30 ; 18,45 : 21 
— cinemascop : 

10.30 ; 15 ; 17 ; 19 ;

ft--- 'Vl'FF« ' J.,,. ‘ ■

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 șl 24 noiembrie. In țară : Vreme 

în general umedă, cu cerul mal mult noros. Vor cădea ploi măi frecvente 
în jumătatea de vest a țării. Izolat lapoviță șl ninsoare. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade iar 
maximele între minus 2 șl 8 grade. Ceață loCală. în BucUrești : Vreme în 
general umedă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi slabe care Ia 
sfirșltul intervalului se vor transforma în lapoviță. Temperatura în scă 
dere ușoară.
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PLENARA LĂRGITĂ 
A COMITETULUI 
UNIUNII SCRIITORILOR

In zilele de 19 și 20 noiembrie 
a avut loc la Casa Scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu“ din Capitală 
plenara lărgită a Comitetului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor. 
La plenară au participat ca in
vitați un mare număr de scriitori 
din întreaga țară, reprezentanți ai 
celor 11 publicații literare ale u- 
niunii, precum și redactori ai re
vistelor „Contemporanul“, „Tribu
na“, „Ramuri“, „Familia“, „Ate
neu“. A fost prezentat un referat 
al Biroului Uniunii Scriitorilor cu 
privire la problemele actuale ale 
presei literare.

Au luat cuvîntul scriitorii Mih- 
nea Gheorghiu, Alecu Ivan Ghilia, 
Dumitru Radu Popescu, Dumitru 
Ignea,; George Ivașcu, Ion Lăn- 
crănjan, Eügen Barbu, Bodor Pali, 
Al. <T Ștefănescu, Radu Teodoru, 
Nirw Uassian, Fănuș Neagu, Radu 
Cîriibci, Nicolae Tertulian, Ale
xandru Oprea, Tiberiu Utan, I. D. 
Bălan, Adrian Păunescu.

în încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul Ion Stoian, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

De asemenea, în ședința comite
tului de conducere au fost primiți 
noi membri în Uniunea Scriitorilor 
și s-a stabilit planul de activitate a 
uniunii pe Următoarele șase luni.

C r o n i c a Z î I e 8
DELEGAȚIA SEIMULUI 

REPUBLICII POPULARE 
POLONE — LA CRAIOVA

Delegația Seimului Republicii 
Populare Polone, condusă de Jan 
Karol Wende, vicemareșăl al Sei
mului, care la invitația Marii A- 
dunări Naționale ne vizitează țara, 
a poposit sîmbătă dimineața la 
Craiova. Delegația este însoțită de 
Vasile Mateescu și Ion Cristolo- 
veanu, deputați în Marea Adunare 
Națională, și Jerzy Fidler, consi
lier al Ambasadei R. P. Polone 
la București. La sfatul popular re
gional, oaspeții au fost primiți de 
Ion Predesch, președintele comi
tetului executiv. Membrii delega
ției s-au interesat îndeaproape de 
problemele învățămîntului ele
mentar și mediu și de construcția 
de locuințe în regiune.

Delegația a vizitat apoi Uzinele 
„Electroputere“ Craiova. Alexan
dru Dombi, directorul uzinelor, a 
prezentat oaspeților fabricile și 
secțiile acestei unități. în conti
nuare, a fost vizitat Combinatul 
chimic de la Ișalnița.

Seara, în sala Teatrului Național 
din Craiova, a avut loc în cinstea 
oaspeților un spectacol folcloric 
prezentat de Ansamblul de Stat 
de cîntece și dansuri „NiColae Băl- 
cescu“ din orașul Ctaiova.

VIZITA ÎN ROMÂNIA
A UNUI GRUP DE SENATORI K 

AMERICANI

în cadrul unei călătorii între- | 
prinse în mai multe țări europe- I 
ne, la 20 noiembrie a.c. a sosit la g 
București un grup de senatori a- | 
mericani coildus de senătortll Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocrate din Senatul Statelor Unite 
ale Americii. în cursul vizitei de o’ 
zi, Mike Mansfield și grupul de se
natori ce-1 însoțeau à fost primit 
de Gheorghe Apostol, prim-vicë- 
președinte al Consiliului de Miniștri | 
al Republicii Socialiste România, și | 
de Ștefan Voitec, președintele Ma- 0 
rii Adunări Naționale.

Tot în aceeași zi, grupul de se- g 
natori a purtat discuții la Minis- | 
terul Afacerilor Externe, unde a | 
fost primit de George Macovescü. H 
adjunct al ministrului afacerilor | 
externe. La discuții a participat | 
Ilie Voicu, adjunct al ministrului I 
comerțului exterior.

De asemenea, la întrevedere a 
luat parte Joseph Neubert, însărci
natul cu afaceri a.i. al S.U.A. la 
București.

La 21 noiembrie, grupul de sena
tori americani a părăsit Capitala. I 

(Agerpres)

„CĂSĂTORII“ INTRE 
PARTENERI INEGALI 
O acerbă luptă de concurență 
pe piața vest-europeană de mașini 
electronice de calcul

AZI LÀ FOTBAL
I :

lUmânia-Portugalia
întâlniri internationale

Echipa de fotbal a țării noastre 
încheie astăzi sezonul internațio
nal primind, pe teren propriu, re
plica unei reprezentative de certă 
valoare — cea a Portugaliei. 
După cum se știe, meciul se dis
pută în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Partida 
se anunță deosebit de interesan
tă, dată fiind pe de o parte do
rința echipei portugheze de a în
cheia neînvinsă „preliminariile", 
iar pe de alta intenția fotbaliști
lor români de a se comporta la 
nivelul reputaților lor parteneri 
de joc.

Pentru meciul de azi, antreno
rii români Oană și Covaci au sta
bilit următorul „unsprezece* *’ : lo- 
nescu—Popa, Hălmăgeanu, Dan 
Greavu—Ghergheli, D. Popëscu— 
Pîrcălab, Badea, Dridea I, Sorin 
Avram.

(Urmare din pag. I)

• OPERATIVITATEA. Așa cum 
s-a subliniat în repetate rînduri, 
deservirea este apreciată și în ra
port cu economia de timp. Fie la 
domiciliu, fie în unitate, cetățeanul

Antrenorul portughezilor, Otto 
Gloria, a sosit aseară în Capitală 
cu cel mai bun lot posibil. După 
cum a declarat pe aeroport, for
mația Portugaliei va fi următoa
rea : Carvalho—Festa, Germano, 
Carlos, Hilario — Pinlo, Coluna — 
Augusto, Eusebio, Torres, Simoes.

Meciul România—Portugalia în
cepe la ora 14 și va fi transmis în 
întregime la radio și televiziune. 
Arbitrează : elvețienii Dienst (la 
centru), DîoZ și GSppel (la tușe).

HOCHEI. — Pe patinoarul artifi
cial „23 August" s-a disputat aseară 
întîlnirea internațională de hochei 
pe gheată dintre selecționatele Ro
mâniei și Ungariei. Hocheiștii ro
mâni aii terminat învingători cu scb- 
rul de 6—3 (3—0 ; 0—2; 3—1) prin 
punctele realizate de Bașa (2), Va- 
kar, Szabo II, Pană și Floroscti. Pen
tru oaspeți au marcat Szitva, Ban- 
kuti și Boroczi.

Astăzi, de la ora 18, pè același pa
tinoar are loc meciul revanșă.

HANDBAL. — Competiția interna
țională de handbal (masculin) pentru 
„Cupa orașului București" a conti
nuat sîmbătă în sala Floreasca din 
Capitală. Echipa de tineret a orașului

București a învins cu scorul de 
23—18 (13—5) echipa orașului
Belgrad. în cel de-al doilea joc, 
București (seniori) a dispus cu 
18—14 (11—9) de Budapesta.

Astăzi, de la orele 18,15, în ultima 
zi a competiției sînt programate 
meciurile : București (tineret) — 
Budapesta și București (seniori) — 
Belgrad.

BASCHET. — Aseară, la Galați, în 
ziua a două a turneului internatio
nal feminin de baschet s-au înregis
trat următoarele rezultate : Româ
nia—R. D. Germană 71—65 (20—34) ■ 
Ungaria—România (B) 61—54 (27— 
26). Turneul se încheie astăzi.

(Agerpresl

Echipa de rugbi a Franței 

pentru meciul cu reprezentativa noastră
Reprezentativa de rugbi a țării 

noastre urmează să întîlnească la 
Lyon — la 28 noiembrie a. c. — 
selecționata Franței. Meciul este 
așteptat cu interes de opinia rug- 
bistică din ambele țări, întrucît, 
se știe, în ultimii ani rugbiștii 
francezi și români au furnizat 
dispute pasionante, echilibrate. Lo
tul nostru reprezentativ face azi o 
ultimă verificare, întîlnind pe sta
dionul Gloria, cu începere de la 
ora 11, echipa clubului cu același

nume. După acest meci, se va al
cătui formația definitivă.

Forul de specialitate al Franței 
a definitivat echipa ce va fi opusă 
XV-ului român. Iată componența 
acesteia, așa cum a apărut în zia
rul „L’Equipe“ : Lacaze. Besson, 
G. Boniface, A. Boniface, Darrouy, 
Gachassin, Lasserre, Crauste, Her
rero, Sitjar, Dauga, Spanghero, 
Gruarin, Cabanier, Berejnoi. Re
zerve : Capdouze, Ponsaille, Pu
get, Lira, Benesis.

Săptămirialul vest-ger
man „Die ANDERE ZEI
TUNG" publica Uh articol 
despre penetralia pe plaja 
vest-europeană a rrtonopo- 
lurilor americane producă
toare de mașini electro
nice.

„în iunie anul acesta, 
cunoscute firme franceze 
și engleze din industria 
electronică au căzut de 
acord să colaboreze strîns 
la dezvoltarea mașinilor 
electronice de calcul. A- 
tunci s-a considerat ca 
senzațional faptul că Ger
mania occidentală nu par
ticipă la acest acord.

Această asociere — care 
trebuie considerată drept 
un răspuns la penetrația 
concernelor americane — 
a zguduit într-atîta cercu
rile din industria electro
nică (vest) germană, încît 
ele s-au văzut nevoite să 
trimită guvernului un me
morandum, ăl cărui conți
nut n-a fost dat publicită
ții. Totuși, din partea unor 
persoane apropiate de a- 
ceastă industrie, s-â pu
tut afla că în memoran
dum s-a accentuat in mod 
deosebit asupra faptului 
ca acest domeniu de pro
gres tehnologic, hotărîtor 
pentru timpul nostru, nu 
pdate fi cedat pe dë-a-n- 
tregdl americanilor.

Neliniștea cercurilor e- 
conomicé vest-européne 
provocată de penetrația 
extrem de rapidă a ame
ricanilor pe piața euro
peană de mașini de calcul 
nti este exagerată, ci în 
întregime fundamentată. 
Numai uriașul concern a- 
therican I.B.M. World — 
Trade Corporation, New 
York, o filială sută în sută 
a lui International Busi
ness Machines Corpora
tion, deține astăzi, în Eu
ropa occidentală, 73—75 
la sută din piața mașinilor 
de calcul, iar în S.U.A. — 
o cotă de circa 76 la sută.

în 1964, prin interme
diul filialei sale I.B.M. 
Deutschland Internationale 
Büromaschinen Gesell- 
schalt din Sindelfingen, 
I.B.M. a realizat vînzări 
de mașini electronice de 
calcul în valoare de 350 
milioane mărci. Pe locul 
doi se situează concernul 
Remington (concernul a- 
merican Spèrry-Rand) — 
cu vînzări de 43 milioane 
mărci. Abia pe locul trei

poate fi intilnită o între
prindere germană — 
Siemens und Halske A.G. 
— cu vînzări de 25 mi
lioane mărci. Și mai tre
buie avut în vedeie că, la 
fabricarea mașinilor elec
tronice de caicul, firma 
Siemens nti este nici pe 
departe de sine stătătoa
re : ea colaborează strîns 
cti un concern american.

Pătrunderea tot mai ra
pidă a mașinilor electro
nice în viața economică 
vest-europeană, însemnă
tatea acestor mașini pen
tru dezvoltarea viitoare a 
economiei naționale, pre
cum și creșterea considera
bilă a cîștigurilor au de
terminat și un alt mare 
concern american să de
vină mai activ în Eu
ropă. Este vorba de Ge
neral Electric Company, 
New York.

începînd din 1950, în 
afară de concernul Ge
nera/ Electric Company, 
New York, diferite între
prinderi americane con
structoare de ritașini elec
tronice au înființat în Eu
ropa occidentală 60 de fi
liale : 35 în țările C.E.E. 
și 25 în cele ale Zonei li
berului schimb.

Pentru a pătrunde sis'" 
matic pe piețele europène, 
Gëtieral Electric â creat 
la centrală sa — Interna
tional General Electric Co. 
oi New York — o secție 
specială. ÂceaStă secție 
specială a pus la cale a- 
socierea, care a făcut 
vîlvă la timpul său în Eu
ropa, dintre General Elec
tric și cea mai mare în
treprindere europeană 
producătoare de mașini de 
calcul — firma franceză 
Compagnie des Machines 
Bull. Din această asbciere 
a luat naștere un nou gi
gant industrial — BÜ1I- 
General Electric — fii spa
tele căruia stă nu numai 
General Electric, cu cei 
250 000 de salariați și cu 
un dever de peste 20 mi
liarde mărci anual, ci și 
Bull, cu un dever de peste 
500 milioane mărci. Astfel, 
la mijloctil anultii 1964, 
cele mai mari întreprinderi 
din ramura respectivă, din 
S.U.A. și Franța, s-au con
topit într-un supraconcern 
internațional.

Prin internieditil lui 
Bull, General Electric a 
obținut noi influențe în

R.F.G. și anume prin Bull 
Deutschland GmbH, din 
Köln, care a devenit acum 
o filială a lui Bull-Genëral 
Electric.

O a doua intervenție în 
Europa le-a reușit mag
naților ltil General Electric 
în septembrie 1964, la cî
teva săptămîni după aso
cierea cu Bull. Cel mâi 
mare producător de ma
șini pentru birouri de pe 
vechiul continent — C. 
Olivetti (Italia) a încheiat 
cu General Electric un a- 
cord privitor là constitui
rea, la Milano, a societății 
Olivetli-General Electric. 
Noua combinație italianb- 
americană poate influența 
piața germană prin inter
mediul societății Deutsche 
Olivetti A.G. din Frank
furt.

Prin intermediul cunos
cutului concern german 
A.E.G., General Electric 
și-a creat o a patra veri
gă foarte importantă în 
domeniul mașinilor de cal
cul. Interes prezintă și 
faptul că prin interme
diul A.E.G., Generai Ë- 
lectric poate exercita o

anumită influență asupra 
societății Telefunken — o 
filială a A.E.G. — cit și 
asupra cunoscutelor uzi
ne vest-germane de mașini 
pentru birouri Olympia 
A.G., din Wilhelmshaven.

Pentrti â compléta ta
bloul activității multilate
rale a firmei General Elec
tric pe continentul euro
pean, trebuie amintit că a- 
ceastă societate a predat 
celui mai mare concern 
britanic de mașini electro
nice — Electrical Indus
tries Ltd — o licență pen
tru construcția de calcula
toare automate necesare 
conducerii unor procese 
industriale.

După cum se remarcă, 
tentaculele marelui con
cern american întinse spre 
Europa sînt foarte lungi și 
îmbinate cu multă iscti- 
sință. In orice caz, în anii 
următori, pe piața vest- 
europeană ca și pe cea 
vest-genmană de mașini 
electronice de calcul se 
va desfășura o luptă a- 
cerbă de concurență in
tre concernele internatio
nale".

Vizită de curtoazie 
și interese 
economice
Ziaritl elvețian „DIE 

TAT“ comentează vizita 
suveranilor belgieni în 
Americă Latină.

„Suveranii Belgiei între
prind ö călătorie de bună
voință într-o serie de țări 
latino-americane, care pre
zintă un intërës deosebit 
pentru cercurile economice 
belgiene. Se speră că în 
urma acestei vizite se vor 
recuceri fostele piețe de 
desfacere ale Belgiei din 
Mexic, Chile, Argentina și 
Brazilia".

Arătind ce motive de
termină acest efort, ziarul 
scrie in coritinuare : „Dacă 
înainte de 1914, Ame
rica Latină era principalul 
cumpărător al mărfurilor 
belgiene, la ora actuală fa
bricanții din Belgia au a- 
colo foarte puțini client!. în 
anul 1963, produsele Bel- 
țjiei și Luxemburgului re
prezentau numai 0,62 la 
sută din valoarea impor
turilor Mexicului. Expor
turile mexicane in aceste 
două țări au constituit nu
mai 0,36 la sută din volu
mul total al exportului 
mexican. '

Prin acest exemplu, e- 
fectele Pieței comune se 
văd destul de clar. Mexicu
lui, o țară din așa-numita 
«lume a treia», după prima

eqalare a taxelor vamale 
nationale cu taxa vamală 
comună a C.E.E., care da
tează din 1962 (ceea ce 
pentru Belgia a însemnat, 
de fapt, o majorare a ta
xelor vamale, căci față de 
celelalte țări membre ale 
C.E.E. ea avea taxe mai 
scăzute), i-a venit din ce in 
ce mai greu să facă față 
discrepantei crescinde a 
taxelor vamale comune. Ca 
Urmare, exporturile Mexi
cului scad în cele două 
țări membre ale Pieței co
mune.

în Chile, cea de-a doua 
țară vizitată de suveranii 
belgieni, Bëlgià și Luxem 
burgul ocupă locul unspre
zece pe iista de exporturi.

In Argentina, cifrele de 
comerț nu depășesc cu 
mult pe cele din Chile. 
Totuși, interesul Belgiei 
față de Argentina . este 
considerabil. Același lucru 
se poate spune și despre 
Brazilia. Datorită poten
țialului ei econoriiic, pro
ducătorii belgiëni urmă
resc o lărgire mai mare 
a relațiilor economice, 
care in ultimii ani au fost 
mai intense. Bruxelles-ul 
este de părere că Brazilia 
ar ptitea deveni un im
portant partener comer
cial”.

!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
! 
I
I
I

I

I

SEMNALE DE LA DISTANȚE 
DE MILIARDE DE ANI 

LUMINA
Là 19 noiembrie, în Australia a 

fost inaugurat un radiotêlèscop 
care poate recepționa semnale ra
dio de la distante de miliarde de 
ani lumină- Telescopul se află si
tuat la 40 k-ilomëtri sud-eăt de 
Canberra și dispune de o antenă 
avînd brațe de cite 1,5 kilometri 
lungime.

Doi pescari din R.D.G. au prins 
în Marea Baltică o broască țes
toasă lungă de peste 2 metri și 
avînd o greutate de 450 kg. Ea 
a fost predată grădinii zoologice 

din Leipzig

INSTRUMENT MUZICAL 
ELECTRONIC

Là Moscova a fost construit un 
nou instrument muzical electronic
— „Ekvodina" — care funcționează 
cu tranzistori. „Ekvodjna" este o 
Combină muzicală alcătuită din 65 
de tranzistori, aparate electro
nice cu vid. Fiind mai mică 
chiar decît o pianină în mi
niatură, „Ekvodina" poate să în
locuiască 20 de diferite instrumen
te de orchestră. Ea se caracteri
zează totodată printr-o înaltă ca
litate a sunetului. Cunoscuți com
pozitori sovietici compun acum mu
zică specială pentru acest instru
ment.

ȚINTA VIE
O populație care trăiește în 

nordul Indiei, la poalele Himalaiei, 
practică Un joc sportiv străvechi
— tragerea cu arcul în... ținte vii. 
Fiecare dintre concurenți are 
dreptul să tragă șapte săgeți în 
picioarele tinui orn cate sare sau 
aleargă Martorii oculari poves
tesc că acest sport nu prezintă 
nici o primejdie pentru cei în care 
se trage, căci picioarele care ser
vesc drept țintă sînt înfășurate în 
postav sau piele

COMOARA PE FUNDUL 
UNUI RÎU

Aproximativ 2 ani după catas
trofă de la Longarone, în apro
pierea acestui oraș nord-italian 
greu încercat, pe fundul rîului 
Piave, s-a găsit o casă de bani cîn- 
tărind citea 2 tone. Autoritățile 
au stabilit că ea provine de la un 
magazin de bijuterii din Longa
rone și a fost luâtă, la timpul său, 
de ape în casă s-au găsit ceasuri, 
inele, coliere și alte bjuterii. A- 
cum, mai multe persoane, rude ale 
bijutierului care a murit în aceas
tă catastrofă, îșl dispută moște
nirea.

VECINI...
DIR SPIRITUL
DE ORGANIZARE
DIFERĂ

(Urmare din pag. I)
r mul intens de execuție pe 

& & șantier al întreprinderii oră-
ș, . ești de construcții Galați este 
«•rițlent. Se remarcă o bună orga- 
n.are a muncii. Săparea funda
țiilor, turnarea betoanelor și alte 
lucrări se execută în două schim
buri; mașinile și utilajele sînt 
dirijate operativ de la un punct de 
lucru la altul. Inițiativa maistru
lui Dumitrache Ciupitu, privind 
organizarea muncii în brigăzi com
plexe, alcătuite din muncitori dul
gheri, fierari și betoniști s-a bucu
rat de un larg răsunet.

în prezent, pe șantier lucrează 
patru asemenea brigăzi. Structura 
de rezistență a unui bloc tip 
C șe realizează cu 20—25 de 
zțle/ mai repede. Pentru sezonul 
’ >ce au fost confecționate panouri 

"necesare închiderii spațiilor de lu
cim, s-a asigurat încălzirea interi
oarelor, iar la blocurile aflate în 
finisaj, se urgentează execuția in
stalațiilor definitive.

Care este însă situația pe șan
tierul microraionului Mazepa, ve
cin cu Țiglina ? Din 1 074 de 
apartamente planificate pe a- 
cest an s-au predat ceva mai 
mult de 400. Firește, un ritm 
nesatisfăcător de lucru. Cu toa
te că între timp a fost re
zolvată problema amplasamente
lor, pe șantier se mențin ■ nea
junsurile semnalate cu luni în 
urmă. Organizarea muncii suferă 
dé aceleași lacune : unele puncte 
de lucru nu sînt aprovizionate cu 
betoane și mortare pe măsura rit
mului de turnare ; nu se urmă
rește îndeaproape respectarea gra
ficelor de execuție.

In plus, o parte din blocuri 

nu ' au asigurată încălzirea de
oarece — motivează construc
torii — proiectul lè-a fost în- 
mînat cu o întîrzlere de 4 luni. 
Așa cum se arată înft-o scrisoare tri
misă redacției de mai mulți locatari, 
lipsa proiectului nu scuză cu nimic 
Grupul de șantiere nr. 1 al Trustului 
regional de construcții Galați, care 
tărăgănează executarea instalațiilor de 
încălzire la unele blocuri terminate.

PLOIEȘTI

CÎND DOI 
DISCUTĂ, 

AL TREILEA 
PIERDE

— De la începutul anului — preci
zează ing. NICOLAE DIMITRIU, 
directorul T.R.C. din Ploiești — s-au 
predat la cheie 1 732 apartamente. 
La sfîrșitul acestei luni, numărul 
lor va spori cu încă 370. Din pla
nul anual, sporit față de cel inițial, 
rămîne să predăm în decem
brie ultimele 700 de apartamente. 
Ritmul susținut în care se lucrează, 
măsurile suplimentare luate în ultima 
vreme ne îndreptățesc să afirmăm că 
planul de locuințe va fi realizat in
tegral, concomitent cu asigurarea 
unui front larg de lucru pentru 1966.

Am mers pe cîteva șantiere ale 
trustului. Se confirmă în practică 
eficiența măsurilor luate la propu
nerea .biroului comitetului regional 
de partid. Inginerii și tehnicienii 
trustului nu-și mai cheltuiesc 
timpul prin birouri, ci sînt pre- 
zenți pe șantiere, participînd di
rect la bunul mers al lucrărilor. 
Fiecăruia i s-a repartizat un anu
mit sector de muncă de care răs
punde direct pînă la finele anului. 
Săptămînal, în prezența cadre

lor de conducere ale trus
tului, se analizează, pe baza gra
ficelor, stadiul lucrărilor, rezol- 
vîndu-se operativ orice neajuns. 
La furnizorii „insensibili“ față de 
apelurile făcute prin Scrisori și a- 
drese s-au trimis delegați să gră
bească livrarea materialelor.

— Toate aceste măsuri — ne spu
ne tov. ION IRIMESCU, secreta
rul comitetului de partid al 
Grupului I construcții Ploiești — 
sînt însoțite de o muncă politică 
susținută în rîndul constructorilor. 
Am organizat și vom organiza 
discuții operative la punctele de 
lucru privind respectarea disci
plinei în muncă și îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Periodic, ur
mărim foldsirea timpului de lucru, 
a utilajelor și a mijloacelor de 
transport.

Inginerul șef al grupului de șan
tiere, IONEL MIREA, sublinia că 
eforturile proiecfanților ar trebui să 
fie conjugate mai mult cu cele ale 
constructorilor. — „Dacă ne găsim 
într-o situație precară în prezent 
— arată el — nu e numai vina 
noastră. Circa două luni am întîr- 
ziat construcția a 500 de aparta
mente din cauza schimbărilor de 
soluții cerute de proiectanți. între 
D.S.A.P.C. Ploiești și C.S.C.A.S. 
s-au purtai discuții îndelungate 
privind unele soluții de proiectare, 
fapt care a creat șantierului o si
tuație financiară grea, a determi
nat rămîneri în urmă în îndeplini
rea planului. Nici în prezent nu 
există documentația pentru blocu
rile 19, 21 și 22“. Cu alte cuvinte, 
cînd doi discută la nesfîrșit, al 
treilea pierde.

într-un articol publicat cu cîte
va luni în urmă erau semnalate și 
unele deficiențe privind folosirea 
utilajelor și mijloacelor de trans
port. Care-i situația acum ? Maca
ralele portante de la construcțiile 
din panouri mari nu sînt utilizate 
decît în proporție de 50 lâ stită ; 
utilajele grele (buldozere, compre- 
soare, excavatoare) au un randa
ment doar de 54 la sută ; două be
toniere, montate în vederea glisării 
blocului 122 de pe șantierul Plo
iești Nord nu au funcționat mai 
bine de 20 de zile. Iată o situație 
care arată perpetuarea unor defi
ciențe mai vechi. Aceasta înseamnă 
că pe șantierele trustului trebuie 
acționat cu mai multă promptitu
dine pentru folosirea mai judicioa
să a mașinilor șl utilajelor — fac

tor de seamă în grăbirea ritmului 
de execuție a lucrărilor, în crește
rea productivității muncii.

Concluzia care se desprinde 
din constatările raidului-anchetă 
întreprins de corespondenții regio
nali ai ziarului este clară : pe ma
joritatea șantierelor au fost luate 
măsuri pentru grăbirea ritmului 
de execuție, pentru darea în folo
sință a locuințelor planificate pe 
acest an și asigurarea frontului 
de lucru pentru 1966. Totuși, pe 
anumite șantiere s-au constatat și 
de astă dată unele rămîneri în 
urmă, precum și o slabă preocu
pare pentru pregătirea construcții
lor viitoare. Este necesar ca sfatu
rile populare, conducerile trusturi
lor regionale și D.S.A.P.C. să trea
că neîntîrziat la aplicarea de mă
suri imediate și hotărîte pentru în
deplinirea integrală a planurilor 
construcțiilor de locuințe. Timpul 
care a mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului este scurt și nu mai poate 
fi vorba de jumătăți de măsură, 
ci de o intervenție promptă, efi
cientă. O atenție deosebită trebuie 
să se acorde calității lucrărilor, 
asigurării condițiilor ca pe șantie
re să se lucreze într-un ritm susți 
nut și în perioada de iarnă.

Raid-anchetă realizat de Ale
xandru MUREȘAM, Radu APOS
TOL, Constantin CĂPRARII
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La ce nivel răspunde 
cooperația 
meșteșugărească 
cerințelor
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populației ? 

trebuie să fie servit prompt, cu 
mijloacele cele mai moderne. A lu
cra repede și bine înseamnă a da 
Cu adevărat dovadă de conștiin
ciozitate profesională, de pricepere 
în meserie și respect față de client.

O DESFĂȘURAREA UNEI ACTIVI
TĂȚI EDUCATIVE VII, MOBILIZA
TOARE, IN RÎNDUL MEȘTEȘUGA
RILOR constituie o necesitate prim
ordială pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste, pentru cultivarea u- 
nei atitudini lipsite de îngăduință 
față de orice manifestare de in- 
corectitudlrie.

Și ce se mai poate 
adăuga

Firește, în afară de cele mențio
nate, se mai pot adăuga și altele. 
Cum stau lucrurile, de exemplu, în 
sectorul serviciilor la domiciliu, 
despre care s-a pomenit mai sus ? 
Se știe : sînt destul de greu de ob
ținut. E drept, unități specializate 
există. Dar cum este asigurat ac
cesul la serviciile lor și cînd răs
pund ele la chemările cetățenilor ? 
Intîi, clientul dă un telefon — 
dacă numărul din carte e bun 
sau dacă are noroc la 03 
și izbutește să prindă legătu
ra cu unitatea, ■ postul fiind în
deobște ocupat —- anunțînd că are 
nevoie de un meșter. I se la adreșa 
și, cu aproximație de ore sau zile, 
i se răspunde că va veni .cineva. 
Iar acel cineva vine, în sfîrșit, a- 
ducînd cu el o trusă de scule uti
lată mai mult decît aproximativ 
Așa că cel care trebuie să-i vină 
în ajutor e, deseori, tot clientul.

Pe de altă parte, unele servicii 
s-au restrîns ori s-au degradat pe 
parcurs. Vom aminti doar repararea 
și stoparea pe loc a unei haine, efec
tuarea, tot pe loc, a unor mici re
parații de încălțăminte sau execu
tarea pe bază de abonament a u- 
nor lucrări de reparații și întreți
nere. Se pare că unii tovarăși din 
cooperația meșteșugărească lasă 
pe plan secundar acea latură a 
muncii care are în vedere tocmai 
modernizarea deservirii pe căile 
cele mai simple. Mereu se dau pu
blicului asigurări vagi că „se va 
face", explicîndu-i-se cu bună vo
ință că „încă n-avèm posibilități". 
Dar peste cîți ani se va putea 

asigura cetățeanului un serviciu 
prompt, ireproșabil, fără ca pentru 
aceasta să bală drumurile de re
petate ori și să piardă timp pre
țios 7 Totul arată că este nevoie de 
mai mtiltă gîndire, inițiativă și per
severență pentru a se modifica 
optica celor care au răspunderea 
de a moderniza deservirea în co
operația meșteșugărească.

De toate, dar cum?
Lucrurile trebuie privite cu foată 

seriozitatea. Căci mai ales în con
dițiile investițiilor substanțiale ac
tuale, foarte multe depind de spi
ritul de inițiativă și de organizare 
al UCECOM. Și în această privință 
lacunele sînt încă mari.

Să luăm un singur exemplu. Co
operativa „Metalo-Casnica" din 
Capitală efectuează în momentul 
de față circa 40 de activități, în
cepînd de la întrețineri auto la lă- 
cătușerie, lucrări de instalații de 
tot felul, reparații de mașini elec
trice casnice, tinichigerie, cauciu- 
cărie, pînă la firme, reparații de 
piane și acordeoane ; fără a mai 
pomeni de secțiile de producție, 
unde se lucrează : lămpi și lustre, 
obiecte forjate, împletituri de 
sîrmă, garaje metalice etc. Se 
pune întrebarea — ce a rezultat 
și dintr-o discuție cu cadre de 
conducere ale cooperativei : cum 
poate fi condusă, în bune condi
ții, o, unitate cu un asemenea 
„profil", cu peste 100 de centre 
răspîndite pe tot cuprinsul orașu
lui, slab încadrată cu tehnicieni ?

— Ce Urmăriți în mod deose
bii? — i-am întrebat pe tovarășii de 
aici.

— Avem un plan de cîteva 
zeci de milioane. Trebuie să măr
turisim că în centrul preocupări
lor noastre stă dezvoltarea și per- 
fecționared serviciilor auto...

Foarte bine că se dă atenție a- 
cestui sector. Dar cu altele cum 
rămîne ?

Cazul nu este unic. Și în altè 
orașe ale țării, în cadrul acelorași 
cooperative se găsesc înmănun
cheate unități cu un specific deo
sebit. Rezultă că în momentul de 
față nu există prevederi anume 
care să asigure o preocupare co

respunzătoare atît pentru serviciile 
importante sau pentru secțiile de 
producție propriu-zlsă, unde se ri
dică zi de zi tot felul de probleme 
complicate privind îndeplinirea in
dicatorilor de plan, cît și pentru 
serviciile mici, dar indispensabile 
cetățenilor.

Din discuțiile pe care le-am 
avut cu unii specialiști din coope
rație a reieșit că o problemă esen
țială este studierea unei profilări 
mai precise a cooperativelor din 
marile orașe (ceea ce se și preconi
zează în ultima vreme) și, even
tual, separarea secțiilor de pro
ducție de cele de deservire, ca 
punct de plecare pentru alte îmbu
nătățiri organizatorice.

Prin însăși natura lor, unitățile 
de deservire trebuie să beneficie
ze de o mare mobilitate, de rapi
ditate în mișcări. Or, și în această 
privință activitatea cooperației 
meșteșugărești e deficitară. Deși 
delegați au fost trimiși să studieze 
experiența avansată, au luat cu
noștință de o sumedenie de mij
loace de deservire modernă, efec
tele sînt departe de a corespunde 
așteptărilor. Se pare, cum ne spunea 
recent președintele unei coopera
tive, că această experiență rămîne 
de cele mai multe ori un bun al 
cîtorva „inițiați", în loc să fie 
transmisă și adaptată, în măsura 
posibilităților, pe o scară cît mai 
largă

în această perioadă, cînd toate 
organizațiile economice își canali
zează eforturile spre traducerea 
în viață a indicațiilor trasate de 
Congresul al IX-lea, este de datoria 
UCECOM ca, împreună cu alte fo
ruri centrale, să studieze toate pro
blemele care se ridică — începînd 
de lă gospodărirea tinitățfio'i p'lhă la 
cointeresarea materială a meseria
șilor, calitatea lucrărilor, promptitu
dinea ekecuției etc. —; ca și iormele 
cele mai utile, mai practice și mai 
moderne de deservire ce pot fi in
troduse neîntîrziat, antrenînd între
gul aparat al cooperației spre în
făptuirea dezideratelor publicului. 
In acest spirit este de așteptat răs
punsul pe care conducerea 
UCECOM îl datorează opiniei pu» 
blice.



Ieri s-a deschis la Roma

I ROMĂ 20. — Corespondentul
Agerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Sîmbătă dimineața au început la 
Roma lucrările celei de-a 13-a 
Conferințe generale F.A.O. (Orga
nizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură). Sînt 
prezente delegații din 109 țări, 
membre ale organizației. Delegația 
Republicii Socialiste România este 
condusă de Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Ședința inaugurală a fost con
sacrată festivităților prilejuite de 
cea de-a 20-a aniversare a înte
meierii F.A.O. Cu acest prilej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a adresat un mesaj 
de salut. Au fost, de asemenea, a- 
dresate mesaje de salut de către 
șefi de state și guverne ai altor 
țări membre ale F.A.O.

Deschizînd lucrările, dr. B. R. 
Sen, directorul general al F.A.O.. 
a făcut un bilanț al activității des
fășurate de organizație în cele 
două decenii de existență, a con
tribuției acesteia la lupta împo
triva foametei și a subalimentației. 
Ca președinte al conferinței a fost 
ales ministrul agriculturii și silvi
culturii al Canadei, Maurice Sauve. 
Ministrul agriculturii și silvicultu
rii al Italiei, Ferravi Aggradi, a 
dat citire mesajului adresat con
ferinței de președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat. Au luat apoi 
cuvîntul reprezentanții mai multor 
state pentru a saluta organizația 
cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări.

în ședința de după-amiază con
ferința a luat în dezbatere pro
bleme de ordin procedural, urmînd 
ca luni să se intre în ordinea de 
zi propriu-zisă.

Rasiștii de la Salisbury 
condamnați 
in Consiliul de Securitate

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite : Sîmbăfă Consiliul de 
Securitate și-a reluat lucrările în le
gătură cu situația creată în urma 
proclamării unilaterale a indepen
denței Rhodesiei de sud. Proiectul 
de rezolufie prezentat de reprezen
tanții Bolivie! și Uruguayului a fost 
adoptat cu zece voturi pentru și o 
abținere (Franța). Rezoluția adopta
tă, după ce condamnă uzurparea 
puterii de către minoritatea rasistă 
sud-rhodesiană și declară actul 
independenței unilaterale ilegal, 
cere guvernului Angliei să înăbușe 
rebeliunea grupului minoritar. Se 
cere totodată tuturor statelor să nu 
recunoască această autoritate Ile
gală și să nu întrețină cu ea nici un 
fel de relații diplomatice.

După vot, reprezentantul Coastei 
de Fildeș, Assuan Usher, a declarat: 
„Noi africanii credem că această re
zoluție este doar o etapă, înfrucît 
ea nu reprezintă fot ce se poate 
face acum în această problemă*.  
Usher a reamintit că nu se va in
sista să se pună la vot proiectul de 
rezoluție prezentat consiliului de 
grupul statelor africane, dar că acest 
text n-a fost încă retras.

N CALCULE

Scrisoarea adresată de Ho Și Min
profesorului Linus Pauling

îngrijorare în rîndurile 
minerilor englezi după 
publicarea unui proiect 
oficial de închidere a 150 

de mine

CORESPONDENTA DIN LONDRA
• X' v: V'-T-

CÎND NU SE ȚINE SEAMĂ

DE SOARTA OAMENILOR...

în limbajul curent i se spune 
acum „chirurgie minieră’, pro
babil fiindcă în locul remedi
ilor curative s-a recurs la bistu
riu. Operația respectivă o va 
face Departamentul național al 
cărbunelui (D.N.C.). în progra
mul său, dat publicității zilele a- 
cesfea, se prevede că dintr-un 
total de peste 500 de mine, 150 
vor fi închise în următorii 2—3 
ani. Cifrele mai spun că vor 
avea de suferit 120 000 de oa
meni, aproximativ a treia parte 
din forța de muncă folosită în 
industria minieră britanică.

Autorii proiectului aduc argu
mente detaliate, potrivit cărora 
95 de mine ar fi pe cale de e- 
puizare, iar celelalte 55 ar fi 
neeconomice, adică nu produc 
suficient pentru a acoperi chel
tuielile. în afară de acestea, alte

Reuniunea de la Rio 
și reacția Americii Latine

RIO DE JANEIRO 20 (Ager
pres).— La Rio de Janeiro își con
tinuă lucrările conferința extraor
dinară a Organizației Statelor A- 
mericane. Problema creării „for
țelor interamericane" permanente 
nu a fost încă abordată de nici 
un delegat la conferință. Observa
torii politici relevă însă că toate 
întrevederile secretarului Departa
mentului de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, cu colegii săi latino-ameri- 
cani au constituit un sondaj toc
mai cu privire la crearea acestor 
forțe.

în cursul unei întîlniri pe care 
Rusk a avut-o cu ministrul de ex
terne al Mexicului, Antonio Car
rillo Flores, acesta din urmă a 
reafirmat că țara sa se opune cu 
fermitate proiectului de creare a 
unei forțe interamericane.

Din diferite țări ale continentu
lui latino-american parvin știri re
feritoare la manifestarea protestu
lui împotriva creării acestei forțe.

Oamenii de știință și cultură din 
Argentina au adresat o telegramă

secretarului general al O.S.A., Jose 
Mora, în care se spune : „Ne ridi
căm împotriva încercărilor de în
ființare a unor forțe armate inter
americane“. Adoptarea unei ase
menea hotărîri ar însemna pentru 
popoarele Americii Latine „o re
nunțare la independența și suve
ranitatea lor“.

„La Rio de Janeiro au loc fune
raliile O.S.A." — a afirmat pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru problemele externe a Camerei 
Deputaților din Venezuela, Alfredo 
Tarre Mursy.

HANOI 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., pre
ședintele Ho Și Min a adresat 
profesorului american Linus Pau
ling o scrisoare în care îi mulțu
mește pentru trimiterea textului 
apelului din august 1965 semnat 
de opt laureați ai Premiului Nobel 
pentru pace, în problema vietna
meză. Apelul cere să se pună ca
păt războiului agresiv din Viet
nam.

In scrisoarea sa, președintele 
Ho Și Min reamintește lupta po
porului vietnamez pentru aplica
rea prevederilor acordurilor din 
1954 de la Geneva împotriva agre
siunii americane. Imperialiștii a- 
mericani, se spune în scrisoare, duc 
un așa-zis „război special“ în 
Vietnamul de sud“. După ce rea
mintește întărirea efectivelor și 
armamentelor americane în Viet
namul de sud, folosirea de chi
micale și gaze toxice împotriva 
populației sud-vietnameze, în scri
soare se spune : „Statele Unite duc 
fără încetare politica de „escala
dare“ împotriva Vietnamului de 
nord, efectuînd zilnic raiduri ae
riene asupra podurilor, șoselelor, 
stăvilarelor, gospodăriilor de stat,

întreprinderilor, școlilor, spitale
lor, bisericilor etc. Poporul viet
namez trebuie să lupte cu hotărîre 
împotriva agresorilor americani, 
pentru a-și apăra drepturile sale 
naționale sfinte și, în același timp, 
pentru a contribui la apărarea 
păcii“.

„După părerea noastră, cea mai 
justă cale a unei reglementări 
pașnice a problemei vietnameze 
este cea expusă în Declarația din 
22 martie 1965 a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud — unicul reprezentant autentic 
al poporului din Vietnamul de 
sud — și în programul în patru 
puncte al guvernului R. D. Viet
nam“. Referindu-se la acțiunile 
poporului american împotriva 
războiului din Vietnam, în în
cheiere președintele Ho Și Min ex
primă mulțumiri poporului ame
rican, „care luptă cu hotărîre îm
potriva războiului de agresiune în 
Vietnam dus de imperialiștii ame
ricani“.

samavolnică
Verdiciui în noul proces înscenat P. C. din S U.À.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Curtea cu juri din districtul Co
lumbia a pronunțat vineri seara 
verdictul în noul proces înscenat 
Partidului Comunist din S.U.A. 
Membrii juriului au reținut toate 
cele 23 capete de acuzare împotri
va partidului, printre care refuzul 
de a-și înregistra membrii ca „a- 
genți ai unei puteri străine“, de 
a declara resursele sale financiare 
și de a depune lista organelor și 
publicațiilor de partid. Sentința 
dată de judecătorul William Jones 
condamnă partidul comunist la 
plata unei amenzi de 230 000 dolari, 
cite 10 000 de dolari pentru fiecare 
cap de acuzare.

Secretarul general al P.C. din 
S.U.A., Gus Hall, a făcut cunos
cut, imediat după pronunțarea sen
tinței, că partidul va face recurs 
în fața unei instanțe superioare.

Se știe că un proces similar a fost 
înscenat partidului comunist și în 
1962, cînd a fost pronunțată o sen
tință de același gen, care însă a 
fost anulată de Curtea de apel. 
Sentința din actualul proces este 
cu atît mai surprinzătoare cu cit 
ea intervine la numai cîteva zile 
după ce Curtea Supremă a S.U.A. 
— cea mai înaltă instanță ameri
cană — a calificat drept neconsti
tuțională prevederea cuprinsă în 
legea McCarran, adoptată în 1950, 
care îi obligă pe membrii partidu
lui comunist să se înregistreze ca 
„agenți ai unei puteri străine". 
Curtea Supremă aprecia că aplica
rea acestei prevederi ar putea 
constitui o violare a principiului 
juridic în virtutea căruia „nimeni 
nu poate fi obligat să depună îm
potriva sa“.

Situație încordată 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 20 (Ager
pres). — Situația politică din Re
publica Dominicană continuă să 
rămînă încordată. Președintele 
guvernului provizoriu, Hector 
Garcia Godoy, a declarat vineri 
seara că într-adevăr în țară 
există o conspirație care vizează 
o lovitură de stat. El a prevenit 
însă că autoritățile cunosc nu
mele persoanelor care complotea
ză și locul de întîlnire al acesto
ra în vederea pregătirii loviturii 
de stat. „Guvernul și forțele ar
mate, a arătat Godoy, sînt pre
gătite pentru orice eventuali
tate“.

Declarația comună
BELGRAD 20. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : După încheierea vizitei- în 
R. S. F. Iugoslavia a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Polone, în frunte cu W. Gomulka 
și J. Cyrankiewicz, a fost dată pu
blicității o declarație comună în 
care se arată că părțile au con
statat cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a colaborării iugloslavo- 
polone în toate domeniile. Delega
țiile celor două țări s-au informat 
reciproc despre problemele con
strucției socialiste în țările lor. în 
declarație se exprimă hotărîrea de 
a încheia un acord cu privire la 
schimbul de mărfuri pe termen 
lung pînă în 1970, de a stabili prin
cipalele lui direcții și sporirea 
continuă a schimbului de mărfuri. 
Cele două părți au constatat că în 
domeniul cultural, științific și teh- 
nico-științific au fost obținute re
zultate importante.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, în declarație se sub
liniază că în perioada actuală apă
rarea păcii mondiale constituie 
sarcina principală și cea mai im
portantă a tuturor popoarelor. 
„Cauzele principale ale încordării 
actuale și ale conflictelor constau 
în primul rînd în rezistența pe

iugoslavo - polonă

„FREU MO" în ofensiva
(Urmare din pag. I)

Zambie și va contribui la 
desfășurarea unei activi
tăți normale în terito
riile eliberate.

In dorinfa de a înă
buși mișcarea de elibe
rare în „teritoriile de 
dincolo de mări”, gu
vernul de la Lisabona 
s-a văzut obligat să tri
mită noi și noi detașa
mente militare, bine în
armate. Forjele colonia
liste din Mozambic, 
evaluata la 25 000 de 
oameni la începutul 
luptei armate declan
șate acum 13 luni, de
pășesc astăzi 40 000 de 
oameni. Ele sînt răs- 
pîndife în întreaga 
jară, fiind concentrate

în mod deosebit în re
giunea de nord. Numai 
în nordul Mozambicului 
portughezii au construit 
50 de aerodromuri mi
litare. Totodată, pen
tru a Infringe voinja de 
luptă a patriofilor din 
Mozambic, trupele colo
nialiste au recurs la 
arestări masive, arunca
rea în lagăre de con
centrare, forturi și a- 
sasinafe.

în ciuda terorii dez
lănțuite, amploarea lup
tei de eliberare crește, 
în centrul și nordul țării 
răsculafii au desfășurat o 
activitate militară inten
să, provocînd mari pier
deri în oameni și mate
riale unităților portughe
ze, atacînd trenuri, do-

borînd avioane și capfu- 
rînd importante cantități 
de armament. Nici în 
localitățile din sud colo
nialiștii nu se simt stă- 
pîni pe situafie.

Succesele objinute de 
patriojii mozambicani și 
de celelalte popoare 
din coloniile portugheze 
în lupta pentru cuceri
rea independenței do
vedesc că nici forțele 
expedijionare, nici re
gimul de teroare nu pot 
clinti hotărîrea lor fer
mă de a învinge. După 
cum declara nu de mult 
unul din conducătorii 
mișcării de eliberare din 
Mozambic, „lupta nu 
va înceta decît o dată 
cu apusul definitiv al 
colonialismului portu
ghez în Africa*.

care forțele imperialismului o opun 
înlăturării tuturor formelor de 
inegalitate și de dominație străină, 
recurgînd în acest scop la folosi
rea forței, la amestec în treburile 
interne și la agresiune fățișă“.

Cele două țări apreciază că 
„situația din Asia de sud-est con
stituie o primejdie pentru pace, 
îngrijorează îndeosebi războiul 
care se duce în Vietnam, unde sé 
angajează tot mai mult forțele mi
litare ale S.U.A. Cele două părți 
sprijină lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru libertate și inde
pendență și consideră necesară în
cetarea urgentă a bombardamente
lor asupra Republicii Democrate 
Vietnam de către S.U.A., încetarea 
intervenției armate în Vietnamul 
de sud. Problema vietnameză tre
buie să fie reglementată pe baza 
principiilor acordurilor de la Ge
neva din 1954, respectării dreptu
rilor întregului popor vietnamez 
la independentă, libertate, respec
tării dreptului său de a-ș.i hotărî 
soarta“.

în cadrul convorbirilor, ambele 
delegații au acordat atenție situa
ției actuale din 
mei securității 
concepțiile care 
R. F. Germane 
și tendințele de 
acestor aspirații 
declarația comună — sînt în con
tradicție cu interesele fundamen
tale ale securității Europei“. Dele
gațiile consideră că este necesar să 
se pornească de la recunoașterea 
realităților politice existente; recu
noașterea actualelor frontiere ger
mane, și în acest cadru a frontie
relor Poloniei de pe Oder-Neise, 
recunoașterea celor două state ger
mane.

Reprezentanții Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez au 
făcut, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire Ia problemele 
actuale ale mișcării comuniste in
ternaționale și cu privire la cola
borarea în continuare între cele 
două partide. Se apreciază că „co
laborarea partidelor comuniste și 
muncitorești trebuie să se înte
meieze pe principiile egalității în 
drepturi și respectului reciproc, în 
spiritul marxism-leninismului, in
ternaționalismului proletar, res
pectării particularităților naționale 
și independenței fiecărui partid, 
precum și a dezvoltării creatoare 
a teoriei și practicii socialiste“.

Europa și proble- 
europene. „Toate 
vizează accesul 

la arma nucleară 
a se face concesii 

— se spune în

această

un co
și noi

La 20 no- 
sosit la 

invitația 
Științe a

Un nou scandal fi
nanciar 
american. Nimic neo
bișnuit — s-ar putea 
spune. Nici măcar ci
fra afacerii nu este 
senzațională: între 50 
și 75 milioane de do
lari. Atunci, ce a de
terminat redacția zia
rului „New York 
Times*  să relateze 
despre această afa
cere în pagina întîi, 
pe patru coloane și 
cu o mare continuare 
în interior? „Senza
ția" provine de acolo 
că sînt amestecați 
oameni de afaceri din 
cel mai reputați, insti
tuții bancare de prim- 
rang din Wall Street.

Ce s-a întîmplat ? 
Concernul canadian 
„Atlantic Acceptance 
Corporation", cu un 
capital de 135 milioa
ne de dolari, a înce
tat plățile, „a bancru
tat", pentru a folosi 
termenul din jargo
nul bursier. „Moody's 
Investors Service", 
companie 
nă a 
cialitate 
a da : 
firmelor 
resc să 
vestițil peste hota
re, cunoscută în cer
curile de afaceri pen
tru prudența ei, n-a 
manifestat nici un fel 
de suspiciune în ce 
privește solvabilita
tea firmei „Atlantic", 
deși — afirmă „New 
York Times' — o in
vestigație serioasă ar 
fi dezvăluit situația

canadiano-

america- 
cărei spe- 
constă în 

recomandări 
care do- 
facă in-

învinețit
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reală. Dacă „Moody" 
a-a ales din acest 
crah financiar cu „o- 
brazul înroșit", scrie 
același ziar, „United 
States Steel*  și „Car
negie Pension Found", 
firmele care au sufe
rit cele mai mari 
pierderi de pe urma
lui, s-au ales cu 
un „ochi învinețit*.  
Lista victimelor e mai 
lungă. Șl alături de 
companii oarecare se 
află firme 
„Morgan 
Trust
„The First National 
City Bank of New 
York*,  „The Ford 
Foundation". Ziarul 
american observă cu 
ironie că prăbușirea 
concernului „Atlan
tic*  a lovit în firme cu 
o mare experiență, 
care „s-au dovedit 
tot atît de credule și 
de lacome de cîști- 
gurl ca și investito
rul cel mai naiv*.  Pe 
de altă parte, în Ca
nada, falimentul con
cernului „Atlantic*  a 
provocat o adevărată 
reacție în lanț de fa
limente.

Deocamdată, pre
ședintele „Atlanticu
lui*,  Powel Morgan, 
a demisionat. Jean 
Lambert, om de afa
ceri din Wall Street, 
care a girat pentru 
„Atlantic", a plecat 
la Paris. Comisiile ca- 
nadiano - americane, 
ocupate în prezent cu 
descurcarea 
declară că au 
face cu „cele 
complicate și mai si
nuoase tranzacții*  
din cîte s-au întîlnit 
pînă acum. Cum va 
ieși din această afa
cere „obrazul înro
șit*,  ca și alte „obra- 
zuri subțiri' ?

„llustre*  :
Guaranty 

Company*,

ițelor, 
de-a 
mai

L SORESCU

MOSCOVA, 
iembrie a 
Moscova, la 
Academiei de 
Uniunii Sovietice, o de
legație a Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia. condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei Re
publicii Socialiste Roma- • 
nia. Delegația a fost în- 
tîmpinată de M. V. Kel- 
dîș, președintele Prezi
diului Academiei de 
Științe a U.R.S.S., de oa
meni de știință și de alte 
persoane oficiale.

MADRID. Muncitorii 
spanioli Amador Alonso 
Fernandez și Jose Perez 
Miranda, arestați în luna 
septembrie a.c, sub acu
zația că ar fi desfășura? 
activitate comunistă, 
fost condamnați la 
ani detenție.

au
12

CAIRO. în dimineața 
zilei de 20 noiembrie, 
Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, și persoa
nele oficiale bulgare, 
care l-au însoțit în vizita 
in Republica Arabă Uni
tă, au părăsit
țară plecînd în Etiopia. 
Au fost semnate 
municat’ comun 
acorduri între cele două 
țări.

ROMA. Vineri a avut 
loo la Roma prima șe
dință a Comitetului Cen
trai al Partidului Socia
list Italian, după Con
gresul al 36-lea al parti
dului. Pietro Nenni a 
fost ales președinte al 
C.C. al P.S.I., iar Fran
cesco 
reales 
cretar

de Martino a fost 
în funcția de se
al partidului.

84 de mine vor rămîne „în sus
pensie", urmînd ca, în cîțiva ani, 
soarfa lor să fie decisă în func
ție de faeforii economici și geo
logici : sau vor infra în catego
ria minelor cu „viață lungă" sau 
vor fi și ele părăsite.

Din calculele făcute de , ’Jfia- 
torii măsurii ar reieși că, u-Mji 
amputarea va micșora numărul 
minelor, situația financiară a ce
lor rămase s-ar putea îmbună
tăți.

Prozaica aritmetică a tonelor 
și a prețurilor de cost nu ține 
seama însă de cei 120 000 de 
mineri. Adăugind familiile lor, 
numărul se ridică, după unii, la 
un sferf de milion de oameni, 
care frăiesc actualmente în vreo 
sufă de comunități răspîndite în 
diverse părți ale țării. Ce-i aș
teaptă ? Planul D.N.C. presupu
ne că aproape jumătate din ei 
ar putea fi transferați la alfe 
mine mai mult sau mai puțin a- 
propiate, urmînd să facă zilnic 
un drum de 30—35 de kilome
tri. Alfî vreo 25 000 vor fi puși 
fofuși în situația de a frebui să-și 
părăsească locuințele și să se 
mute în alte regiuni miniere. In 
total, deci, 85 000 de oameni au 
încă perspectiva de a rămîne în 
această profesie. Mai rămîn înșă 
pe de lături 35 000 de mineri ( 
re au fost clasați în așa-zisa <S» 
tegorie a „exodului normat ■ 
Mare parte din aceștia sînt' 
mineri între 50—60 de ani, 
care devin astfel brațe de prisos. 
Lovitura nu este deloc ușoară, 
cu toate că este vorba să fie 
adoptată de parlament o lege 
care să repartizeze sume pînă la 
30 milioane lire pentru acope
rirea efectelor sociale ale în
chiderii minelor, inclusiv „pensii 
premature”, în următorii cinci ani. 
lată cum descrie ziarul „Guar
dian” această tristă situație : 
„Vor fi ei oare părăsiți acolo 
unde se află acum spre a păzi 
casele care se părăginesc în ju
rul lor, în timp ce cei mai ti
neri vor pleca spre Midland (re
giune industrială) pentru a cîști- 
ga bani mai buni ? Aceasta ar 
fi cea mai crudă lovitură dată 
unei comunități condamnate. Un 
miner pensionat la 50 de ani și 
părăsit înfr-o vale pustie este 
pur și simplu un miner lăsat la 
cheremul pomenilor".

Tn rîndul minerilor, noul pro
iect a pr.odus un șoc puternic, 
stîrnind numeroase proteste. Și, 
deși unii lideri sindicali par a 
se împăca de pe acum cu ideea 
unei atitudini pasive, resemnate, 
alții au reacționat imediat, pro- 
nunțîndu-se împotriva măsurilor 
anunțate. Astfel, Will Paynter, se
cretarul general al Uniunii na
ționale a minerilor, a calificat 
planul ca „dezastruos”. Publica
rea listelor cuprinzînd minele 
destinate părăsirii a fost aspru 
criticată de Will Whitehead, li
der al minerilor din sudul Țării 
Galilor, care a spus : „Noi res- 
pingen acest document. Este ca 
și cum ai tăia beregata unui om 
sau l-ai 
infe de 
raților".

Dintre
vizate, Scoția este considerată a 
fi cea mai greu 
primarea, după 
rul „Scotsman”, 
grave neliniști
dini în rîndul minerilor scoțieni". 
Știrile anunță că aceștia insistă 
să se convoace o conferință na
țională a minerilor, la care să 
participe șf deputății aleși de 
ei, pentru a se discuta posibili
tățile de a determina o schim
bare a actualei politici de închi
dere a minelor.

Liviu RODEȘfy

trimite la ghilotină îna- 
a fi apărut în faja ju

regiunile carbonifere

lovită, 
cum

va produce
Și

„Com- 
scrie zia-

incertitu-

c.o.U.N.E.S.'PARIS. în colecția 
de traduceri consacrate operelor 
literare reprezentative europene 
ale autorilor contemporani, Editura 
„Del Duca" din Paris a publicat 
romanul „Baltagul" al marelui 
scriitor român Mihail Sadoveanu.

LEOPOLDVILLE. Sîmbătă, guver
nul congolez a dat publicității un 
comunicat prin care anunța că în 
capitala țării a fost descoperit un 
complot antistatal, pus la cale de 
partidul Conaco (al lui Chombe). 
Potrivit postului de radio Leopold
ville, participantă la complot erau 
mercenari albi, aduși de fostul pre
mier, și militari belgieni. Observa
torii de presă consideră că princi
palul rol în această afacere îl are 
Moise Chombe care „a ținut să-și 
avertizeze pe această cale adversa
rii că se bucură de un sprijin ce 
nu poate fi trecut cu vederea".

ATENA. Teatrul de Operă 
din Atena și-a inaugurat 
noua stagiune cu opera „Tos- 
ca" de Puccini, în care bari
tonul român David Ohane- 
sian a cîntat alături de so
prana Ero Palii de la Opera 
din Strasbourg și tenorul Do
ro Antonioli de la Opera 
„Scala“ din Milano.

Aspect cotidian pe străzile capitalei peruviene: copii 
cerșind. Sint doar doi din cei cinci milioane de copii 
din această țară care suferă din cauza subalimentațișfi
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