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SALUTUL O rașului Tuunu Se
verin, cu frumuse
țile sale.'inedite, ofe
rite de bătrînul Da-,., 
nubiu, de munții și 4

Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri adresat țărănimii cooperatiste, 

tuturor lucrătorilor din agricultură 
cu prilejul „Zilei recoltei"

întreaga țară sărbătorește astăzi „Ziua recoltei", 
ziua harnicei țărănimi cooperatiste, a tuturor lucră
torilor din agricultură, care prin munca lor plină de 
abnegație smulg pămîntului roade tot mai bogate, 
aducînd o contribuție de preț la ridicarea nivelu
lui de trai al poporului, la înflorirea patriei noas
tre socialiste.

„Ziua recoltei" este pentru țărănimea noastră, 
pentru întregul popor, un prilej de a săr
bători bucuria culesului, belșugul ogoarelor, de a 
trece în revistă realizările obținute de cooperati
vele agricole și unitățile agricole de stat în spori
rea producției, în dezvoltarea social-culturală a 
satelor. Sărbătorim rodnicia pămîntului patriei 
— care își sporește an de an fertilitatea, prin 
munca și priceperea omului — afirmarea artei 
noastre populare, a tradițiilor înaintate și obi
ceiurilor strămoșești, transmise din generație în 
generație, „Ziua recoltei" înscriindu-se în calen
darul șărbătorilor obștești ca o zi a bucuriei și 
petrecerii, a cîntecului și jocului.

în alianță cu clasa muncitoare, țărănimea a de
venit astăzi stăpînă pe soarta sa, pe roadele mun
cii sale, participînd activ la făurirea noii istorii a 
țării noastre.

Sărbătorirea „Zilei recoltei" are loc în preajma 
încheierii bilanțului primului an al cincinalului. 
Rezultatele bune obținute în toate ramurile econo
miei naționale, însuflețirea și pasiunea creatoare 
cu care oamenii muncii dau viață programului de 
înflorire multilaterală a patriei, elaborat de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
arată că înfăptuirea acestui program a devenit 
cauza scumpă a întregului popor.

Și în acest an agricultura noastră socialistă și-a 
dovedit din plin dinamismul, capacitatea de a 
spori continuu producția vegetală și animală. Ca 
rezultat al dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, al eforturilor depuse de țărănimea 
noastră, de specialiștii din agricultură, avem anul 
acesta o recoltă bună de grîu și porumb, de floarea 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume și fructe; 
au crescut efectivele de animale și producția aces
tora. Cooperativele agricole și gospodăriile de stat 
aduc o contribuție sporită la fondul central al sta
tului, asigurîndu-se astfel aprovizionarea tot mai 
bună a populației cu produse agroalimentare și a 
industriei cu materii prime agricole, crearea de 
rezerve de stat și disponibilități pentru export.

Cu prilejul „Zilei recoltei", Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste România felicită 
călduros vrednica noastră țărănime, pe mecaniza
torii, tehnicienii și inginerii — bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici, indiferent de naționalitate — care 
fac să progreseze continuu agricultura țării noastre 
— și le urează tuturor spor la muncă, belșug și 
prosperitate. Adresăm calde felicitări clasei noastre 
muncitoare, care prin munca sa avîntată făurește 
mijloacele tehnice necesare dezvoltării și moderni
zării agriculturii, felicităm intelectualitatea noa
stră pentru contribuția valoroasă la dezvoltarea 
științei agricole — condiție principală a creșterii 
producției în toate ramurile agriculturii.

Rezultatele obținute în agricultură constituie un 
imbold pentru țărănimea cooperatistă, pentru toți 
oamenii muncii de pe ogoare de a-și spori efortu
rile în vederea punerii tot mai largi în valoare a 
marilor posibilități și rezerve de creștere a pro
ducției agricole.

Ne aflăm acum în plină campanie agricolă de 
toamnă. Este o îndatorire patriotică a țărănimii 
cooperatiste, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare de 
a strînge cît mai repede și fără pierderi recolta 
de porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, fructe, 
struguri, furaje, de a asigura transportul, depozi
tarea și păstrarea în condiții optime a produselor 
agricole. Conștienți că baza unei recolte bogate în 
anul viitor se făurește încă de pe acum, să asigu
răm realizarea la timp a însămînțării griului și a 
celorlalte culturi de toamnă, executarea arăturilor 
adînci și fertilizarea terenurilor destinate însămîn- 
țărilor de primăvară.

în această zi de sărbătoare, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România își exprimă convingerea 
că țăranii cooperatori, toți lucrătorii din agri
cultură își vor spori eforturile în muncă, vor 
utiliza mai bine baza tehnică-materială în perma
nentă dezvoltare, pentru creșterea neîncetată a 
producției agricole vegetale și animale, pentru ca 
agricultura să progreseze continuu în pas cu creș
terea în ritm susținut a tuturor ramurilor econo
miei naționale, să aducă o contribuție tot mai 
importantă la înflorirea satului românesc,. a între
gii țări, la progresul și prosperitatea patriei noas
tre — Republica Socialistă România.

pădurile care îl înconjoa--, ră, cu numeroase vestigii'^ istorice milenare, constructorii îi adaugă frumuseți noi. întpartea lui de nord-vest, în apropierea pădurii Crihala, constructorii înalță acum noi ’ ansambluri de locuințe, densitatea prevăzută fiind de a- proape 4 500 mp locuibili pe hectar. Proiectul a fost realizat' ,în atelierele D.S.A.P.C.-Olte-nia. Detaliul de sistematizarepentru un microraion, ce va însuma circa 5 000 de apartamente și numeroase edificii sociale, de deservire și utilitare, este în curs de realizare. Noile blocuri de locuințe, cu patru și zece etaje, vor avea apartamente cu 1, 2, 3 și 4 camere de locuit. Pentru a gră-
Turnu Severin

Crește 
orașul
bi ritmul construcțiilor, au fost adoptate metode rapide de lucru. Blocurile cu zece etaje vor fi construite cu ajutorul cofrajelor glisante, iar cele cu I patru etaje vor fi executate pe sistemul zidăriei portante cu planșee -din fîșii prefabricate. • Pentru realizarea unui aspect jcît mai plăcut, proiectanții !s-au străduit să găsească cele mai bune soluții de amplasare a blocurilor de locuințe, creînd o îmbinare armonioasă între clădirile înalte și cele cu etaje mai puține. Prin tratarea distinctă a fațadelor și a construcției, prin combinarea diferitelor forme folosite, fiecare bloc va primi o notă distinctă.Fiecare microraion va fi înzestrat cu centrală termică, punct de alimentare cu energie electrică, un complex comercial și de deservire, spații de sport și joacă pentru copii, platforme gospodărești, parcaje auto. La sud, în imediata vecinătate a clădirilor, va fi înălțată o nouă școală cu 24 de clase. în prezent, constructorii lucrează la primele 800 de apartamente și la noua școală, care au termen de dare în folosință încă în a- cest an.

D. VICTOR

IN BAZINUL CARBONIFER AL VĂII JIULUI

Au intrat în funcțiune 
noi instalații industriale

în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului au 
lost terminate și date 
în funcțiune mai 
multe instalații in
dustriale care vor a- 
siqura creșterea pro
ducției de cărbune, 
modernizarea extrac
ției și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

La mina Paroșeni 
a fost dată în func
țiune o stație de în- 
silozare a cărbune
lui, cu o capacitate 
de 2 000 tone, care va 
permite desfășurarea

ritmică a transportu
lui întreqii producții 
extrase din subteran. 
O dată cu aceasta 
s-au terminat insta
lațiile de deservire 
— stația de culbu- 
tare, linia de cale fe
rată înaustă, culoa
rul cu bandă de 
transport. Pentru e- 
vacuarea cărbunelui 
de la stație au fost 
puse în funcțiune o 
linie de cale ferată 
normală și un pod 
metalic peste Jiu.

Ieri, primele vagoa
ne de cărbune au 
fost expediate din 
noua stație.

Pentru aprovizio
narea cu materiale 
a puțului „10" de la 
mina Vulcan s-a con
struit si pus în func
țiune un funicular de 
1400 m lunqime. Au 
fost date, de aseme
nea, în folosință in
stalațiile de alimen
tare cu apă potabilă 
și industrială a mi
nei Dîlja.

TEL EGRAMÂ
Excelenței Sale AHMED SEKU TURE

Președintele Republicii Guineea
CONAKRYCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Guineea, a Vlîî-a aniversare a proclamării independenței, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului guineez prieten, un salut frățesc și sincere felicitări.Urăm poporului guineez să dobîndească succese tot mai mari în activitatea consacrată dezvoltării de sine stătătoare a economiei și culturii pe drumul progresului social, în lupta împotriva colonialismului și neo- colonialismului, pentru consolidarea independenței și suveranității naționale.Ne exprimăm convingerea că relațiile prietenești stabilite între țările noastre se vor dezvolta continuu, în folosul ambelor popoare și al păcii în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Măsuri pentru reglementarea
întreruperii cursului sarcinii

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, analizînd problemele sănătății publice, ale dezvoltării demografice a țării, a inițiat, pe baza unei largi consultări cu cadre de specialitate, o serie de măsuri menite să stimuleze creșterea natalității populației, întărirea familiei și îmbunătățirea continuă a ocrotirii mamei și copilului.în cadrul acestor măsuri, zilele acestea a avut loc ședința Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care a examinat și adoptat decretul pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii.în expunerea de motive prezen

tată de ministrul -sănătății și prevederilor sociale, acad. Aurel Moga, se arată că întreruperile de sarcină constituie un act cu grave consecințe asupra stării sănătății femeii și funcțiilor ei biologice de reproducere. Astfel, din anul 1957 și pînă în prezent, s-a constatat o creștere simțitoare a cazurilor de sterilitate secundară, a sarcinilor extrauterine, a nașterilor premature, a avorturilor spontane, infecțiilor, hemoragiilor, a tulburărilor endocrine etc. în plus, unele date medicale arată că întreruperile de sarcină repetate constituie o cauză favorizantă a cancerului și a fibromului uterin.

Prevederile excesiv de largi ale legiferării de pînă acum, privind întreruperea cursului sarcinii la cerere, au influențat negativ asupra sporului natural al populației.Pentru curmarea hotărîtă a acestei situații, Decretul Consiliului de Stat prevede interzicerea prin lege a întreruperii cursului sarcinii.
(Continuare în pag. a V-a)

PUBLICAM DECRETUL CON
SILIULUI DE STAT TN PAG. A 
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In sprijinul fmliilor cu copii, pentru

Desfășurarea multilaterală a procesului de edificare socialistă a țării, realizările pe care poporul nostru, condus de partid, le obține în toate domeniile de activitate — în industrie, în agricultură, în dezvoltarea științei și învățămîntului, a ocrotirii sănătății — asigură progresul susținut al întregii țări, ridicarea continuă a gradului de civilizație și a nivelului de trai, material și cultural, al populației.Politica partidului și guvernului de făurire a noii orînduiri sociale este subordonată scopului fundamental al creșterii bunăstării poporului, asigurării unor condiții tot mai bune pentru oamenii mun- . cii de a-și satisface diferitele trebuințe de ordin material și spiritual. în cadrul acestei politici, partidul și guvernul acordă o deosebită importanță consolidării și dezvoltării familiei — celulă de bază a societății noastre. Statul socialist sprijină, prin măsuri economice și sociale, dezvoltarea familiei și înflorirea ei, ocrotirea mamei și copilului, creșterea, îngrijirea și educarea în condiții tot mai bune a tinerei generații. în țara noastră, femeii i se asigură concedii plătite înainte și după naștere, se plătesc alocații pentru copii — care se ridică anual la peste 3 miliarde lei — funcționează un mare număr de creșe, grădinițe și cămine de zi. Toți copiii țării au asigurată asistență medicală și învățămînt gratuit; o mare parte din ei primesc în timpul școlarizării burse de stat, beneficiază de internate, cămine și cantine, tabere și colonii de vară. Prin lege, familiilor cu 3 sau mai mulți copii li se asigură reducerea cu 30 la sută a impozitului, precum și alte avantaje. S-a creat astfel, în țara noastră, un cadru larg de condiții materiale și morale menit să contribuie la dezvoltarea și întărirea familiei, să dezvolte buna tradiție a poporului nostru de a întemeia familii trainice, puternic consolidate,, cu mulți copii.Pe baza hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o dată cu adoptarea de către Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a Decretului cu privire la reglementarea întreruperii cursului sarcinii, se vor lua în continuare o serie de măsuri menite să stimuleze și să sprijine puternic familia în creșterea și e- ducarea unui număr cît mai mare de copii, promovarea susținută a natalității, și îmbunătățirea condițiilor de ocrotire a mamei și a copilului.în acest scop, în perioada 1967— 1970, în mediu urban se vor construi și amenaja noi creșe, grădinițe și case ale copilului cu o capacitate de peste 20 000 de locuri ; de asemenea, în cadrul cooperativelor agricole de producție se vor organiza numeroase creșe, care vor cuprinde aproximativ 150 000 de locuri pentru copii de vîrstă pînă la 3 ani, precum și circa 5 000 de grădinițe sezoniere pentru copii preșcolari în vîrstă de 3—7 ani. Totodată, UCECOM și CENTRO- COOP. își vor spori contribuția la dezvoltarea rețelei de creșe și cămine.Pentru a veni în ajutorul familiilor cu mulți copii, statul va a-

corda o indemnizație de naștere, în valoare de 1 000 de lei, pentru cel de al treilea copil născut și următorii ; în același timp, ajutoarele de sarcină .și lehuzie, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor plăti în cuantum de 100 la sută din salariul tarifar tuturor mamelor salariate care nasc al treilea copil și următorii, indiferent de vechimea neîntreruptă în muncă.Pentru a crea mamelor posibilități cît mai bune de a se ocupa de creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, se recomandă unităților și organizațiilor socialiste din comerț, cooperație, alimentație publică, din instituțiile culturale, de învățămînt, sănătate și din alte sectoare unde specificul muncii permite, să asigure, la cerere, încadrarea în producție cu jumătate de normă a mamelor cu copii în vîrstă de pînă la 7 ani. De asemenea, începînd cu anul școlar 1966— 1967, se desființează contribuția părinților pentru frecventarea de către copii a grădinițelor cu orar redus și sezonier.Familiile salariate care au copii vor avea prioritate în ce privește trimiterile la odihnă și tratament; de aceeași prioritate se vor bucura și copiii din familiile cu un număr mare de copii la trimiterile în tabere de vară și colonii.Familiile de salariați care au trei sau mai mulți copii vor putea trimite gratuit, în stațiunile balneoclimaterice — unul sau mai mulți copii — în funcție de numărul a- cestora și în limita locurilor atribuite în acest scop.Se vor lua în continuare măsuri pentru a extinde dreptul de asistență medicală gratuită și asupra femeilor din familiile de cooperatori sau nesalariați care au cel puțin 3 copii în viață ; acestora li se vor asigura fără plată atît asistență medicală în spitale și ambulatorii, inclusiv întreținere, cît și medicamente și materiale necesare în timpul internării.Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale va îmbunătăți asistența medicală a mamei și copilului prin ■dezvoltarea unităților de specialitate și creșterea numărului de cadre medicale și medii sanitare de pediatrie și obstetrică-ginecologie..

De asemenea, va extinde rețeaua de bucătării dietetice ale circumscripțiilor sanitare, asigurînd, împreună cu organele comerțului de stat și cooperatist, îmbunătățirea aprovizionării lor cu lapte și preparate dietetice.In cadrul acestui ansamblu de măsuri, impozitele pe salariile celor necăsătoriți sau căsătoriți fără copii vor fi majorate, în așa fel îneît și pe această cale să se stimuleze întemeierea de familii și sprijinirea acestora de a crește un număr mare de copii.Desfășurînd o activitate susținută pentru transpunerea în viață a tuturor măsurilor pe care statul nostru le ia în vederea sporirii natalității, sprijinirii familiilor cu copii și îmbunătățirii în continuare a ocrotirii mamei și copilului, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerul învățămîntului, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, precum și organizațiile obștești sînt, în același timp, chemate să organizeze largi acțiuni educativ-sanitare pentru promovarea cunoștințelor și normelor de îngrijire a sănătății, în rîndul femeilor, copiilor și a- dolescenților, al întregii populații. Este necesar, totodată, ca organizațiile de partid, sfaturile populare, sindicatele, organizațiile de tineret, de femei, presa și radioteleviziunea să intensifice munca de educare a tuturor cetățenilor în spiritul dragostei și respectului față de familie, grijii deosebite față de mamă și copil, consolidării căminului, al cultivării susținute a unor înalte norme de conduită și conviețuire în familie și societate.Ansamblul de măsuri luate recent oglindește grija deosebită și preocuparea permanentă a partidului și guvernului pentru înfăptuirea unei politici de largă perspectivă privind sporirea populației și apărarea sănătății poporului, întărirea familiei și ridicarea rolului și răspunderii ei în viața societății noastre, pentru formarea și educarea tinerei generații — viitorul țării — pentru dezvoltarea multilaterală și înflorirea continuă a patriei socialiste.
■"1 ........ . ..... ......

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI TUDEH 

DIN IRANCu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării Partidului Tudeh din Iran, Comitetul Centrai al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră, tuturor membrilor partidului, felicitări cordiale și un cald salut frățesc.Vă urăm, dragi tovarăși,, succes în activitatea ce o desfășurați pentru unirea tuturor forțelor patriotice și democratice în lupta pentru apărarea intereselor și drepturilor fundamentale ale poporului iranian, pentru pace, democrație și progres social.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

<W\\’



PAGINA 2 SCINTEIA

PE TEME

UN GHID CALIFICAT

Convorbire cu iov. Nicolae TĂBIRCĂ, secretar 
al Comitetului regional Ploiești al P.C.R.

Congresul al IX-lea al P.C.R. și, ulterior, Plenara Comi
tetului Central din aprilie- 1966 au subliniat necesitatea de 
a se promova în munci de conducere cadre care întru
nesc devotamentul față de cauza socialismului, principiali
tatea, hotărîrea în. " 
înalta competență profesională, temeinica pregătire poli- ■ 
tico-ideologică, urmărindu-se, ibtodată, ca alături de cadrele 
cu. o. mai îndelungată experiență să fie promovate cu . per- , 
severență elementele tinere, capabile și cu bune perspec
tive de dezvoltare.

h ț'J ’ rtț
— Vă rugăm ■ să ne •, relatați 

despre principalele aspecte ale 
experienței dobîndite în acest 
domeniu de organizația regio
nală de partid Ploiești.

aplicarea sarcinilor trasate de partid și

— Nu spun, desigur, o noutate cînd afirm că munca cu oamenii reprezintă de fapt conținutul întregii munci de partid. Este nevoie de tot mai mulți oameni pregătiți în conducerea organizațiilor de partid, a organizațiilor obștești, a noilor unități industriale.în organizațiile de partid, în organizațiile de, masă,, în întreprinderi, instituții și la sate participarea la opera de construcție socialistă, la activitatea obștească se dovedește o vastă școală practică de formare a cadrelor necesare pentru toate domeniile de activitate. O însemnătate deosebită are în această privință munca în activul de 
partid. Un mare număr de ingineri, tehnicieni, economiști, muncitori cu înaltă calificare, profesori, medici, juriști și alți specialiști, șecretari ai organizațiilor de partid etc. fac parte din activul regional de partid, iau parte la studiile întreprinse de organele de partid, primesc diferite însărcinări în cursul îndeplinirii cărora își desăvîrșesc pregătirea. Cercețînd cum muncesc, cît elan și pricepere dovedesc, ce rezultate obțin ne convingem de calitățile și aptitudinile lor; formîndu-ne o părere despre ei, după felîtl cum muncesc, .vom fi în măsură folosim acolo unde vor da cele mai bune rezultate. Așa s-a în- tîmplat, de pildă, cu actualul director general al Uzinelor de utilaj petrolier din Tîrgoviște, promovat datorită spiritului de răspundere și competenței cu care a lucrat în cadrul comisiei economice a comitetului regional de partid.Sesizînd deosebitele înclinații ale unui inginer pentru perfecționarea tehnicii, organizarea științifică a producției, simțul dezvoltat al noului manifestat în munca lui de șef de secție, organizația de partid a propus numirea lui în funcția de director al Uzinei „24 Ianuarie" — Ploiești. “ țațele obținute confirmă făcut o bună alegere.I Altă rezervă importantă stituie cadrele Uniunii Tineretului Comunist. ' Îndrumînd zi de zi munca organizațiilor U.T.C., „punem sub observație", ca să zic așa, cadrele cu evidente perspective de dezvoltare, le ajutăm sa crească rapid și din rîndurile lor completăm aparatul de partid. O experiență bună a acumulat în acest domeniu Comitetul orășenesc de partid Ploiești. O serie de activiști ai săi dintre cei mai buni, ca Virgil Panait, Ion Tudor, Ion Prună, au fost promovați din rîndurile cadrelor U.T.C., cum au procedat de altfel cu bune rezultate și comitetele raionale și orășenești de partid Tîrgoviște și Cîmpina. în aparatul comitetului regional de partid aproape 22 la sută sînt cadre provenite din organizațiile U.T.C. și marea lor majoritate activează cu pricepere, manifestă calitățile politice și organizatQric.e necesare. 
Continua promovare de forțe ti
nere, proaspete insuflă muncii de 
partid avînt, energie, spiritul nou
lui, o ferește de stagnare și inerție.

— După cum se știe, au fost 
însă și cazuri cînd necunoaște
rea aprofundată a cadrelor a de
terminat promovări pripite. E 
cazul fostului director al Trus
tului de foraj-extracție din 
Tîrgoviște. Impulsiv, orgolios, 
lipsit de încredere în forțele co
lectivului, n-a făcut față sarci
nilor. Ulterior, cu acordul co
mitetului regional, a fost trimis 
să conducă o schelă care înțîm- 
pina numeroase greutăți în pro-

să-i

Rezul- că s-ao con-

-- ducție, fără însă a primi ajutor . 
spre a remedia stilul său defec
tuos de .muncă; bineînțeles că 
în felul acesta lucrurile n-au 
putut fi urnite din loc. Nu so
cotiți că acesta reprezintă 
un exemplu de felul cum nu 
trebuie să se lucreze în dome
niul promovării cadrelor ?— Intr-adevăr, cazul menționat ilustrează grăitor efectele negative ale superficialității și pripelii în a- precierea și promovarea cadrelor. A fost nevoie de mult timp și eforturi spre a remedia lucrurile. Manifestările de fatalism ale unor to-

varăși de la schela respectivă care puneau toate neajunsurile pe seama „cauzelor obiective" au fost combătute prin fapte : în timp ce la sfîrșitul trimestrului I a.c. schela avea peste 900 de tone țiței sub plan, la • cîteva luni după numirea unui nou director, ale cărui calități au fost verificate ■ prin rezultatele obținute ca șef de producție la Schela Cîmpina, s-a ajuns să se extragă cantitățile planificate.
Firește, promovarea nu înseam

nă că lucrurile au fost duse la ca
păt; rezultatele depind de îndru
marea, de controlul și sprijinul e- 
fectiv pe care-1 primesc din partea 
organizației de partid. Exemplul fostului director adjunct al Rafinăriei Teleajen și al fostului secretar al comitetului de partid de la Uzinele mecanice Sinaia, care, alunecînd pe panta degradării morale, au trebuit să fie înlocuiți în muncă, ne-au relevat serioase deficiențe în îndrumarea unor cadre tinere promovate în funcții de conducere.Comitetul regional a desprins concluzia necesității de a spori exigența în munca cu cadre
le. S-a încetățenit practica dez
baterii periodice în biroul co
mitetului regional de partid a 
problemelor legate de selecționa
rea, creșterea și promovarea ca
drelor, de îmbinarea experienței 
cadrelor vîrstnice cu elanul și vi
goarea caracteristice elementelor 
mai tinere.

— Problema prezintă un in
teres principial. V-am ruga să 
ne relatați cum acționați în 
această privință...— Așa cum știm cu toții, în munca de partid, ca și în activitatea economică, sînt deosebit de prețioase experiența și cunoștințele cadrelor mai vîrstnice. Cum spune zicala : „dacă n-ai bătrîni, cumpără-i“. în unele posturi de conducere avem oameni cu părul alb și aportul lor este de mare însemnătate. în cadrul biroului regional de partid ne sînt de un real folos bogata experiență, căli- rea partinică a unor membri de partid din ilegalitate.Totuși, viața nu stă pe loc, anii i.se adună și acțiunea legilor natu- >rale face ca, din considerente de vîrstă și sănătate, diferiți tovarăși să facă față tot mai greu vîrtejului sarcinilor curente. Iată de ce, chiar cînd nu apar simptome de inerție, rutină sau lipsă de aderență la elementele noului, ținem seama de faptul că în mod firesc capacitatea de muncă scade la tovarășii mai în vîrstă și că este de datoria noastră să manifestăm grijă și solicitudine față de ei. Problema constă așadar în a folosi la maximum experiența, capacitatea lor, fără a le impune însă un ritm de muncă căruia nu-i pot face față. Antrenăm pe acești tovarăși în co-

Se restaurează „HANUL DOMNESC"
din Suceava

Hanul domnesc din centrul Sucevei își recapătă strălucirea de 
odinioară. Străvechea clădire datează, după cum reiese din docu
mente, de la sfîrșitul secolului al XVI-lea. Pînă în 1775 a aparținut 
voievozilor moldoveni, iar apoi s-a transformat succesiv în castel 
de vînătoare, casă de oaspeți, cazarmă, casă de locuit. Arhitectura 
clădirii amintește de perioada de înflorire a culturii moldovenești 
din timpul domniei Movileștilor, a lui Vasile Lupu și Constantin 
Cantemir.

Lucrările de restauraret card, se apropie de sfîrșit, urmăresc 
să redea hanului înfățișarea de altădată. S-a început totodată 
pregătirea exponatelor pentru muzeul de artă feudală, care se va 
deschide în această clădire.

(Agerpres)
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lectîvele care analizează și dezbat diferite aspecte ale muncii C partid sau economice, îi solicităm să-și spună cuvîntul în adunări de activ, le c___ ________însărcinări permanente sau temporare care nu cer eforturi excesive.Totodată; ne îngrijim ca în funcțiile de conducere nemijlocită, unde * se'cm-"efdrttlri mari, operativitate, încordare fizică și morală, să fie numiți .-oameni cu puțere.. de muncă, cu calități vădite și perspective.' de dezvoltare. ’Promovînd 
cu curaj, dar totodată cu discernă- 
mînt, cadre tinere, asigurăm creș
terea schimburilor noi care preiau 
și duc mai departe opera începută 
de cadrele care au crescut în anii 
ilegalității și în prima perioadă a 
construcției socialiste. Este un merit al partidului nostru că a știut să formeze contingente largi de cadre pregătite, capabile, la înălțimea sarcinii noii etape de desă- vîrșire a construcției socialiste. Trebuie numai să le folosim cu pricepere.Principala concluzie desprinsă de Comitetul regional de partid Ploiești din munca cu cadrele constă în necesitatea de a-i imprima 
un caracter științific, de perspec
tivă, de a ne feri să apreciem oamenii doar după diplome sau do
sare ; esențial este ca oamenii să 
fie cunoscuți și apreciați după fe
lul cum muncesc, după calitățile 
lor politice și profesionale, după 
autoritatea de care se bucură în 
colectivul unde lucrează. Numai o asemenea cunoaștere creează premise de a promova cadre care, ajutate și îndrumate cu grijă, să se dovedească la înălțimea exigențelor actuale. Convorbire realizată K de Const. CAPRARU coresp. „Scînteii" 9

PENTRU CUNOAȘTEREA
MĂRFURILOR NOI?

Importanța cataloagelor și prospectelor pentru îndrumarea competentă și calificată a lucrătorilor din comerț, a publicului cumpărător este evidentă pentru oricine, fiind confirmată de. practica de fiece zi a activității comerciale. De. altfel,', luînd , în dezbatere o asemenea temă, nu . putem decît să fim de acord cu această succintă apreciere, pe care am găsit-o în prefața unui astfel de catalog („Aparate electrotehnice de uz casțiic"), editat de Ministerul. Comerțului Interior. „Catalogul,. se spune acolo,, trebuie să devină un instrument în actiyitatea lucrătorilor din comerț, pe linia aprovizionării unităților și îndrumării competente a cumpărătorilor". Această îndrumare va trebui să constea, se spune într-o prefață a altui catalog, „în expunerea pe scurt, dar clară, a caracteristicilor de utilizare și a indicilor calitativi, a noutății pe care o prezintă unele produse, a modului de întrebuințare și întreținere".Aceste deziderate lăudabile nu sînt, din păcate, susținute întotdeauna cu argumente convingătoare. ■,Dar să discutăm la obiect. în catalogul de „produse electrotehnice", de pildă, fiare de călcat de tipuri diferite au explicații identice. Ne întrebăm : în ce fel un vînzător cate a cercetat catalogul va ști să lămurească în mod calificat un client asupra diferenței dintre fierul de călcat „Elegant", care costă 120 lei, și un altul, tip „Modern", care costă

și prospecte — nu sînt uti- în mod eficient, devenind i sursă de eforturi supli-loage i lizate adesea mentare sau de cheltuieli bănești inutile. Deoarece, în loc să apară înainte chiar de scoaterea pe piață a unor,noi; produse, făcjndu-le astfel cunoscute și așteptate, nu rare sînt situațiile 'în care tipărirea lor e tărăgănată ltini de zile, astfel în- cît în momentul apariției lor, ele sînt îmbătrînite, depășite, inutile de fapt.O dovadă palpabilă a unui efort ineficient am avut și, noi cu prilejul vizitei la magazinul „Vulturul de Mare". Tovarășul responsabil ne-a arătat, cu consternare, zece pachete grele și voluminoase, con- ținînd mii și mii de „fluturași" cam mărișori, format carte poștală, care aveau năstrușnica menire de a ne îndemna, într-un mod inexpresiv și’ plictisitor, să cumpărăm pălării „din lînă și păr de iepure", cu „panglici de diferite lățimi, culori și desene". Textul, cu alte cuvinte, avea aerul să ne convingă, datorită formulărilor vagi, că trebuie să purtăm pălării, cega ce, fie vorba între noi, e un sfat inutil. în schimb, cataloage privind „vase de bucătărie", „aparate de uz casnic" ‘și altele, care ar fi fost utile, nu au ajuns în magazin pe filiera de difuzare. Nu constituie o bună' carte de vizită pen-

Acum 2 ani, pereții aparta
mentului în care locuiesc au 
luat o culoare gri-umedă. 
După alte cîteva zile, au prins 
un iei de puf care s-a trans
mis și în mobilă. Am sesizat 
pe tov. Negrea, directorul În
treprinderii de gospodărie 
orășenească. Mi s-a promis că 
vor veni cîțiva lucrători să 
facă reparații „de primă ur
gență". Dar știți ce înseamnă 
la I.G.O. Sinaia prima urgen
ță ? Toată povestea a durat 
exact 8 luni de zile. Iată însă 
că și' după reparațiile efectu.- 
ate pereții au rămas cu ace
eași umezeală. Am sesizat din 
nou conducerea 
geaba : pînă în 
s-au luat nici un 
suri.

I.G.O. De- 
prezent nu 
lei de mă-

Panait VASILEB-dul Carpaji nr. 42-Sinaia

Numărul mare de șantiere, răs- 
pîndite pe toate străzile ora
șului, vorbește despre preocu
parea continuă a edililor Ca
pitalei pentru întreținerea, re
pararea și modernizarea că
ilor de circulație, pentru in
troducerea de noi rețele elec
trice, de canalizare, telefonice 
etc. De neînțeles însă — în ra
port cu ritmul trepidant al vie
ții urbane — este încetineala 
cu care se desfășoară unele 
lucrări, prelungirea unor timpi 
morți care fac ca drumurile

să rămînă desfundate tocmai . 
acum, cînd se apropie sezo
nul umed. Este cazul lu
crărilor de pe șoseaua Co- 
troceni, una din arterele de 
mare trafic. După cum se poa
te constata și din imaginea 
surprinsă de fotoreporterul 
nostru în dimineața zilei de 28 
septembrie a.c., pe șantier e 
liniște deplină. în asemenea 
„ritm" cînd va putea ea fi re
dată unei circulații normale ?

84,50 lei, dacă amîndo.uă sînt „destinate uzului casnic și industrial", au „o construcție normală" (?!) și „minerul din bachelită", iar „corpul încălzitor e compus dintr-o rezistență de nichelină în placă de oeramică"? E drept că tipul „Elegant", se arată în catalog,., are șj „cordon de alimentare". > Dar specificarea acestui accesoriii e suficientă pentru a explica prezența pe piață a două tipuri diferite de1 fiare de călcat ? Nu ne lămurim mai bine nici din catalogul de ^articole de feronerie", în ceea ce’ privește’ performanțele diferențiale ale unei serii întregi de lacăte („Sfinx", „Pax“, „Meteor", „Intact", „Fierarul" etc). Asemenea prezentări incomplete, superficiale mai au o consecință negativă : diminuează efortul pe care îl întreprinde industria noastră pentru a fabrica produse diferite, cu utilizări multiple și performanțe ridicate.Ce folos că proiectanții se străduiesc să realizeze un produs nou, să îmbunătățească performanțele altuia intrat în obișnuință, dacă rezultatele acestor eforturi nu devin cunoscute marelui public ? Și astfel ajungem la necesitatea unor prospecte redactate în mod serios și documentat, „măcar pentru produsele noi", cum ne-au atras atenția unii lucrători din comerț. „La articolele de menaj din material _________ _________________wplastic, mai ales la sortimentele tru. rețeaua. noastră . comercială noi, ar fi necesare lămuriri în ■ • • ■ - ■ - . - ...ceea ce privește caracteristicile lor —■ ne spune tovarășa Simion de la „Vulturul de Mare". Se poate păstra, de pildă, în canistrele de material plastic vin, ulei? Rezistă ele la benzină? Explicațiile, pe care le dăm cumpărătorilor se bazează pe propria noastră experiență. Un prospect lămuritor scris de specialiști competenți ne-ar fi de mare folos".Despre necesitatea unor cataloage, bine întocmite, dar mai ales despre -importanța prospectelor într-un alt domeniu, al comerțului de mobilă, ne atrage atenția tov. Anton Vanea, responsabilul magazinului „Apartamentul" din București : „Procurarea mobilei constituie o investiție bănească de lungă durată, . care necesită o examinare mai atentă. Existența prospectelor i-ar ușura cumpărătorului efectuarea alegerii, economisind, totodată, timpul personalului nostru. Solicitantul, după ce ar examina atent cîteva prospecte, ar opta pentru un tip de mobilă sau altul în cunoștință de cauză. Dar, în situația actuală, ce se întîmplă ? Sînt garnituri — expuse la noi în magazin, în special prototipuri — care n-au nici un prospect".Mulți dintre cei pe care i-am consultat s-au referit și la o seamă de deficiențe de ordin organizatoric, datorită cărora aceste instrumente de informare — cata-

nici existența unor texte redactate într-o limbă imposibilă, prin care se recomandă, de pildă, lîna oțelită ,,Astra" pentru frecat tacîmuri (produs procurat -din import). Și astfel gospodinele noastre, citind prospectul, află că; respectivul articol are menirea de a „economisa timpul, purifica și face luminos și da un briliantin splendoare".Situațiile semnalate mai sus dovedesc. că în domeniul informării competente și calificate a lucrătorilor din rețeaua comercială și a publicului de cumpărători — prin cataloage, prospecte, pliante ‘și alte forme de reclamă — există inexplicabile anomalii, care se cer eliminate. îmbunătățirea prezentării produselor în ceea ce privește conținutul textelor (stil, argumentare comnetentă) cît și forma grafică, opei’âtivitate maximă sînt cerințe .exprimate de lucrători din comerț sau specialiști pe care • i-am consultat. E deosebit de important ca prospectele mai ales sa fie puse la dispoziție înainte de apariția pe piață a produsului în serie. In general, aceste mijloace de informare a publicului și înșiși a' lucrătorilor de specialitate — atribute ale comerțului modern — trebuie să fie folosite pe scară tot mai largă, într-un mod ingenios și inteligent, în interesul sporirii gradului de confort și civilizație al deservirii.
Vasile NICOROVICI

LISTA
cu terminațiile numerelor cîștigătoare și " 
procentele de cîștiguri la libretele de 
economii C.E.C. cu cîștiguri, ieșite la 
sorți la tragerea pentru trimestrul

III/T966 din 30 septembrie 1966

168
711
435
515 
075
112
242
311
415
669
764
819
899
931

Terminațiileo numerelorU libretelorz cîștigătoare

Procentele • 
de cîștig

Calcularea și Înscrierea cîștigurilor 
în librete se fac de către casele raio
nale de economii, după normele stabi
lite prin regulament.

la
LISTA DE CÎȘTIGURI

depunerile pe obligațiunile. C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI DIN
30 septembrie 1966

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50. Iei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respec
tiv T/8 din cîștigurile de mai sus. In 
valoarea cîștigurilor este cuprinsă și va
loarea nominală a obligațiunilor cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale (orășenești) de economii.
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cîștigurilor

Parțială Totală

1 33065 21 100 000 100 000
1 31681 38 75 000 75 000
1 47372 07 50 000 50 000
1 25036 14 25 000 25 000
1 21246 08 10 000 10 000
1 04024 31 5 000
1 11236 08 5 000
1 14157 15 5 000
1 19658 49 5 000
1 34510 12 5 000
1 54502 28 5 000
1 56113 28 5 000 35 000
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aț

ia
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rie

i

60 200 32 2 000
60 252 06 2 000
60 719 44 2 000 360 000
60 622 41 1 000

120 00060 758 29 1 000
600 42 29 800
600 57 35 800
600 59 25 800 1 440 000

2 112 Total
■

2 215 000

Cabana Deia din munțiiObcina Feredeului

Am servit masa de cîteva 
ori la cantina întreprinderii de 
construcții-montaj nr. 3 din 
Bmi Vîlcea. De fiecare dată 
am observat că aici nu se 
acordă nici un fel de atenție 
condițiilor în care1 se pregă
tește mîncarea. Personalul de 
deservire nu numai că este 
certat cu normele de igienă, 
dar nu ia în considerare nici 
observațiile îndreptățite ale 
abonaților. Conducerea între
prinderii nu se simte oare 
obligată să intervină ?

Nicolae GEORGESCU,Rm., Vîlcea ,
Intr-una din zile, aflîndu-mă 

în deplasare la Craiova, tre
buia să ajung pe str. Soare
lui. Deși eram cu' mașina în
treprinderii, mi-au trebuit două 
ore și jumătate pînă să gă

RECLAMAȚI!

RĂSPUNSURI

sesc această stradă. Miram 
dat seama că nici mulți local
nici nu s-ar fi descurcat mai 
ușor. Explicația : nu știu diri' 
ce cauză -(probabil, pentru a 
nu se învechi 1) sfatul popu
lar al orașului schimbă foarte 
des nomenclatura străzilor. De 
vreme ce așa stau lucrurile, de 
ce nu se găsește și un mijloc 
de informare a vizitatorilor și 
localnicilor asupra schimbări
lor făcute ?

I. NEGOCIUPloiești, b-c!ul Republicii nr. 291
il
In luna august am cumpă

rat de la magazin niște fire 
de croșetat de culoare roz, 
produse de cooperativa meș
teșugărească „Colortex"-Ti- 
mișoara. Mi-am făcut din ele 
un pulover. Chiar înainte • de 
a-1 îmbîăca, puloverul nu mai 
semăna1 la culoare cu materia
lul din care a fost lucrat. Era 
un roz de altă nuanță. După 
prima spălare, a căpătat ia
răși altă culoare. Tare mă tem 
că dacă-1 mai spăl o dată voi 
avea o nouă surpriză. Nu știu 
dacă aceasta a fost și inten
ția celor de la cooperativa 
amintită, însă eu aș ii dorit 
să nu am astfel de neplăceri.

Margareta CSISERMediaș, str. Cluj nr. 1, bloc 39, ap. 16
■ B

Magazinul de mobilă din 
centrul minier Filipeștii de Pă
dure, raionul Cîmpina, stă mai 
mult închis ; responsabilul 
unității nu respectă programul 
stabilit — semnala muncitorul- 
Gheorghe Cristian. Cercetînd 
sesizarea la fațg locului, Uni
unea regională a cooperati
velor de consum-Ploiești 
aduce la cunoștință că, în a- 
devăr, responsabilul magazi
nului a dovedit superficiali
tate în serviciu. Ca urmare, 
a fost sancționat, atrăgîn- 
du-i-se totodată atenția că la 
prima abatere va fi înlocuit.

B
Locuiesc la actuala adresă 

de aproape un an. Acest lu
cru este confirmat, de altfel, 
și prin repartiția nr. 4253 din 
14.XII.1965, eliberată de către 
Serviciul de gospodărire a 
spațiului locativ din raionul 
16 Februarie. La' începutul a- 
nului acesta, S.G.L. a emis o 
repartiție pentru bucătăria 
mea unei alte persoane. In 
luna septembrie, S.G.L. a eli
berat iarăși o repartiție pen
tru o magazie care, de ase
menea, mi-a fost atribuită mie 
ca făcînd parte din, locuința 
pe care o dețin Cîte reparti
ții are de qînd să elibereze 
S.G.L. pentru locuința mea și; 
în definitiv, cum de este posi
bilă o asemenea anomalie ? 
La aceste întrebări n-am pri
mit nici un răspuns, d.eși 
m-am adresat și Sfatului 
popular ' al raionului 16 Fe
bruarie.

■ tr ■'

Ing. Ganea N. DINU str. Berzei nr. 26, București
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Victor DELEANU coresp. „Scinteii"

fie- S-a fie- pre-

La Combinatul de 
îngrășăminte azotoa- 
se din Tg. Mureș au 
început probele teh
nologice la ultimul o- 
biectiv din prima eta
pă de construcție : 
coloana de sinteză a 
amoniacului, care are

o capacitate 
de 150 
se află 
o nouă 
moniac, 
tate de
anual, o fabrică 
acid 
de amoniu. (Agerpres)

Instalațiile noii stații pentru îmbutelierea oxigenului din cadrul 
Uzinelor chimice Valea Călugărească lucrează de cîteva zile la 
parametrii proiectați. Prin aceasta s-a creat posibilitatea ca în
treaga cantitate de oxigen rezultată de Ia fabricarea azotului la 
Combinatul petrochimic Ploiești, care pînă acum se pierdea în 
aer, să fie valorificată. Instalațiile complet automatizate au o pro
ductivitate de două ori mai mare decît cele vechi, asigurînd un 
spor de 14 000 mc oxigen zilnic.Iosif STEINBACH directorul Fabricii de confecțiiși tricotaje București

și trebuie să fie 
stabilesc măsuri, 

trebuie analizate 
au sentimentul că 
familie unde fie- 

aceas- 
puterii

zilnică 
tone. Tot aici 
în construcție 
fabrică de a- 
cu o capaci- 
100 000 tone 

de 
azotic și azotat
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. Izvor”. Căruțele încărcate cu bu
cate se îndreaptă de aci spre locu
rile de depozitare. Recolta este bună. 
Ba am putea spune chiar foarle bună.

Tocmai acest lucru i-a atras pe 
cîțiva cooperatori din satele vecine. 
Știind că ostrovenii au pămînt ni
sipos, nu-ți puteau închipui cum a 
săltat recolta într-atîta : de pe 530 ha 
cultivate cu porumb s-au recoltat cile 
5 200 kg știuleți la hectar, iar de pe 
alte 200 ha, în sistem irigat, 8 000 kg 
la hectar. Sfecla de zahăr a rodit mai 
bine deci! în anii din urmă : 37 000 
kg de pe fiecare hectar. Grădina de 
legume adaugă la veniturile coope
rativei 1 280 000 lei.

Cum au fost posibile asemenea 
realizări ? Un osfrovean mai sfătos te 
ajută să pătrunzi în miezul lucruri
lor :

— Cînd a propus președintele să 
cultivăm intercalat porumb și sfeclă 
și-a făcut loc neîncrederea. Asta nu 
s-a mai pomenit, ziceau unii, de cînd 
e porumbul porumb și sfecla sfeclă...

Intervin și ceilalți în discuție. își a- 
duc aminte de înfîmplări. Povestesc 
’și ies la iveală amănuntele... La o a- 
dunare generală din primăvară, ingi
nerul Ion Oprișor, președintele co
operativei, a propus să se facă o ex
periență, să se cultive pe 60 de hec
tare porumb și sfeclă de zahăr inter
cala), în sistem irigai.

„Așa ceva s-a mai făcut pe unde
va ?’ a întrebat brigadierul Popa Ni- 
colae. „S-ar pufea” — a răspuns in
ginerul. Apoi a început să explice : 
„în martie însămînfăm, sfecla de 
zahăr. La prima prașilă facem și rări- 
tul. Lăsăm distanță de la un fir la 
altul pe rînd 50 de centimetri, iar 
între rînduri 1 metru. între 25 aprilie 
și 1 mai însămînțăm porumbul in
tercalat*... Explicațiile au continuat 
pînă la cel mai mic amănunt.

Propunerea inginerului era intere
santă, dar unii dintre cei prezenți la 
adunarea generală lăsau să se înțe
leagă că ar fi bine să se încerce a- 

.ceasta experiență pe o suprafață 
mică, fiindcă din calcule rezulta că 
pentru lucrările de întreținere se vor 
cheltui în plus peste 1 800 lei la hec
tar... Pînă la urmă adunarea generală 
a fost de acord cu propunerea. Oa
menii aveau încredere în comunistul 
Ion Oprișor. îl știau legat de ei și de 
interesele lor. S-a îre'cut la treabă. 
Brigăzile conduse de Badea Alexan
dru, Dragomir Florea, Popa Nicolae 
și Pițiche Oprea au făcut lucrări de 
întreținere bune și pe măsură ce 
plantele se dezvoltau, sporea încre
derea oamenilor în reușita expe
rienței.

Osfroveanul cel sfătos zîmbește și 
continuă să povestească satisfăcut :

— Rezultatul ?! De pe același hec
tar s-au recoltat 25 000 kg de sfeclă 
și peste 5 000 kg de porumb. După 
socotelile contabililor noștri coope
rativa a cîștigat, în plus, de pe urma 
acestei experiențe peste 200 000 lei. 
Am luat, cum s-ar spune, două piei 
de la o singură oaie.

Este numai un exemplu de iniția
tivă bună, care a fost îmbrățișată 
cooperatorii din Osfroveni și care 
dovedit că este în avantajul lor.

Dar aici, inițiativele bune curg 
apa pe Jiu. Merită amintită încă una. 
S-a propus ca via să fie ridicată pe 
spalieri. Unii ziceau că „de la noi din 
sal și pînă dincolo de Dăbuleni via 
a rodit pe picioarele ei sau sprijinită 
pe araci...". Inginerul a dat explica
ții. A argumentat. 16 din cele 331 de 
ha cultivate cu viță au fost puse pe 
spalieri. în zilele culesului oamenii 
s-au convins că via pe spalieri dă în 
plus 2 000 kg de struguri la hectar 
față de cea arăcifă.

Inginerul explică ce s-a întreprins, 
cum au muncit cooperatorii din Os
froveni pentru ca în anul 1966 să rea
lizeze un venit de peste 9 000 000 lei 
față de 3 763 000 lei în 1963. Și frage 
o concluzie plină de adînci sensuri :

— Oamenii vor 
consultați cînd se 
Țoale propunerile 
atent. Tn acest fel 
trăiesc într-o mare 
care are un cuvînt de spus. în 
ta cred eu 
colective,..

înserarea 
depărtări. Pe ulițele comunei din pal
ma cîmpiei dunărene s-au aprins 
becurile. Cîteva autocamioane alear
gă spre grădină. Carele încărcate cu 
struguri se opresc în fața cramei. Ne 
îndreptăm spre sediul cooperativei. 
Oamenii pășesc rar. Am impresia că 
păstrează pe chipuri un zîmbef per
manent. Este zîmbetul de mulțumire, 
bucuria recoltei.

La Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș

UN NOU OBIECTIV 
ÎN PROBE DE PRODUCȚIE

economii
De la începutul a- 

nului, la uzinele „23 
August" din Capitală 
s-au economisit 37 de 
vagoane materiale fe
roase. Numai la pre
sa cu 6 etaje, pentru 
industria lemnului, s-a 
redus consumul spe
cific cu 2 000 kg tablă 
pe bucată. Reproiec- 
tarea unor produse, 
aplicarea planurilor 
de croire rațională a 
tablei, extinderea u- 
nor procedee tehnolo
gice avansate, buna 
gospodărire au contri-

la economisirea 
metalului.

După cum reiese 
dintr-o situație exis
tentă la serviciul teh
nologic al uzinelor, la 
locomotiva de 120 
C.P. s-a consumat, în 
perioada arătată, cu 
182 kg metal pe bu
cată mai puțin decît 
prevederile normelor, 
la cea de 350 C.P. cu 
1 340 kg, iar la fieca
re tonă de utilaje pen
tru industria materia
lelor de construcții, cu 
9 kg mai puțin.

MODERNE
sporesc eficiența muncii Mecanisme de evacuare a sterilului la Exploatarea miniera RovinariUn element esențial al organizării științifice a producției îl constituie 

identificarea și aplicarea 
celor mai bune tehno
logii de fabricație, care 
să permită folosirea cît 
mai rațională a utilajelor, 
a suprafețelor productive, 
precum și a timpului de 
muncă. In acest sens, înfățișăm, pe scurt, activitatea desfășurată la noi în fabrică cu ocazia intro-

muncitorilor, reușindu-se să se obțină o sincronizare perfectă a operațiilor, ceea ce a permis elaborarea unui proces tehnologic de mare productivitate. Practic, muncitorii a- fectează din timpul lor cea mai mare parte activității productive propriu- zise. Ca atare, timpul o- perativ a crescut în dauna celui neproductiv. Numai pe această cale, pro-

13. | >T i4’lVjrluJlI L JEJ Ji

proiectului i s-au importante îmbună- structurale. Astfel, inițial se preve- ca amplasarea li- tehnologice săpe un spațiu de 4 501) acesta s-a redus la

ducerii unei noi linii teh
nologice pentru confecțio
nat cămăși. S-a constituit, mai întîi, un colectiv larg de specialiști care a studiat temeinic proiectul privind amplasarea noii linii tehnologice. Ca urmare, adus Lățiri deși dea niei facă mp.3 700 mp, realizîndu-se o economie însemnată’la suprafața productivă.Cum am reușit să eco
nomisim 800 mp spațiu 
productiv ? Prin eliminarea transportului mecanic intre faze, dispunerea judicioasă a utilajelor, concomitent cu cea a mobilierului industrial la care loc de muncă, cercetat în amănunt care fază de lucru, cum și activitatea utilă a

ductivitatea muncii a cres
cut pină acum cu 5 la 
sută.Totodată, un ’ obiectiv important, ce a fost urmărit pe întreg parcursul elaborării tehnologiei și amplasării utilajului, l-a constituit asigurarea con
dițiilor care să permită 
obținerea unor produse de 
calitate superioară, cu un aspect comercial mult îmbunătățit. De aceea, s-au mecanizat cele mai importante faze, s-a extins folosirea de diverse dispozitive pentru execuția o- perațiilor cheie. Prin ordinea în care sînt dispuse operațiile în flux tehnologic se înlesnește, de asemenea, exercitarea unui control de calitate temeinic. Există astfel posibilitatea formării unei puternice opinii de masă în acțiunea de ridicare a calității producției. Rezultatele obținute în acest sens sînt îmbucurătoare.

Sondorii din brigada maistrului Gheorghe lacob de la Schela de extracție Țicleni execută intervenții rapide, de calitate Foto : R. Costin

In primele 9 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul refuzurilor s-a redus de 7—8 ori. Față de 
6 milioane cămăși proiectate a se realiza anual pe un spațiu de 4 500 mp, la 
sfîrșitul cincinalului se 
vor produce circa 7 500 000 
cămăși pe un spațiu de 
numai 3 600 mp. Prin a- ceasta, în anii cincinalului se vor realiza estimativ 120 000 000 lei producție în plus față de proiect, cu un beneficiu afe
rent de 15 milioane lei.Nu ne vom opri aici. Preconizăm să introducem cele mai bune tehnologii la toate produsele noastre, ridicînd rezultatele economice pe o nouă treaptă. Cele două colective de tehnicieni și ingineri, pornind de la experiența acumulată la amplasarea noii linii de cămăși, studiază în prezent posibilitățile pentru 
folosirea mai bună a spa
țiului industrial și mări
rea ponderii timpului pro
ductiv în timpul 
muncă, la toate 
produse de bază 
bricii. Chiar din luni ale lui 1967 punem să amplificăm a- ceastă acțiune, prin care sîntem siguri că vom reuși să valorificăm importante rezerve interne de folosire judicioasă a spațiului industrial și a capacităților de producție.Tot mai mult ne preocupă extinderea 
gici de confecții 
chimizării, adică unor materiale cu substanțe chimice a- dezive, prin care se asigură o îmbunătățire evidentă a calității produselor și realizarea unor indici tehnico-economici superiori. Pînă acum, prin studii și experimentări, s-a trecut la aplicarea industrială a’diverselor suporturi textile cașerate cu polietilenă : ' la confecționarea de sacouri pentru bărbați și băieți, la paltoane bărbătești. A crescut productivitatea muncii, înlăturîndu-se din procesul de fabricație unele operații. S-au obținut însemnate economii de materii prime și materiale.Caracteristic pentru noua tehnologie aplicată este menținerea unui apret permanent, păstrarea for- a aspectului inițial al con- In lunile ur- vom studia, în
mei și agreabil fecțiilor. mătoare colaborare cu ICECHIM, 
realizarea unor adezivi 
termoplasticî ce vor putea 
fi dispuși pe ' suprafața 
materialelor textile (nețesute și furnituri clasice) prin pulverizare, care să asigure suporturilor textile însușiri și caracteristici tehnice superioare. De un mare ajutor este crearea în fabrică, în acest an, a laboratorului central de analize și încercări fizio- mecanice și’ chimice, dotat cu aparatura modernă, unde își desfășoară activitatea un număr de peste 20 de ingineri și tehnicieni, cu o pregătire superioară și experiență în producție. Prin activitatea sa de control al materiilor prime și al tuturor materialelor,' de stabilire a tehnologiilor de fabricație, laboratorul central își aduce contribuția la mai buna organizare a producției, la continua îmbunătățire a calității confecțiilor și tricotajelor cu marca „F.C.T."- București.

DE VORBĂ CU CADRE TEHNICE DE PE CÎTEVA ȘANTIERE INDUSTRIALE
X __________ _____________ ____ imi.iL_jij.miri _im, , UJI_. J. I _i.nii.Li_.- i_ j i rii irillilillIdeea articolului de față ne-a fost sugerată de cîțiva constructori de pe șantierul centralei electrice de termoficare din Craiova. De la ei am aflat că anumite soluții constructive și de funcționare adoptate prezintă serioase .carențe. Cum se explică această situație ? Ca să aflăm adevăratele cauze, precum și consecințele, ne-am deplasat, împreună cu specialiști de ia sucursala regională Oltenia a Băncii de Investiții, pe citeva șantiere industriale. Din discuțiile cu cadre tehnice și de conducere de pe șantiere, s-a desprins concluzia că totul pornește de la proiectare. Este vorba de o insuficientă aprofundare a studiilor tehnico-econo- mice premergătoare proiectării, a soluțiilor constructive adoptate la elaborarea documentațiilor tehnice de execuție.Să luăm cazul proiectelor pentru lucrările de dezvoltare a Cen

tralei electrice de termoficare Cra
iova. Elaborarea proiectelor de e- xecuție s-a făcut derogatoriu de la legislația în vigoare, în mod frac-

a pus în practică soluția dată de 
proiectant, iar sucursala regională 
a Băncii de Investiții, neacceptînd 
plata transportului, a redus valoa
rea documentației de deviz cu a- 
proape 1100 008 lei. Cadrele de pe șantier cu care am stat de vorbă ne-au Telatat că și în alte de- ■ vize se prevăd săpături' și transporturi de pămînt, fără să se țină seama că ipe șantier există cantități enorme.După cît se vede, în cazul lucrărilor amintite, proiectantul — Institutul de studii și proiectări energetice-București —.nu a înțeles încă un imperativ esențial: 
creșterea eficienței fondurilor in
vestite trebuie să fie obținută și 
prin adoptarea din capul locului a 
unor soluții constructive bine chib
zuite și economice. Orice slăbire a 
exigenței proiectanților în faza de 
studiu tehnico-economic, de ela
borare a proiectelor de execuție 
duce la instabilitatea anumitor so
luții constructive, care ulterior sînt 
modificate, sau Ia adoptarea de 
soluții ce nu se potrivesc condiții-

ționat, pe părți de obiecte și categorii de lucrări, fără să existe a- probat proiectul de ansamblu pentru etapa a Il-a de extindere. Or, s-a dovedit că, din această cauză, se adoptă anumite soluții constructive insuficient studiate, care generează modificări timpul execuției,. secințe negative fondurilor de Pentru lucrările turbinelor, studiul geotehnic tocmit în mod superficial (nu s-au prevăzut săpături cu susțineri și epuismentele necesare), proiectul elaborat în 1965 a fost abandonat, fiind înlocuit anul acesta cu altul. La o altă lucrare deosebit de importantă și pretențioasă — soclul coșului de fum — a , apărut ca necesară schimbarea soluției inițiale de fundare. Aceasta a dus — ne-au informat tovarășii de pe șantier — la refacerea documentației tehnice și la întîrzierea lucrărilor cu circa două luni.Lista soluțiilor constructive insuficient aprofundate, pentru anumite lucrări ce se execută pe șantierul de extindere a acestei termocentrale, nu se oprește aici. La nivelul depozitului de echipament s-au , prevăzut în mod nejustificat 63 550 mc de pămînt : umplutură • (săpat și transportat- de la 4 km), în loc să fie folosit pă- mîntul din incinta șantierului, re- ' zultat de la săpăturile făcute Ia ' clădirea, principală a centralei.
Sesizînd aceasta, constructorul nu

de proiecte în cu serioase con- asupra utilizării investiții alocate, de fundații ale bunăoară, întrucît fost

lor de pe șantier, ceea ce provoa
că intîrzieri în execuția lucrărilor 
și mărește nejustificat costul in
vestiției respective.Nu departe de termocentrală a fost construită întreprinderea de 
prefabricate din beton-Craiova, a- parținînd Construcțiilor. Noua unitate tinuă să se dezvolte. In timp unele secții și ateliere sînt exploatare, altele se află plină construcție. Amplasată încrucișarea drumurilor celor mai mari șantiere industriale și de locuințe ale Craiovei, această întreprindere ocupă un loc important în realizarea construcțiilor Olteniei. Regretabil este însă — după cum ne-au spus tovarășii din conducerea întreprinderii — că în 
aCeasiă modernă unitate industria
lă. dotată cu instalații de înaltă 
tehnicitate, au rămas anumite pro
bleme în suspensie, din care cauză 
se recurge la improvizații care 
anihilează în parte efectele tehni
cii. Cînd a elaborat documentația tehnică, proiectantul principal (Institutul de proiectări pentru construcții și materiale de construcții București) a omis să stabilească soluția pentru spălat conducta prin care se transportă betonul de la locul de fabricație pînă la turnarea lui în forme. Or, în condițiile fluxului tehnologic modern cu care a . fost prevăzută întreprinderea, pare de necrezut cînd auzi că această conductă — „inima" întregii fabricații — trebuie demontată pentru a fi spălată.

Ministerului Industriei con- ce în în la

INSTALAȚII DE 
ÎMBUTELIERE A OXIGENULUI

Mai departe. Proiectantul nu a prevăzut o instalație de stropit prefabricate. Pentru a se acoperi această „scăpare", s-âu cheltuit bani în plus cu construcția a două cămine de apă în imediata apropiere a halei de prefabricate. Dar rezultatele nu sînt cele scontate. Tot aici, soluția de evacuare a apei provenită din cuvele de tratament termic al tuburilor prefabricate n-are la bază un studiu științific aprofundat. în proiect a fost prevăzută colectarea apei într-un decantor aflat în interiorul halei de tratament. Proiectat însă la dimensiuni prea mici, el nu asigură epuizarea corpurilor în suspensie. în cele din urmă, decantorul a fost scos din hală, recurgîndu-se la o soluție de-a dreptul de neînțeles. Reziduurile depuse în decantoi' se scot acum cu un elevator, care le aruncă în canalele de drenaj. Or, con- ținînd mult ciment, reziduurile înfundă adesea aceste canale. De bună seamă, ingenioșii proiectanți vor găsi o „soluție" pentru a se mai cheltui din bugetul statului alte fonduri pentru a se remedia ceea ce nu le-a dat prin gînd să facă de la bun început. Și nu se poate spune că forurile de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor nu cunosc jocul acesta „de-a soluțiile" al unor proiectanți lipsiți de simțul răspunderii pentru banii 'statului. Adunate, aceste racile de proiectare și de construcție aduc, din păcate, un renume prost întreprinderii; - azi ea ocupă unul clin primele locuri pe lista unităților din regiune rămase în urmă în realizarea planului pe acest an.
Soluțiile constructive necores

punzătoare au și o altă consecință negativă. Pe lîngă faptul că duc la întîrzierea lucrărilor și, uneori, la scăderea calității lor, ele umflă în 
mod nejustificat cheltuielile de in
vestiții la anumite obiective. Bunăoară, proiectele de execuție întocmite de I.P.A.C.H. București pentru lucrarea „acumulare Rovinari și regularizare „Jiu-aval" — au precizat tovarășii de la sucursala regională a Băncii de Investiții — au prevăzut în mod exagerat cote indirecte de 115 la sută la toate obiectivele. La o analiză mai aprofundată, sumele respective au fost reduse cu aproape 4 milioane lei. La aceeași lucrare, fondurile afectate pentru organizarea de șantier au fost supraevaluate cu circa 1 milion lei.Situații similare există și pe șantierele industriei chimice din regiune. La Combinatul chimic din 
Craiova, ca urmare a elaborării unor proiecte necorespunzătoare și incomplete, s-au cheltuit numai pentru remedieri peste 20 milioane lei. O răspundere serioasă în această privință poartă și forurile de resort ale Ministerului Industriei Chimice, care, deși a organizat pe șantierele combinatului numeroase ședințe de analiză, nu a perseverat în aplicarea măsurilor preconizate. Ca urmare, deficiențele privind soluțiile constructive se repetă de la un șantier la altul, de la o fază de execuție la alta.Pornind de la faptul că s-a acumulat suficientă experiență în domeniul activității de investiții, apare necesar să se studieze și să se aplice unele norme mai exigente privind elaborarea documentației tehnice. Ar merita inclus în aceste norme — subliniau mai mulți constructori de pe șantierele amintite — și un paragraf legat, de răspunderea materială a proiectanți- lor pentru soluțiile constructive a-- doptate, pentru calitatea documentației tehnice. Ritmul impetuos al 

construcțiilor în actualul cincinal, 
sarcinile deosebite stabilite de 
partid și guvern în ce privește creș
terea eficienței economice a inves
tițiilor cer ca pe șantiere să ajungă 
numai proiecte de un înalt nivel 
calitativ, cu soluții economice și 
tehnice aprofundate. O mare răspundere pentru calitatea soluțiilor din proiecte revine și ministerelor titulare de investiții, care trebuie să dovedească o înaltă exigență pe parcursul elaborării documentațiilor tehnice și la aprobarea lor.
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Permanențele muzicii
în cultură, în general, 

permanența pornește de 
la tradiția unor valori 
durabile, care aparțin o- 
biceiurilor pămîntului pe 
care au luat naștere. Ele 
persistă în conștiința unui 
popor, trec 
culturii din 
lor populare 
în stilizările 
iile marilor . , 
marilor creatori. Intre cele 
două categorii — per
manență și iminență — 
există o interpătrundere 
continuă a valorilor, atît 
în epoci de lungi evolu
ții, cît și, mai ales, în 
momente de răscruce a 
acestor evoluții, cînd au 
loc noi căutări, rezolva
te, adeseori, prin mutații, 
prin salturi stilistice. Is
toria muzicii oferă nume- 
loase exemple. Astfel a 
fost trecerea de la Ars 
antiqua la Ars nova, de 
la stilul imitativ a cappella 
la monodia acompaniată 
și, mai pregnant și mai 
aproape de noi, în fazele 
de pregătire a clasicis
mului vienez. In toate 
momentele de răscruce, 
cu frămîntări, cu întrebări 
— încotro va duce noul 
drum ? — îndrumătoare
a fost muzica populară, 
izvor proaspăt pentru a- 
limentarea problemelor 
pe care le puneau saltu
rile calitative în evolu
ția muzicii.

S-ar părea că perma
nența nu s-ar împăca cu 
conceptul relativității, ci 
cu cel al evoluției con
tinue. In realitate însă, 
nimic nu se pierde, ci to
tul se transformă — ca 
să parafrazăm o lege a 
fizicii. Folclorul, după 
atîtea exemple din alte 
țări îmbătrînite în cultu
ră, se poate secătui, se 
poate pierde. Fenomenul 
se explică prin trecerea 
țărănimii, deținătoarea 
valorilor folclorice, la ci
vilizația modernă, urbană. 
Dar folclorul, fără să dis
pară de fapt din mediul 
care l-a produs, poate 
suferi modificări în însăși 
substanța valorică cu 
care a apărut. Poate că 
anumite cîntece de joc 
din împrejurimile Vienei 
nu se mai practică în 
zilele noastre la fel ca în 
trecut, dar ele au fost 
preluate definitiv — și la 
ce nivel 1 — în muzica 
instrumentală a unui 
Haydn, Beethoven și 
Schubert. Noi avem privi
legiul de a păstra încă 
viu și proaspăt fenomenul 
muzicii populare, care 
creează un univers sonor 
specific nouă și la înde- 
mîna creatorilor. Perico
lul care se ivește, din pă
cate, uneori este de a 
prelua, ca atare, aceste 
valori ale muzicii popu
lare și de a le îmbrăca 
în niște straie „evrope- 
nești", care nu reușesc 
niciodată să se muleze 
pe substanța specifică a 
valorilor împrumutate.

Miracolul culturii este 
tocmai de a izbuti să fi
xeze, în creații majore, 
prin stilizarea și dezvol
tarea unor esențe date, 
aceste valori autentice, 
dintre care unele poate 
nu s-ar mai putea găsi 
altfel decît în fonoteca 
Institutului de folclor. Și 
nu este vorba numai de 
permanentizarea unor for
mule ritmico-melodice ale 
folclorului nostru ; mai 
importantă este surprinde
rea și fixarea modului 
specific de expresie a a- 
cestei muzici populare, 
reliefînd esențialul ei. A- 
cest fel de concretizare 
în muzica cultă a speci
ficului popular, îi asigu
ră tocmai permanența în- 
tr-o evoluție prelungă, în 
care valorile mereu noi 
ale expresiei umane din 
cultura universală vor fi 
grefate pe esența speci
fică a muzicii noastre 
populare. In felul acesta 
nu se pierde nimic, per
manența este asigurată 
printr-un continuu schimb 
de valori artistice din ce 
în ce mai adîncite și dez
voltate pînă în albia pro
blemelor care se pun în 
muzica contemporană. 
Trecerea de la specificul 
esențial prin stilizarea ti
picului la expresia gene- 
ral-universală este un 
drum lung, anevoios și 
greu de răzbătut fără a- 
partenența la o școală 
muzicală proprie, care să 
urmărească pas cu pas 
valorificarea tradiției.

Exemplele binecunoscu
te din istoria muzicii, în- 
cepînd cu secolul XIX, 
sînt edificatoare ; școlile 
naționale din trecut — din 
Rusia, Spania, țările nor
dice, Polonia, țări cu o 
tradiție mai veche — au 
leușit să 
formarea 
xea unor 
în valori 
muzicii universale. Pe a- 
ceastă linie, muzica noa
stră merge pe un drum 
bun, care va duce cu si
guranță spre izbîndă. Mu
zica românească răsună

în evoluția 
faza valori- 
— folclor — 
și cristaliză- 
artiști, ale

cu un specific al ei, ose
bit. Desigur, în creația 
marilor compozitori, care 
îmbracă zone ample și a- 
dînci ale culturii poporu
lui lor, trăsăturile speci
fice devin mult mai rele
vante, izbutesc să fie re
liefate și amplificate, ca
pătă rezonanțe noi prin 
însăși dimensiunea la 
care se situează limbajul 
lor muzical.

Evident că în contextul 
muzicii contemporane nu 
toate încercările care sînt

filo-

grefate pe specificul 
tecului popular sînt 
dreptățite să intre în 
nul permanent al creației 
românești. Numai căută
rile și rezolvările care fo- 
lpsesc în mod creator 
noile mijloace de expre
sie se pot înscrie, cu Spe
cificul care le aparține, 
în concertul valorilor uni
versale. Modalitățile de 
realizare pot și trebuie să 
fie deosebit de variate 
(Enescu, Paul Constanti- 
nescu, Jora etc.) și țin 
de caracterul subiectiv al 
personalității creatoare. 
Le este comună însă dra
gostea pe care cei mai 
buni dintre creatorii noș
tri o au pentru muzica 
poporului de care apar
țin cu gîndul și cu sim
țirea lor. Sursa comună 
de la care ei pornesc 
permite o diversitate de

stiluri care merg pînă la 
înglobarea fructuoasă în 
matricea muzicii româ
nești a celor mai noi cu
ceriri ale componisticii 
contemporane. Noul în 
creația muzicală româ
nească nu constă, cum 
ar crede poate unii, nu
mai din „contemporanei- 
zarea” pe linie tehnicistă 
a muzicii 
aceasta ar 
un hibrid ;
să răzbată 
din conținutul propriei 
noastre culturi în conti
nuă îmbogățire. Prelua
rea unor noi mijloace este 
fertilă numai atunci cînd 
izbutește să aducă noi 
modalități de exprimare 
a realității noastre noi.

In epoca noastră, cînd 
toate sectoarele vieții și 
ale gîndirii evoluează atît 
de rapid, căutările stilis
tice, fructuoase de obicei 
numai în caznă și în a- 
profundări temeinice și în
delungi, riscă să devină 
mode trecătoare. Cert 
este că rapiditatea cu 
care se succed aceste 
mode, aproape de la un 
an la altul, dă de gîn- 
dit asupra viitorului mu
zicii înseși. In fața unei 
atari situații, deocamdată 
fără perspectivă clară, 
dezvoltarea compozitori
lor noștri pe linia per
manențelor muzicii româ
nești este cea mai bună 
chezășie. Pentru a putea 
înscrie noi izbînzi în evo
luția muzicii noastre, pe 
drumul unor realizări în 
care noul este îmbinat 
atît de strîns de specifi
cul național, pentru a 
putea realiza lucrări pe 
care colectivitatea căreia 
îi aparținem să le pri
mească cu înțelegere și 
dragoste, trebuie să dis
tingem din ce în ce mai 
clar ceea ce este propriu 
culturii noastre. Numai a- 
ceastă cale poate asigura 
progresul și permanența 
muzicii românești, fără o- 
colișuri, fără rătăciri.

ACTIVITATEA

CORULUI

8,30 — Cum va fi vremea ?
8,32 — Pentru noi, femeile I

Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Po
vestiri pe degete : „Cuiul lui Nasțratin" ■— 
adaptare după povestirea lui Anton Pann. Pre
zintă : Brîndușa Zaița-Silvestru ; Pe drumurile 
patriei : Valea Oltului ; Poșta copiilor. 
Emisiune pentru sate.
Fotbal : Rapid — Diiiamo București. 
Aspecte filmate de la campionatul mondial de 
fotbal (Anglia).

18,00 — Magazin duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Documente de piatră : Voroneț.
19.50 — „TV-lll" — emisiune alcătuită la cererea

telespectatorilor.
20.20 — Mari anșambluri : orchestra de muzică popu

lară a Filarmonicii de Stat „Gheorghe Dima" 
din Cluj.

20.50 — Filmul :
22.20

realizeze trans- 
și transfigura- 

valori autentice 
permanente ale

Un admirabil tablou al lui Murillo, 
„Originea desenului", înfățișînd un 
artist anonim care încearcă să con
tureze pe un perele propriul său 
profil, caută să ne convingă de fap
tul că la originea picturii ar sta 
portretul. Istoria artei nu confirmă 
părerea ilustrului pictor. Dimpotri
vă : numeroasele desene murale de 
la Altamira și Tassili, din Egipt și 
Creta, basoreliefurile caldeo-assirie- 
ne și multe altele ne arată că, la 
început, în afară de reprezentările 
simbolice ale zeităților, desenul 
însemna oglindirea scenelor de via
ță, cum le-am numi noi astăzi, com
pozițiile. într-adevăr, omul, din cele 
mai vechi timpuri, a simțit nevoia 
să reprezinte în piatră, pe lemn, 
scene de viață, în care semenii lor 
sau animale din preajma lor erau 
înfățișați în mișcare, în ambianța 
în care trăiau. De-a lungul secole
lor, compoziția și-a perfecționat 
mijloacele de exprimare și a- 
proape că nu există mare pictor în 
istoria ariei care să nu ne fi lăsat 
cîfeva lucrări admirabile aparținînd 
acestui gen. Este important de ob
servat că niciodată în marile epoci 
creatoare arta picturii n-a renunțat 
la descoperirea și reprezentarea 
lumii în tot dinamismul ei, în toată 
complexa ei înfățișare.

Am amintit de aceste lucruri pen
tru că în ultima vreme a căpătat 
circulație ideea că genul compozi
ției și-ar fi trăit traiul, că pictorul, 
concurat de instantaneul fotografic, 
nu mai are multe de spus în acest

com

domeniu. Nimic mai eronat. Com
poziția este mijlocul de exprimare 
nu numai a unor realități, dar și a 
unei sensibilități particulare și, 
desea, a unei concepții artistice 
despre lume, despre oameni, des
pre activitatea omenească 
are ea mai măreț, mai 
Ea este, deci, o mărturie 
poziții filozofice în fața 
Compozițiile realizate de iluștri pic
tori din trecut pof reconstitui într-un 
muzeu imaginar istoria civilizației 
și culturii omenești, sensurile mari 
ale gîndirii creatoare a omului, preo
cupările și lupta acestuia pentru o 
viață liberă și luminoasă.
'Vremea noastră, cu înfăptuirile 

sale spectaculoase, deschide com
poziției perspective largi, nebănuite. 
Omul modern, artistul de azi sînt 
preocupați, mai mult decît înain
tașii lor, de sinteză, de sensul fi
lozofic al lucrurilor, de plasticitatea 
vieții. Or, compoziția — prin le
gile sale clasice și prin cele dobîn- 
dife datorită impresionismului și 
experiențelor care i-au urmat, dă 
posibilitate artistului să exprime 
adevăruri de o amplitudine extrem 
de largă. Prezența în viața omului 
a unor mașini complicate, dezvol
tarea în toate sectoarele vieții

capacității de conducere și sfăpî- 
nire a naturii, raporturile noi între 
oameni, cu acel inefabil pe care 
fiecare epocă l-a adus în atitudi
nea omului; fac ca scenele compo
ziționale să-și îmbogățească tema
tica, expresivitatea. Mă gîndesc cît 
de picturală este viața noastră de 
astăzi în care oamenii construiesc 
noua lor viață în incidențe inedite 
cu semenii lor, cu mașinile, cu con
strucțiile. Cine a călătorit mult prin 
țară și a cunoscut îndeaproape noi
le realități ale patriei își poate da 
bine seama că lucrurile spuse de 
mine au acoperire în viață.

Nimeni nu pretinde că a face 
compoziție însemnează a înregis
tra simplist aceste realități. Dimpo
trivă, descoperirea tuturor aspecte
lor noi ale vieții, care ne 
pretutindeni, e de natură 
re, să ne conducă spre 
Chemarea la frecventarea 
ziției o sprijin pe marile realizări 
ale unor pictori ai arfei românești, 
de la Grigorescu și Luchian, pînă 
la Ressu, Sferiadi, Cafargi și Ciucu- 
rencu — care, în maniere diferite, au 
făcut ca în tablourile lor să pă
trundă puternic sentimente lirice 
autentice, calde și de o mare pros
pețime.

In momentul de față ne punem 
cu toții probleme noi legate de 
arta monumentală. Vrem ca orașele 
și construcțiile noastre să fie cît 
mai frumoase, să alcătuiască pentru 
oameni o excelentă ambianță pentru 
muncă, pentru odihnă. Penelului,

întîmpină 
să inspi- 

poezie. 
compo-

daliei le sînf oferite spații mari 
de desfășurare. Compoziția poate 
să acopere aceste spații, prinzînd 
în esența liniilor, în eleganța vo
lumelor, în vibrația culorii preo
cupările noastre majore, gîndirea 
noastră de astăzi. Avem de pe acum 
realizări încurajatoare — și a- 
ceste realizări ne sugerează că 
este posibilă diversificarea mijloa
celor, îmbogățirea inspirației, lărgi
rea, înfr-un cuvînf, a viziunii ar
tistice. Dar trebuie să ne gîndim 
cum să le sporim abandonînd atît 
neplăcuta șablonizare în care avîn- 
ful, entuziasmul, eroismul, erau în
fățișate prin atitudini rigide, stereo- 
fipe, cîf și femele nesemnificative 
în care, de dragul unor tehnici ine
dite, compoziția se limita la simpla 
notație banală.

Compoziția solicită din partea 
artistului cunoștințe temeinice, pe 
care le pof da în primul rînd stu
diul, contactul permanent cu capo
doperele picturii. Din păcate, o 
dată încheiată perioada de forma
re, unii artiști renunță la studiul 
sistematic și sînf preocupați doar 
de propriile lor experiențe. Dar 
esle o greșeală să rămîi la ceea ce 
ai învățat. A fi la curent, din sur
se competente, de autoritate, cu 
mișcarea de idei și cu viața artisti
că de la noi și din întreaga lume, 
numai astfel poți să-ți valorifici ta
lentul, să-ți verifici personalitatea 
de artist, să ajungi mai repede la o 
gîndire artistică proprie.

Preocupările pentru compoziție 
sînf un stimulent pentru desăvîrși- 
rea măiestriei, pentru abordarea 
mereu proaspătă a unor teme ma
jore, întruchipate în lucrări repre
zentative, originale, pline de ade-

NR. 18 : Timpuri Noi

0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — film pentru ecran pano
ramic : Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15. 
0 ZORBA GRECUL : Republica — 9,30; 12,30; 
15,45; 18,45; 21,30, Festival — 8,15; 11,30; 14,45; 
18; 21,15 ; la grădină — 19, Feroviar — 9; 12; 
15; 18; 21, Excelsior — 9; 12; 15; 18; 21. 
0 BOCCACCIO'70 : Luceafărul (completare
Copiii... iar copiii) — 8,30-, 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină —• 19,30 ; Grădina „Doina" -— 19,30.
0 DILIGENȚA : București — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Arenele Libertății — 19,30, Stadionul 
,,Dinamo" — 18,30, Grădina „Progresul" — 20, 
Melodia — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,30, Modern — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,45; 21.
0 MORAMBON : Lumina (completare
conducătorilor de partid și de stal în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară) — 8,45; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 cinemascop : 
Victoria (completare Cazul „D") — 8,30; 11,30; 
14,45; 18; 21,15, Cosmos — 13; 15,30; 18; 20,30, 
Munca — 10; 15; 17,45; 20,30, Popular — 10,30; 
15; 17,45; 20,30.
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
Central — 9; 12,45; 16; 19,30.
0 CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Union 
15,30; 18; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Doina (completare 23 August 1966) — 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Volga (completare
Orizont științific nr. 5) — 8,45; 11; 13,30-, 16; 
18,30; 21.
0 ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE SUDULUI

Vizita

10,30;

— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ
— 9—21 în continuare.
0 LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Giulești (com
pletare Ce povestesc apele) — 15,30; 18; 20,30. 
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop în
frățirea intre popoare (completare Știință și teh
nică nr. 17) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Dacia (comple
tare Cheia succesului) — 8,45; 14,45 în conti
nuare ; 16,45, 19; 21,15.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
Grivița — ~
10,30; 14;
© NOTRE
Gloria (completare Pașii poetului)
18; 21, Aurora 
la grădină — 
21, Flamura — 8,45; 11,15;
21,15. (la ultimele două completarea Copiii... iar 

. copiii).
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Unirea 
(completare Tinerețe) — 15,30; 18, la grădină
— 20.
0 YOYO : Tomis (completare Cazul „D") — 9; 
11,45; 15,15; 18; 20,45, la grădină — 19.
0 URME ÎN OCEAN : Vitan (completare Vreau 
să știu tot nr. 45) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 TIIErESE DESQUEYROUX : Arta (completare 
Pașii poetului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, la grădină — 19,30.
® SUZANA ȘI BĂIEȚII : Miorița (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 5 000 000 DE MARTORI : Moșilor (completare 
O lacrimă pe obraz) — 15,30; 18; 20,30.
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Crîngași — 
13; 15,30; 18,15; 20,45.
S REPULSIE : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
0 CELE DOUĂ ORFELINE : Colentina (comple
tare Punct de gravitație) — 15,30; 17,45, la gră
dină — 20, Grădina „Progresul"-Parc — 19,30.

9,30; 13; 16,30; 20, Drumul Sării — 
17,15; 20,30.
DAME DE PARIS — cinemascop : 

' " ’ ' 9; 12; 15;
— 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15, 

19,30, Floreasca — 9; 12; 15; 18;
13,45; 16,15; 18,45;

® ȚARA FERICIRII : Rahova (completare Ori
zont științific nr. 5) — 15,30; 18, la grădină — 
20,15, Clubul Uzinelor „Republica" — 10; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
0 ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Progresul 
10,30; 15,30; 18; 20,45.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : 
Lira (completare Ghidrinul) — 15,30; 18; 20,30. 
® TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Feren
tari — 10;
e COPLAN ÎȘI ASUMĂ
.10,30; 15,15; 18; 20,45, Buzești — 10;
• IDIO nJL : Pacea — 15,45; 18; 20,15.

în palmaresul succe
selor obținute de corul 
de cameră „Madrigal'1 
al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" în 
cadrul diferitelor mani
festări internaționale a 
fost înscris de curînd 
și cel dobîndit la 
Festivalul internațional 
de muzică veche din 
Europa Orientală, des
fășurat în luna septem
brie la Bydgoszcz, R. P. Polonă. La acest 
Concurs și Festival au 
participat 350 specia
liști din aproape 40 de 
țări. Solii artei româ
nești — care au exem
pt ificat corn unicările 
prezentate de muzi
cologii V. Cosma, Gh. 
Ciobanu și R. Ghirco- 
iașu — au fost apreciați 
ca 
țiile 
Festivalului 
unor calități 
recunoscute : 
țea intonației, 
nitatea formației, sensi
bilitatea, stăpînirea re
pertoriului. Un ampla
sament special al voci
lor a permis redarea cu 
efecte stereofonice a 
muzicii 
sonore 
eași intensitate din toa
te părțile scenei. Per
sonalități de prestigiu 
ale vieții muzicale și-au 
exprimat calda aprecie
re în cartea de aur a 
„Madrigalului''.

In continuarea tur
neului peste hotare, co
rul „Madrigal", dirijat 
de artistul emerit Marin 
Constantin, a poposit 
la Paris pentru a parti
cipa la tradiționalul 
Festival internațional 
cultural studențesc, or
ganizat de Uniunea 
Națională a Studenți
lor Francezi. Festiva
lul, desfășurat sub înal
tul patronaj al lui An- 
dre Malraux, ministrul 
de stat al afacerilor cul
turale, Christian Fou- 
chet, ministrul educa
ției naționale, și Fran
cois Missoffe, minis
trul cu problemele 
tineretului și al sportu
rilor, a reunit ansam
bluri și formații stu
dențești din 37 de țări. 
Manifestările au avut 
loc la Paris, Nanterre, 
Eaubonne și Orly. 
Corul „Madrigal" s-a 
bucurat de un mare 
succes, fiind invitat să 
susțină și spectacolul 
de gală dat cu prilejul 
închiderii Festivalului.

Reîntors în patrie, 
„Madrigal" se pregă
tește în vederea parti
cipării la Festivalul 
budapestan „Liszt- 
Bartok" ce va avea loc 
luna viitoare. înainte 
de plecare, la 13 oc
tombrie, va cînta în 
studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, iar în 
sala Ateneului va sus
ține un concert în ca
drul Festivalului muzi
cii de cameră în Bucu
rești. De asemenea, 
„Madrigalul" pregăteș
te un program în vede
rea participării la vii
toarea ediție a Con
cursului și Festivalului 
internațional „George 
Enescu".

una din revela-
Concursului fi 

datorită 
unanim 

acurate- 
omoge-

22,50
23,00
23,10

„Atenție, profesore I"
— Spune-mi unde, cind și cum ? — emisiune 

muzicală. Interpretează : Doina Badea, Pompilia 
Stoian, Dan Spătarii și orchestra Electrecord 
condusă de Alexandru Imre.

— Telesport.
— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

Specifică fotografiei este 
popularitatea de care se 
bucură atunci cînd este uti
lizată ca mijloc de comuni
care rapid (reportajul), ca 
mijloc tehnic de cercetare 
(fotografia științifică) sau mai 
ales ca document. Din păca
te, aceste forme aplicative 
utilizate în alte ramuri ale 
produsului omenesc decît 
arta, sînt cele mai răspîn-

CUVÎNTUL 
CITITORULUI

dife și cunoscute. Sîntem pes
te tot înfîmpinafi de fotogra
fii ce constituie consemnări 
de momente la care autorul 
a asistat fizicește, realizate 
meșteșugărește pe baza unui 
minim de cunoștințe tehnice 
deficitar slăpînit și deficitar 
aplicat, dar în cantități enor
me, așa cum găsim în docu- 
menfele-amintiri din casa 
fiecărui posesor de aparat 
fotografic și uneori și în 
presă. Ele se situează cu 
mult sub nivelul cuceririlor 
arfei fotografice moderne.

Nu se poate nega faptul 
că unele expoziții și în spe
cial Salonul internațional de 
artă fotografică ne pun la 
dispoziție adevărate opere de 
arfă, lotuși lipsa unor publi
cații de specialitate, a unei 
reviste specializate, ca și a 
unor analize corespunzătoare 
chiar în presa curentă a fă
cut să freacă neobservate 
multe din operele de artă fo
tografică, precum și o serie 
de probleme actuale ale ge
nului.

O mare rază de acțiune 
au atelierele fotografice • prin 
vitrinele lor dar mai ales prin

lucrările existente în fiecare 
casă. în timp ce mari maeș
tri specializați în portretul 
omului întrunesc sufragiile 
generale în toate saloanele 
de artă în care expun, ate
lierele fotografice, conduse 
în marea majoritate de per
sonal de slabă calificare, lip
site și ele de aportul publi
cațiilor de specialitate și 
neantrenate în concursuri 
de valoare internațională, nu 
pot contribui la populariza
rea și dezvoltarea artei foto
grafice.

Deosebit de importantă 
este mișcarea fofoamatorilor, 
care întotdeauna a generat și 
mari maeștri și care ar trebui 
susținută mai mult. Pentru 
aceasta consiliile sindicale, 
care au inițiat înființarea ce' 
lor peste 300 de cercuri di 
totoamatori existente la noi, 
ar trebui, cred, să asigure 
completarea bazei lor mate
riale și în primul rînd ma
terialele consumabile menife 
studiilor, analizelor și discu
țiilor dintre membrii cercu
rilor, precum și materialele 
menite expozifiilor și con
cursurilor. în același sens, 
concursul în patru faze (cerc 

., regiu- 
și finală pe (ară) gîndit să 
desfășoare bienal alferna- 
cu saloanele internafiona- 
și organizat pentru prima 
ultima oară în anul 1964 
revista Clubul șj Asocia- 

artiștilor fotografi, ar

de totoamatori, oraș, 
ne 
se 
tiv 
le 

de 

trebui reluat.
O importanță majoră o are 

popularizarea adevăratei arie 
fotografice, fie prin prezen
tarea în circuit a unor expo
ziții comentate (de exemplu, 
la magnetofon) de artă foto
grafică, fie prin editarea de 
albume, cuprinzînd lucrări 
riguros selecționate.

Concertul Orchestrei simfonice a Filarmonicii de stai „George Enescu”, care a avut loc simbătă seara în sala Ateneului, a fost dirijat de Emanuel Elenescu. Și-a dat concursul violonista Lola Bobescu. Programul concertului a cuprins Simfonietta nr. 7 de Mihail Andricu, în primă audiție, Concertul pentru vioară și orchestră nr. 5 în la major de Mozart și „Enigma" de Edward Elgar.Concertul se repetă, ca de obicei, duminică dimineață in aceeași sală.
Teatrele dramatice din Cluj și-au deschis simbătă stagiunea cu două premiere: „O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale (regia Ion Taub, scenografia Constantin Piliuță) și „Damnațiunea lui Adam" de Deak Tamas (în regia lui Horvath Bela, scenografia și costumele fiind semnate de Toth Laszlo și respectiv Halai Hainal).

Simbătă după-amiază a avut loc, în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, o festivitate consacrată aniversării a 200 de ani de la nașterea lui John Dalton, chimist, matematician, fizician și naturalist englez. Festivitatea a fost organizata de Comitetul Național pentru Apărarea Pacn și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Despre viața și opera lui John Dalton a vorbit prof, umv. dr. Florin Ciorăscu, membru corespondent al Academiei.Au participat membri ai Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, oameni de știință și cultură, muncitori, studenți. Au fost prezenți membri ai Ambasadei Marii Britanii la București.
16; 19,30.

RISCUL : Cotroceni Aurelia GOLIANU

® Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — orele 
11) ■ Concert simfonic. Dirijor; EMANOIL ELENESCU. 
® Sala Palatului : FESTIVAL 1966 (spectacol prezentat 
de Teatrul satiric-muzical’ „C. Tănase") — 19,30.
0 Teatrul de Operă și Balet : RĂPIREA DIN SERAI — 
11, FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITA — 19,30. 
0 Teatrul de Stat de Operetă : PRINȚESA CIRCULUI 
— 10,30, ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
OAMENI ȘI ȘOARECI — 10, VLAICU VODĂ — 19,30, 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 10, TEZAU
RUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
0 Teatiul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10,30; 20. 
® Teatrul „Luci# Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚA — 10,30, FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 19,30,

Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEI-

Nottara" (sala Magheru) : AU FOST
ORFELINE — 10,30, SONET PENTRU 
20.

(sala din str. Al.
MER — 20.
0 Teatrul ,,C. I.
ODATĂ... DOUA
O PĂPUȘĂ —
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" ; VIFORUL — 20. 
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
0 Teatrul Evreiesc de Stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM 
— 11, SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ELE- 
FĂNȚELUL CURIOS — 11, (sala din str, Academiei) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — 11.
0 Circul de Stat ; STELELE CIRCULUI — 16; 19,30.
0 Patinoarul 23 August ; FEERIE PE GHEAȚA (specta
col artistic sportiv prezentat de Ansamblul de patinaj 
artistic din Kiev) — 19,30.

Simbătă dimineața au pă- răsit Capitala artiștii care vor reprezenta țara noastră la Concursul muzical internațional de canto de la Toulouse. Artista poporului Arta Flo- rescu, prim-solistă a Teatrului de Operă și face parte din cursului.în calitate de concurenți participă soprana Adriana Co- dreanu și baritonii Ludovic Konya și Mugur Bogdan.

Balet; va juriul con-

(Agerpres)
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PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R.
zilei

A P. C. DIN CEHOSLOVACIAîntreruperii cursului sarcinii
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI

Decret pentru reglementarea

Avînd în vedere că întreruperea cursului sarcinii reprezintă un act cu grave consecințe asupra sănătății femeii și aduce mari prejudicii natalității și sporului natural al populației,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDecretează :ART- 1 — întreruperea cursului sarcinii este interzisă.ART. 2 — în mod cu totul excepțional întreruperea cursului sarcinii va fi autorizată potrivit prevederilor art. 5, în cazurile în care :a) sarcina pune viața femeii într-o stare de pericol care nu poate fi înlăturat printr-un alt mijloc ;. b) unul din părinți suferă de o boală gravă, care se transmite ereditar, sau care determină malfor- mațiuni congenitale grave ;c) femeia însărcinată prezintă invalidități grave fizice, psihice sau senzoriale ;d) femeia este în vîrstă de peste 45 de ani ;e) femeia a născut patru copii și îi are în îngrijire;f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest.ART. 3 — întreruperea în cazurile prevăzute în art. 2 se poate efectua în primele trei luni ale sarcinii.în caz excepțional, cînd se constată o stare patologică gravă care pune în pericol viața femeii, întreruperea cursului sarcinii se poate face pînă la șase luni.ART. 4 — întreruperea cursului sarcinii se efectuează în cazurile prevăzute de art. 2 și 3 de medici

obstetricieni-ginecologi, în unități sanitare de specialitate.ART. 5 — Autorizarea întreruperii cursului sarcinii se dă de către o comisie medicală raională sau orășenească instituită în acest scop prin decizia comitetului executiv al sfatului popular regional sau al orașelor București și Constanța.ART. 6 — In cazuri de extremă urgență medicală, cînd întreruperea cursului sarcinii trebuie imediat efectuată, medicul are obligația ca înainte de intervenție, sau, cînd nu este posibil, în cel mult 24 ore de la aceasta, să anunțe în scris pe procuror, care urmează a constata, pe baza avizului medicului legist și a oricăror dacă intervenția pentru rea cursului sarcinii a sară.ART. 7 — Efectuarea rii cursului sarcinii în alte condiții decît cele prevăzute în acest decret constituie infracțiune și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.ART. 8 — Prezentul decret intră în vigoare la 30 zile de la publicare. In același termen, ministrul sănătății și prevederilor sociale va emite instrucțiuni de aplicare a acestui decret. Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, De-, crețul nr. 463 pentru încuviințarea întreruperilor de sarcină, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 30 septembrie 1957, se abrogă.

Sîmbătă, 1 octombrie, tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar ;al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști, condusă de Leopold Kovalcik, adjunct al șefului secției industrie grea a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care, la invitația

C.C. al P.C.R., se află în țara noastră în schimb de experiență.La primire au participat Vasile Vlad, șef de secție, și Ion Bucur, prim adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost de față Cest- mir Cisar, ambasadorul Cehoslovaciei. Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.
Plenara C. C. al U. T. C

altor date, intrerupe- fost nece-întrerupe-
Sîmbătă, 1 octombrie a. c., s-au desfășurat lucrările Plenarei C.C. al U.T.C. La plenară au luat parte membrii și membrii > supleanți ai C.C. al U.T.C., ai Comisiei Centrale de Revizie.Au participat ca invitați activiști cu muncă de răspundere la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului Invățămîn- tului, ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, U.C.F.S., ai Comitetului de Radioteleviziune, precum și activiști care lucrează în aparatul C.C. al U.T.C., redactori șefi ai publicațiilor pentru copii și tineret, cadre din conducerea cursului U.T.C. de pe lîngă Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu".

în cadrul lucrărilor Plenarei au fost dezbătute probleme privind munca organelor și organizațiilor U.T.C. în rîndurile elevilor și studenților, precum și munca de creștere și promovare a cadrelor din organele și aparatul U.T.C,Plenara a aprobat materialele prezentate și a adoptat măsuri, privind îmbunătățirea activității organizațiilor" U.T.C. 'din școli și facultăți și în domeniul muncii cu' cadrele, care vor.fi publicate în, presa U.T.C. și U.Â.S.R.în cadrul plenarei au luat cu- vîntul tovarășii: Petre Lupu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.

Continuîndu-și vizita prin regiunea Banat, generalul de armată Ivan Gosnjak, locțiitorul comandantului suprem al Forțelor Armate și secretar de stat pentru Apărarea Națională a R.S.F. Iugoslavia, însoțit de generalul locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate, a fost sîmbătă oaspetele unor unități militare. Delegația militară iugoslavă a depus o coroană de flori la Cimitirul eroilor din Timișoara. în continuare generalul de armată Ivan Gosnjak a vizitat cooperativa agricolă din Biled.Generalul maior Nicolae Militaru a oferit un dejun în cinstea oaspeților militari iugoslavi.în cursul aceleiași zile, delegația militară iugoslavă a sosit în stațiunea Herculane.

Președintele Consiliului de Stat 

CHIVU STOICA
încheierea lucrărilor

Măsuri pentru 
reglementarea întreruperii
cursului sarcinii

(Urmare din pag. I)în aceeași ședință, Consiliul de Stat a examinat și adoptat, de a- semenea, decretul pentru modificarea unor articole din Codul Penal, prin care se pedepsește infracțiunea de avort, în sensul unei sancționări corespunzătoare pericor lului social pe care îl prezintă a- ceastă infracțiune. Potrivit modificărilor aduse, Codul Penal prevede : „Acela care, prin orice mijloace, provoacă întreruperea cursului sarcinii în afara condițiilor admise de lege comite infracțiunea de avort. întreruperea cursului sarcinii, efectuată cu consimțămîntul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoare corecțională de la unu la 3 ani și interdicție corecțio- nală de la unu la 3 ani".De asemenea, Codul Penal prevede sancțiuni mai severe cînd, din cauza întreruperii cursului sarcinii, s-a produs vătămarea sănătății femeii, o infirmitate sau moartea.Pericolul social deosebit al avortului și consecințele grave de or-

și social impus ca favorizatei ca și

>Și avort, precum și aceasta consimte

din medical, demografic pe care le generează au instigatorii, complicii și torii să fie pedepsiți la autorii. Pentru aceleași motive, vafi sancționată și tentativa de avort.Decretul prevede că instanța judecătorească va pronunța interdicția exercitării profesiei, pe timp de doi pînă la zece ani, cînd cel vinovat face parte din personalul medico-sanitar.întrucît fapta femeii care provoacă singură împrejurarea căsă i se întrerupă sarcina în alte condiții decît cele stabilite de lege, prezintă de asemenea pericol social, Codul Penal prevede sancțiuni și în aceste cazuri.Potrivit Decretului, deținerea oricăror instrumente speciale pentru întreruperea cursului sarcinii, ca și deținerea, în vederea întreruperii cursului sarcinii, a oricăror altor mijloace avortive în afara instituțiilor sanitare de specialitate, constituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii.

Congresului național 
de neurologie

Sîmbătă, în sala mică a .Palatului Republicii Socialiste România, s-au încheiat lucrările Congresului național de neurologie, organizat de Uniunea societăților de științe medicale.Timp de trei zile, un mare număr de cercetători, cadre didactice, medici primari și specialiști din unitățile sanitare din țară, precum și oaspeți sosiți din au dezbătut probleme tualitate în domeniul privind .insuficiența cerebrală, lobul temporal și neuropathic toxice.Referatele, comunicările „ și „.pre- zentările de cazuri clinice, susținute de medici neurologi din centrele raionale și regionale au constituit un bun schimb de expe-

riență, izvorît din practica zilnică în spitale sau în asistența ambulatorie. Lucrările au demonstrat : preocuparea neurologilor din țara noastră pentru îmbinarea aspectelor de cercetare fundamentală cu cea aplicativă. (Agerpres)

★Sîmbătă seară a plecat spre Sevilla delegația Comitetului Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O., care va participa la a V-a Conferință regională pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și a- gric.ultură . F.A.O., programată pentru zilele de 5—11 octombrie.Delegația română este condusă de prof. dr. David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.
★Sîmbătă dimineața a plecat spre Suedia delegația Consiliului Național al Femeilor, care va participa la lucrările Conferinței mondiale a copilului, organizată din inițiativa F.D.I.F., ce se vor desfășura la Stockholm între 3—6 octombrie. Din delegație fac parte Ioana Boga, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, deputată în Marea Adunare Națională, conducătoarea delegației, Stana Buzatu, secretară a Consiliului Național al Femeilor, reprezentanta C.N.F. la F.D.I.F., și Ursula Șchiopu, șeful secției psihologia copilului și pedagogie din Institutul de psihologie al Academiei. (Agerpres)străinătate, de mare ac- neurologiei, circulatorie

ÎN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT

Karl Marx
Friedrich Engels 
OPERE, vol. 23

V. I. Lenin: OPERE

CUM E VREMEA
. Ieri., in. -tată t, vretnea^.-a menținut 

în general călduroasă, cu cerul va
riabil,' mai mult acoperit în Transil
vania, Banat și Oltenia, unde au că
zut ploi temporare. în rest, ploile au 
avut un caracter izolat. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 13 grade 
la Toplița, Joseni și Huedin și 24 de 
grade la Calafat, Urziceni, Făurei, Că
lărași, Galați și Hîrșova. în Buturești : 
vremea s-a menținut in general căldu
roasă, cu cerul mai mult noros în 
prima parte a zilei, cînd a plouat slab.

Temperatura maximă a fost de 23 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4 șl 5 octombrie. In țară : vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no
ros. Vor cădea ploi slabe locale. Vînt 
potrivit, predominind din sectorul ves
tic. Temperatura în, .scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse intre 1 grad 
și 11 grade, iar maximele între 
21 de grade. Ceată locală. în 
rești : vreme ușor instabilă, cu 
temporar noros. Vor cădea ploi 
Temperatura in scădere ușoară.

11 si 
Bucu-
cerul 

slabe.

Cu prilejul aniversării 
proclamării R. P. ChinezeSîmbătă, la cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno- chineză" din comuna Muntenii-Bu- zău, regiunea București, a avut loc o adunare consacrată celei de-a 17-a aniversări a proclamării R. P. Chineze.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai organelor locale de partid și de stat, un mare număr de țărani cooperatori.Au luat parte Tzen Iun-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Despre însemnătatea acestei sărbători și despre realizările poporului chinez pe drumul construirii socialismului au vorbit Gheor-

ghe Ghiță, președintele cooperativei, .și ambasadorul R.P. Chineze, în cinstea oaspeților, cooperatorii au oferit o masă tovărășească. (Agerpres)
Cuvintarea radiotelevizată 
a ambasadorului
R. P. ChinezeCu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, ambasadorul R. P. Chineze la București, Tzen Iun-ciuan, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.

Protocol româno

(Agerpres)
englez

privind schimburile de mărfuri
pe anul 1966In urma tratativelor care au avut loc recent la Londra între delegațiile română și engleză, a fost semnat Protocolul privind schimburile de mărfuri între Republica Socialistă România și Anglia pe anul 1966—1967.în baza protocolului, țara noastră va livra Angliei mobilă, confecții, țesături, tricotaje, anvelope, produse chimice, mașini și utilaje, preparate din carne, conserve

1967de fructe și legume etc. Republica Socialistă România va importa din Anglia, printre altele, instalații, e- chipament radar, instrumente științifice, mașini și utilaje, motoare cu combustie internă, semifabric: - te din metale neferoase, chimicale, fibre artificiale, piei etc.Protocolul constituie o bază pentru lărgirea în continuare a schimburilor de mărfuri între cele două țări. (Agerpres)

CLUJ 
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După cum am mai anunțat, 
astăzi începe campionatul eu
ropean de baschet feminin. 
Actuala ediție a competiției 
— a X-a — este organizată de 
federația de specialitate a ță
rii noastre. întrecerile din cele 
două grupe preliminare se 
desfășoară la Cluj și Sibiu 
pînă în ziua de joi inclusiv. 
Partidele decisive urmează să 
aibă loc în zilele de 8 și 9 
octombrie la Cluj.

Reprezentativa României, 
care face parte din grupa A, 
întîlnește azi, la Cluj, echipa 
Olandei. Celelalte partide din 
această grupă sînt U.R.S.S.— 
Italia și Ungaria—Polonia.

La Sibiu se dispută meciu
rile Bulgaria—Franța, Ceho
slovacia—Iugoslavia și R.D.G. 
—R.F.G.

La invitația Comisiei naționale■ pentru U.N.E.S.C.O., ne-a vizitat țara, împreună cu soția, dl. Julien Cain, președintele Comisiei naționale franceze pentru U.N.E.S.C.O., membru al Consiliului Executiv U.N.E.S.C.O. și fost director al Bibliotecii naționale din Paris. în cadrul vizitei, oaspetele a ținut o conferință la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea despre ..Bibliotecile și muzeele din Franța".După conferință, dl. Julien Cain a avut amabilitatea să răspundă unor întrebări ce i-au fost adresate de redactorul Agenției Române de Presă, Sanda Ionescu. Iată ce a declarat printre altele : „în Consiliul Executiv U.N.E.S.C.O.. Ro

mânia, prin reprezentanții ei de o notorietate și autoritate excepționale, a făcut propuneri și a avut inițiative foarte apreciate. Colaborarea între comisiile naționale franceză și română pentru U.N.E.S.C.O. există de mai mult timp și ea se va putea manifesta din nou în cursul Conferinței generale U.N.E.S.C.O. ce se va desfășura spre sfîrșitul acestui an.Am admirat în România — a declarat în încheiere oaspetele — multe lucruri, de pildă monumentele de artă moldovenești, descoperirile de la Histria și îndeosebi vestigiile datînd din prima epocă a colonizării grecești. Aveți o țară foarte frumoasă, ale cărei comori artistice și turistice sînt foarte bine puse în valoare".(Agerpres)

COMPLETE, voi. 40
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Campionate republicane

în cadrul campionatelor republicane de tenis, care au loc pe. terenurile clubului sportiv Progresul, ieri în finala probei de dublu masculin perechea Dron, Kerekes a învins cu scorul de 7—9, 6—4, 3—6, 7—5, 7—5 pe Tiriac, C. Năstase. In turneul probei de dublu mixt, I. Năstase, Kun au dispus cu 6—2, 6—4 de Serester, Horșia. în proba de simplu feminin (turneu), Eleonora Dumitrescu a cîștigat cu 3—6, 6—4, 6—4 meciul cu Ecaterina Horșia.
• TIRIeri, în penultima zi a campionatelor republicane de tir, care au loc pe poligonul de la Tunari, proba feminină de armă sport 3 X 20 a fost cîștigată de Emilia Popa (C.S.O. Arad) cu 532 puncte (nou record republican). Petre Șandor (Steaua) s-a clasat pe primul loc la armă liberă calibru mare 3 X 40 cu 1 133 puncte (nou record al țării). Iată rezultatele înregistrate pe poziții : culcat — M. Ferecatu (Dinamo) 395 puncte ; genunchi — P. Șandor 378 puncte ; picioare — P. Șandor 366 puncte.Astăzi, campionatele se încheie
/K /V

daiă cu atelierul în care 
lucrează, la vreo 500 ki
lometri de aici. Tatăl e 
soldat, luptă într-o bate
rie de artilerie. Doan 
Hanh îmi răspunde după 
o clipă, clipa în care a 
schimbat o privire și-un 
zîmbet complice cu o tî- 
nără institutoare care se 
află alături :

— Vreau să mă fac 
profesoară.

Și ‘
In 

viața 
Sub 
profesorii predau 
de matematică și de mu
zică, vorbesc despre via
ta tainică ce se ascunde 
în plante, despre luptele 
milenare ale strămoșilor 
împotriva invadatorilor ; 
copiii învață, sapă tran
șee, desenează, fac sport, 
cîntă și rîd. Anul acesta, 
în R. D. Vietnam s-au des
chis 11 002 școli de învă- 
țămînt qeneral, cu 7 
sută mai multe ca 
nul trecut. Numărul to
tal al elevilor depășește 
3 100 000, numai cel al e- 
levilor noi ridicîndu-se la 
913 000. O recentă decizie 
a Ministerului Invățămîn- 
tului prevede, ca sarcină 
principală a actualei e- 
tape, ridicarea calității 
învăfămîntului, înarma
rea elevilor cu cunoștințe 
fundamentale, la nivelul 
cuceririlor moderne ale 
științei.

Noaptea, tîrziu, pe dru
mul dintre Viet Hunq și 
Hanoi, pe șoseaua fără 
nici o lumină, farurile ma
șinii descopereau, cînd si 
cînd, qrupuri de bici- 
cliști care treceau, peda- 
lînd cu viteză, pe lînqă 
noi, spre orizonturile din 
afara orașului. Era 
bătă seara, urma o 
repaos, si numeroși 
rinți plecau să-si 
copiii. Aveau să petrea
că, împreună, o zi, sau 
poate numai o oră, fiind
că drumul e lunq, fiindcă 
luni dimineața la ora 6 
reîncepe lucrul în uzine 
și fabrici. Nu toti părinții 
din Vietnam au, însă, no
rocul unei astfel de ore, 
multi lucrează departe, 
în uzine și instituții eva
cuate la sute de kilo
metri

Dar pot fi liniștiți, copiii 
lor se află pe mîini bune, 
în Vietnamul eroic de azi, 
e și acesta un aspect al 
eroismului.

urmează prin corespon
dență cursuri superioare 
de perfecționare profesio
nală. Cel puțin o oră pe 
zi este dedicată pregătirii 
de luptă. în micul club, 
rezemate de pereții de lut, 
odihneau cîteva puști.

Școala este organizată 
ca o cetate. în condiția 
în care, din cauza războ
iului, legăturile cu exteri
orul se rup, ea poate 
funcționa autonom, pre- 
lungindu-și robinsonatul 
oricît timp e nevoie. Exis
tă provizii de alimente, e- 
xistă caiete, creioane și 
doctorii... Există, mai ales, 
calm, foarte mult calm, 
fermitate și optimism, to
tul se desfășoară după

în orizontul spre care ne 
îndreptam. Nu se vedeau 
avioanele, dar canona
dele le anunțau prezența, 
undeva, nu departe, din
colo de linia imediată a 
privirii. Cînd am ajuns la 
școala din Viet Hung — 
un complex de clădiri mi
cuțe, recent construite de 
oamenii satelor, camufla
te într-o adevărată pădu
re de crengi și frunze — 
se făcuse amiază. Cano
nadele încetaseră, o dată 
cu lecțiile, și cei 30 de în
vățători și profesori se 
adunaseră în micul lor 
„club", o clădire de lut 
și bambus avînd drept 
unic mobilier o masă și

I Zilele acestea,
R. D. Vietnam s-a deschis 
anul școlar.

Orașele republicii au 
rămas fără copii. La Ha
noi, la Haifong, la Hoa- 
Binh, ca să numesc doar 
cîteva dintre orașele pe 
care le-am vizitat, „parcu
rile copiilor" — superbe 
grădini cu lacuri albas
tre și chioșcuri-pagode, 
care împodobesc, aproa
pe fără excepție, centrul 
tuturor localităților urba
ne — sînt acum goale, 
pustii, printre arbori trece 
doar vîntul. Școlile au 
fost evacuate din orașe, 
elevii și profesorii por
nind, pe drumuri de noap
te, în lungi exoduri spre 
locuri îndepărtate, cît mai 
departe de amenințarea 

■ războiului. în R.D. Viet
nam se circulă, în pre
zent, numai noaptea, pe 

! șosele fără lumină, cînd 
primejdia este mai mică. . 
Am văzut, în nopțile pre
mergătoare deschiderii

I școlilor, coloane de auto- 
I buze cu copii, lunecînd 

fără zgomot pe șoselele
I țării sau așteptînd pe țăr- 
I muri de rîuri, acolo unde 

podurile au fost distruse
I de bombe, suplele bacuri 
. ale căror vîslași, înarmați 

cu uriașe prăjini de bam-
I bus, le acordau prioritate 

la trecerea apelor.
Am vizitat o astfel de 

școală, aflată lîngă satul 
Viet Hung. Una din cele 
400 de școli ale învăță- 
mîntului general, evacua
te, în aceste zile, din Ha
noi. Am plecat într-acolo 
sub pavăza umbrei, spre 
zori, pe urmele coloane
lor de copii care ne pre
cedaseră în zilele dina
inte. Un lung drum pe șo
sele de țară, prin sate cu 
case de lut, pustii la ora 
aceea, printre ogoarele 
întinse, crescînd în trepte 
spre orizont, ale orezării- 
lor aflate în preajma cu
lesului. Țărani cu panta
lonii suflecați lucrau la 
întreținerea culturilor, cu
fundați pîn-la genunchi în 
aburul verde al plantelor 
sau în apele canalelor de 
irigație. Pretutindeni, nu
mai bărbați și femei, nici 
un copil. Școala spre 
care ne îndreptam adu
nase, o dată cu copiii 
evacuați din oraș, și pe 
cei din aceste locuri.

Mai întîi au fost cano
nadele, vibrînd surd, apoi 
din ce în ce mai puternic,

lac 
„A- 
Vu 
pot
a-
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o dată cu desfășurarea probelor de armă sport 3 X 20 (masculin) și pistol calibru mare.
Joc slab, organizare slabă
Progresul-Steaua 1-0După un joc de foarte slabă factură tehnică, lipsit de claritate în marea majoritate a acțiunilor (ceea ce n-ar face cinste unor echipe de categorie inferioară, dar unor fruntașe ale clasamentului primei divizii...), Progresul a întrecut cu 1—0 pe Steaua. Singurul lucru demn de menționat este faza din care a rezultat golul : în min. 82, la o pasă primită de la Matei, fundașul dreapta Viorel Popescu, venit în atac, a reluat mingea direct cu stîngul, trimițînd-o în colțul opus al porții lui Suciu.

O notă proastă și organizatorilor 
(I.E.B.S.). Neprevăzători, aceștia 
s-au văzut în imposibilitatea de a 
face față numărului foarte mare de 
spectatori. Celor circa 30 000 de 
persoane din tribunele stadionului 
„Republicii" li s-au mai i 
încă vreo cîteva mii, care au inva
dat incinta terenului.• Azi, de la ora 15,30, pe s nul „23 August" din Capitală se desfășoară meciul dintre Rapid și Dinamo București.

ÎN CÎTEVA rinduri
® Astăzi, pe velodromul Dinamo 

din Capitală încep întrecerile cam
pionatelor republicane de ciclism 
pe pistă, care se vor desfășura 
concomitent cu campionatul orășe
nesc. La start vor fi prezenți cei 
mai buni „pistarzi" din țara noas
tră. In prima zi sînt programate 
probele de viteză (campionat re
publican) și cursa de semifond cu 
adijiune de puncte (campionat oră-

șenesc). Primul start se va da la 
ora 10.

• Campionatul republican de 
rugbi programează astăzi în Capi
tală pe stadionul Progresul, cu în
cepere de la ora 9,30, cuplajul : 
Steaua București—Gloria București 
și Grivița Roșie București—Dinamo 
București.

• în cadrul lucrărilor celui de-al 
24-lea Congres al Federației in
ternaționale de rugbi, care se 
desfășoară la Roma, Comisia teh
nică a confirmat calendarul turneu
lui final al „Cupei Națiunilor” 
(ediția 1966—1967) : România— 
Franța, la 27 noiembrie, la Bucu
rești ; România—Italia, la 14 mai 
1967, la București ; Franța—Italia, 
la 26 martie 1967, la Toulon.

rai

De la trimisul nostru special

mai ferite, undeva, de
parte, sub liziera unei pă
duri, pe țărmul unui 
ascuns printre trestii, 
colo — mă asiqură 
Pinh Lieu — lecțiile 
continua nestînjenit,
vem si provizii alimen
tare, avem tot ce ne tre
buie". Toate aceste mă
suri de prudentă izvorăsc 
dintr-o experiență tragi
că. Pește 240 de școli și 
așezăminte școlare 
fost lovite de bombe, 
și sute de copii au 
uciși sau răniți. Mi 
relatat episoade pe 
logica le refuză, 
rate scene de coșmar. O 
școală cum este cea din 
Huang Phuc, de exemplu.

au 
sute 
fost 

s-au 
care 

adevă-

rîde.
ciuda războiului, 

își urmează cursul, 
vuietul avioanelor, 

lecții

început de an școlar
in Vietnam

llie PURCARU

la 
a-

cîteva bănci și, pe pereți, 
desene ale copiilor.

Ceea ce m-a impresio
nat, în mod deosebit, în 
această școală-oraș în 
care trăiesc și învață pes
te 800 de copii, a fost 
corpul didactic. Sînt 30 
de profesori și învățători, 
cei mai mulți tineri. Vîrsta 
medie : 30 de ani. Condi
țiile de profesie și de via
ță : condițiile impuse de 
război. Ei, acești tineri 
institutori, trebuie să fie, 
în același timp, și părinți, 
să crească și să educe 
peste 800 de copii, cei 
mai mulți despărțiți de fa
miliile lor.

Din cei 30 de învăță
tori și profesori, 22 sînt 
distinși cu titlul de „insti
tutor de avangardă”, 5 
sînt membri de partid, 12 
fac parte din Uniunea Ti
neretului Muncitor; 10
sînt fete . între 20—25 de 
ani, iar toți, fără excepție,

planuri precise, bazate pe 
un calcul atent al tuturor 
probabilităților. Numărul 
orelor de clasă a fost 
comprimat, accentul pu- 
nîndu-se — după cum 
îmi povestea profeso
rul Vu Pinh Lieu, direc
torul adjunct al școlii — 
„nu pe cuprindere, ci pe 
adîncime", pe calitatea 
cursurilor predate. Orele 
dedicate exercițiilor de 
apărare au fost, în schimb 
înmulțite. Sub supraveghe
rea institutorilor, elevii au 
săpat o rețea de tranșee 
însumînd 3 160 de metri, 
la care se adauqă peste 
500 adăposturi individua
le din beton. Camuflajul 
este perfect, coroane de 
arbori frunzoși acoperă 
totul, nu se văd nici clă
dirile, nici tranșeele ; co
ridoare subpămîntene a- 
siqură, în caz de bom
bardament, retraqerea 
grabnică spre locuri și

a fost bombardată de 5 
ori de avioanele S.U.A. ; 
33 de copii au fost uciși, 
27 qrav răniți. Bombarda
rea școlilor nu mai ui
mește de multă vreme pe 
nimeni, așa cum, de 
mult timp, nu mai uimeș
te bombardarea zonelor 
populate, a spitalelor; 
uimesc doar declara
țiile oficiale americane, 
potrivit cărora sînt vizate 
de bombe numai „obiec
tive strategice"...

— Ce vrei să te faci 
cînd vei fi mare, Doan 
Hanh ?

Doan Hanh e o fetiță cu 
ochi neqri, mari, cu părul 
strîns într-o coadă aroa- 
să, împletită savant, cu 
arta și draqostea de care 
numai mamele sînt în 
stare. Dar mama Doanei 
Hanh e departe ; tehni
ciană într-o uzină din 
Hanoi, ea s-a refugiat, o

sîm- 
zi de 

pă- 
vadă
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55 Fallex"
fără Franța

„Franța nu va participa la 
manevrele „Fallex 1966", arată 
agenția „France Presse", rela- 
tînd știrea despre hotărîrea 
Comandamentului superior al 
forțelor N.A.T.O. din Europa 
(SHAPE) de a efectua aceste 
manevre între 17 și 30 octom
brie. Manevrele „Falex 1966" 
vor fi precedate de manevre 
preliminare între 12 și 17 oc
tombrie, care vor- cuprinde și 
o serie de operațiuni terestre 
și aeriene.

• ★
Manevrele „Fallex", care au 

drept scop verificarea mijloacelor 
de comunicație și a activității de 
comandă, se desiășoară o dată Ia 
doi ani. Ele constituie, după cum 
remarcă ziarul „New York He
rald Tribune", singurele manevre 
N.A.T.O. organizate în mod regulat, 
(„dacă nu chiar cele mai impor
tante", adaugă agenția „France 
Presse").

Refuzul Franței de a participa la 
manevrele de anul acesta repre
zintă prima retragere franceză de 
la o operațiune majoră a N.A.T.O. 
de la înființarea alianței. După 
cum se știe, Franța, care a for
mulat primele critici la adresa a- 
lianței atlantice încă din 1958, a 
manifestat rezerve față de mane
vrele „Fallex" încă cu prilejul 
exerclțiilor din 1964.

Sub acest titlu, revista „Euro- malizeze relații care au fost ți
pe Sud-Est“, care apare la Ate
na, publică, în numărul ei pe 
septembrie, un editorial consa
crat relațiilor greco-române du
pă vizita în Grecia a delegației 
guvernamentale române, condusă 
de președintele Consiliului de 
Miniștri Ion Gheorghe Maurer.

După ce se referă la interesul 
Greciei și României în strîngerea 
colaborării dintre ele în dome
niile economiei și culturii și la 
pașii pozitivi realizați în aceste 
domenii, revista scrie : „Dar co
laborarea între Grecia și Româ
nia poate să aibă rezultatele cele

..'mai fecunde 
rii balcanice, 
președintelui 
celeia făcute 
conducătorii români caută în mod 
foarte sincer nu numai să nor-

dar să 
pașnică 

cadrul 
Româ-

neori la punctul mort, 
concretizeze o cooperare 
în toate domeniile și în 
relațiilor interbalcanice. 
nia se află în avangarda luptei
angajate în favoarea cooperării 
balcanice și inițiativele sale în 
acest sens sînt numeroase... Nici 
grecii, nici românii nu s-au gîn- 
dit niciodată la cel mai mic „lea
dership" (adică la hegemonie —• 
n.r.) în această regiune care 
fost frămîntată atîta vreme 
care a încetat să fie „butoiul
pulbere" al Europei. Pe de altă 
parte, cu regimuri politice dife
rite, Grecia și România oferă un 
exemplu prețios despre ceea ce 
trebuie să fie, în mod practic, 
cooperarea pașnică, și în cadrul 
Balcanilor.

a 
și 

cupe planul -cooperă- 
Vizita-. la Atena a 

Maurer, urmînd 
la Ankara, arată că

Festivitățile
de la Pekin

ZIUA NAȚIONALA
A REPUBLICII GUINEEA

PEKIN 1 — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite: Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării R. P. Chineze, la 1 octombrie în piața Tiananmîn din Pekin a avut loc un mare miting.în tribuna centrală au luat loc conducători de partid și de stat ai R. P. Chineze, în frunte cu Mao Tze-dun, președintele..C.C. ăl P. C. Chinez. în tribune au luat loc. de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la Pekin, membri ai corpului diplomatic, oaspeți de peste hotare, ziariști chinezi străini.

Lin Biao, vicepreședinte - al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, a rostit o cuvînta- re. Apoi a avut loc o demonstrație a oamenilor muncii care a durat cinci ore.
NIGERIA:

independență

Comunicat comun

NEW YORK (De la trimisul special).— Vineri după-amiază, ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, a primit la sediul misiunii țării noastre la O.N.U. pe reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg. La întrevedere au participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și John Baker, consilier principal al misiunii S.U.A. la O.N.U. A avut loc un schimb de opinii în legătură cu probleme aflate în dezbaterea actualei sesiuni a Adunării Generale.

LAGOS 1 (Agerpres). — în Nigeria a fost sărbătorită sîmbătă cea de-a șasea aniversare a proclamării independenței Nigeriei. CU acest prilej, colonelul Yakubu Gowon, șeful guvernului militar nigerian, a rostit o cuvîntare radiodifuzată în care s-a referit în special la problemele interne ale țării. în perioada care a trecut de la dobîn- direa independenței, a spus el, printre altele, Nigeria a obținut o serie de realizări pe plan economic și social, îndeosebi în ce privește dezvoltarea, industriei și a învăță- mîntului. Vorbind despre situația politică din Nigeria unde, după cum se știe, continuă să aibă loc, îndeosebi în partea de nord a țării, violente ciocniri tribale, șeful statului nigerian a chemat poporul să contribuie la înlăturarea greutăților prezente, scoțînd în evidență, totodată, necesitatea menținerii u- nității țării.

CONAKRY : Tipografia „Patrice Lumumba

Poporul guineez sărbătorește as
tăzi împlinirea a 8 ani de la pro
clamarea independentei țării sale 
— eveniment de o deosebită în
semnătate în istoria Guineei. Cu- 
cerindu-și independența politică 
după o îndelungată luptă împotri
va dominației coloniale, poporul 
guineez și-a concentrat eforturile 
spre lărgirea și consolidarea li
bertății dobîndite. Perioada care a 
trecut a fost bogată în transfor
mări afectînd toate sectoarele vie
ții politice, economice și sociale. 
Naționalizarea minelor de diaman
te și aur, a rezervelor de bauxită 
de la Kassa, naționalizarea pămîn- 
tului,. transporturilor maritime, băn
cilor și a altor sectoare economi
ce, monopolul de stat asupra co
merțului exterior și crearea unei 
rețele comerciale de stat interne 
au avut un rol însemnat în făuri
rea bazelor unei economii națio
nale.

PLENARA
C. C. AL P. C.
DIN AUSTRIAVIENA 1. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite: Ziarul „Volkstimme“ informează că între 28 și 29 septembrie a avut loc o ședință plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria. Franz Muhri, președintele P.C. Austriac, a prezentat un raport asupra evoluției politicii interne austriece și a schițat sarcinile care rezultă din aceasta- pentrp comuniști și toate forțele democratice. Referatul a cuprins și o analiză a problemelor mice ale Austriei.

CU-

Axate pe principalele 
probleme ale vieții politi
ce internaționale, dezba
terile din cadrul Adunării 
Generale a O.N.U. prile
juiesc numeroase referiri 
și analize privind evoluția 
relațiilor interstatale din 
Europa. Desigur, o atenție 
aparte este acordată a- 
cestei probleme de repre
zentanții țărilor europene.

Șefii de delegații eu
ropene care au luat
vîntul și-au exprimat sa
tisfacția în legătură 
îmbunătățirea relațiilor in
tereuropene și cu pers
pectivele lor. „Europa nu 
mai cunoaște astăzi cri
zele care au divizat-o atît 
de mult după război" — 
a declarat, de pildă, mi
nistrul. de externe francez 
Couve de Murville, sub
liniind că există pe acest 
continent „o dorință ge
nerală pentru normaliza
rea relațiilor" și „o miș
care sănătoasă care mar
chează revenirea la o ati
tudine firească, la relua
rea unor vechi relații".

Mulți oratori relevă for
ța de atracție și influen
ța pozitivă pe care o 
exercită asupra climatului 
politic european ideile 
cuprinse în rezoluția pri
vind îmbunătățirea rela
țiilor între țările europene, 
rezoluție inițiată de țara 
noastră și adoptată în u- 
nanimitate de Adunarea 
Generală la sesiunea pre
cedentă. Ministrul de ex
terne al Danemarcei, Per 
Haekkerup, evidenția în 
intervenția sa legătura 
dintre măsurile concrete 
de apropiere întreprinse 
de diferite state europene 
și rezoluția de anul tre
cut cu privire la acțiuni 
pe plan regional în vede-

CU

Fărădelegile naziștilor 
nu pot fi uitateDupă eliberarea din închisoarea Spandau (Berlinul occidental), criminalii de război naziști Speer și Schirach au luat loc în mașinile familiilor care-i așteptau în preajma închisorii. Unul dintre reporterii a- flați acolo a notat că pe una din laturile aleii care duc spre închisoare se îngrămădea o mulțime de curioși, din rîndurile cărora s-a înălțat în noapte un cor de strigăte și fluierături la adresa celor aflați în cele două mașini. Pe cealaltă latură a aleii se aflau numeroși polițiști, prezenți pentru orice eventualitate. „Eventualitatea" s-a transformat curînd în realitate, cînd manifestările elementelor neonaziste, strecurate în mulțime, au obligat pe polițiști să intervină. Din rîndul acestor naziști au putut fi auzite clar cîteva strigăte : „îl vrem și pe Hess“ — ultimul deținut de la Spandau care își consumă detențiunea pe viață.Manifestații de protest împotriva eliberării din închisori a criminalilor de război naziști au loc însă în diferite orașe ale Europei, după cum se vede în fotografia de mai sus. transmisă din Amsterdam. Pe pancartele purtate de demonstranți Scrie : „Nu trebuie să existe iertare pentru criminalii de război!“.econo-

IN DUELUL AUR-DOLAR

cehoslovaco-vietnamez
HANOI 1 (Agerpres). — A fost dat publicității Comunicatul comun cu privire la vizita în R. D. Vietnam a delegației de partid și guvernamentale cehoslovace condusă de Jozef Lenart, membru al Prezidiului C.C. al P. C. din Cehoslovacia, primul ministru al guvernului . R. ,S. Cehoslovace. Delegația a avut convorbiri cu o delegație de partid și guvernamentală dinR. D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, primul ministru al guvernului R.' D. Vietnam.Cele două delegații au făcut un schimb de vederi asupra situației create în urma intensificării și extinderii - războiului agresiv dus deS. U.A. în Vietnam.Delegația de partid și guvernamentală a R. S. Cehoslovace șira reafirmat poporului agresiunii S.U.A.1, sprijinul față de declarația în patru puncte a gu-

solidaritatea cu lupta vietnamez împotriva

vernului R. D. Vietnam și Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Cele două partide au condamnat încercările de a determina O.N.U. să.intervină în Vietnam și declară că această organizație nu are nici o competență în problema vietnameză. Poporul vietnamez, se arată în comunicat, acordă o înaltă prețuire Declarației cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam adoptată de Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia care reflectă sprijinul și ajutorul acordat luptei sale împotriva agresiunii americane.O delegație de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam a fost invitată să facă o vizită de prietenie în R. S. Cehoslovacia. Invitația a fost acceptată.La 1 octombrie delegația de partid și guvernamentală' cehoslovacă s-a reîntors în patrie.

Armistițiu provizoriu
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Lărgirea relațiilor 
intereuropene

de

rea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între 
statele europene aparți- 
nînd unor sisteme social- 
politice diferite. Ne-am 
alăturat în cursul sesiunii 
trecute în calitate
coautori ai rezoluției ini
țiate de România 
baza convingerii că nu
mai prin intensificarea co
laborării internaționale 
pot fi create condiții pen
tru o pace trainică" — 
sublinia A. F 
ministrul de 
Finlandei.

Este relevat cu con
stanță, în diferite inter
venții, faptul că în inter
valul de timp care a tre
cut de la adoptarea do
cumentului amintit, rela
țiile dintre statele euro
pene s-au îmbunătățit 
continuu, că au fost în- 
registrjăte progrese toț 
mai evidente în traduce-/ 
rea în viață a recoman
dărilor rezoluției, 
meroși diplomați și 
servatori politici de 
O.N.U. au ținut să subli
nieze cu diferite prilejuri 
că „rezoluția europeană" 
nu a rămas uitată în ar
hivele Adunării Generale,

«pe
Kaijalainen, 
externe al

Nu- 
ob- 
la

ci, treptat, prin rezultatele 
sale, și-a confirmat opor
tunitatea și marea sa im
portanță. Aceasta consti
tuie în același timp o în
curajare și un îndemn 
pentru activitatea viitoare 
a O.N.U. Referirile la a- 
ceastă problemă în ca
drul dezbaterilor sesiunii 
atestă, de asemenea, 
preocuparea pentru găsi
rea de noi căi și mij
loace în vederea punerii 
în prgctică a recoman
dărilor rezoluției, dorința 
de a vedea consolidîn- 
du-se și progresînd con
tinuu procesul de îmbună
tățire a climatului euro
pean. S-a subliniat, astfel, 
că „evoluția începută în 
felul acesta trebuie să 
continue" (reprezentantul 
Franței), că „toți cei care 
prețuiesc respectarea Car
tei O.N.U. trebuie nu nu
mai să salute aceste ten
dințe dar, 
contribuie 
rea lor"
Bulgariei). Ministrul de ex
terne al Cehoslovaciei, 
Vaclav David, ca și alți 
reprezentanți ai țărilor so
cialiste, a arătat că un rol 
important în această di
recție îl au propunerile

totodată, să 
la consolida- 
(reprezentantul

pozitive și constructive 
privind cooperarea pașni
că în Europa, cuprinse în 
declarația de la Bucu
rești a statelor participan
te la Tratatul de la Var
șovia.

Aprecierile încurajatoa
re privind evoluția relații
lor intereuropene nu sînt' • 
și nu pot fi desprinse din 
contextul general al situa
ției internaționale. Agre
siunea S. U. A. împotriva 
poporului vietnamez im
plică un pericol grav pen
tru întreaga lume și în
greunează evoluția situa
ției internaționale spre un 
climat favorabil înțelegerii 
și cooperării.. interstatale. ■> 
Acest lucru a fost subli
niat în repetate rînduri în 
cursul dezbaterilor de 
pînă acum.

Numeroși Vorbitori s-au 
referit la necesitatea ca 
toate popoarele și guver
nele europene, toate for
țele păcii și progresului 
să-și unească eforturile 
pentru ca Europa să devi
nă un factor important și 
eficient de consolidare a 
păcii și înțelegerii reci
proce în lumea întreagă. 
Au fost exprimate, de ase
menea, păreri că prin sta-

tornicirea atmosferei de 
colaborare pe acest con
tinent, se pot crea condi
ții iavorabile și pentru so
luționarea unor probleme 
de interes mondial, cum 
ar fi dezarmarea gene
rală.

Dorința de consolidare 
și adîncire a procesului 
de îmbunătățire a relații
lor între toate statele eu
ropene se află în centrul 
preocupărilor delegației 
române la sesiune. în ca
drul întîlnirilor și contac
telor pe care membrii de
legației țării noastre le au 
cu numeroase personali
tăți politice prezente lă 
sediul O.N.U., această pro
blemă ocupă un loc im
portant.

în ultimele zile, ministrul 
de externe al României, 
Corneliu Mănescu, a avut 
întrevederi cu Per Haek- 
kerup, ministrul de exter
ne al Danemarcei, A. Kar- 
jalainen, ministrul de ex
terne al Finlandei, și Lujo 
Toncici Sorinj, ministrul de 
externe al Austriei. După 
cum se știe, toate aceste 
trei țări fac parte din 
„grupul celor nouă" coau
tori ai rezoluției europene 
inițiate de România.

în cursul convorbirilor.» 
prilejuite de aceste între
vederi au fost discutate, 
într-o atmosferă deosebit 
de cordială, probleme pri
vind situația din Europa, 
evoluția relațiilor de cola
borare dintre țările aces
tui continent, relațiile reci
proce, căile și acțiunile 
ce pot fi întreprinse pen
tru traducerea în viață pe 
mai departe a prevederi
lor rezoluției amintite.

Nici învingători, nici învinși, 
după „un dialog al surzilor" — 
apreciază observatorii în co
mentariile pe marginea recen
tei sesiuni anuale a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și 
a Băncii internaționale pentru re
construcție și dezvoltare (B.I.R.D.). 
Reuniunea s-a încheiat într-un 
climat de „încetare a focului", 
potrivit expresiei folosite de 
presă. Este vorba însă. nu
mai de un armistițiu provi
zoriu, căci nici în urma acestei 
confruntări monetare interocci- 
dentale principalii protagoniști. 
Franța și S.U.A., nu au reușit, 
după cum reiese din relatările a- 
gențiilor de presă, să discute pe 
aceeași lungime de undă.

Orice s-ar spune — a lăsat să 
se înțeleagă ministrul francez al 
economiei și finanțelor, Michel 
Debre — în actuala conjunctură 
financiară a lumii capitaliste, do
larul nu mai poate suplini cu 
succes aurul, în funcția sa de 
monedă universală. Depozitele 
de la Fort Knox, unde S.U.A. își 
păstrează aurul, scad continuu 
datorită deficitelor cronice ale 
balanței de plăți americane. Sta
tele vest-europene au acumulat 
în - rezervele lor o cantitate de 
metal galben mai mare decît cea

Cu alte 
dintre 

schimbat, 
împacă

a S.U.A. Monedele unora dintre 
ele ar putea fi deci cel puțin la 
fel de bune ca și dolarul în tran
zacțiile internaționale,
cuvinte, raportul de forțe 
țările occidentale s-a 
Dar cu acest gînd nu 
S.U.A.

Sprijinit de Londra 
oarecare măsură < 
Washingtonul a încercat, 
siunea anuală a F.M.I., să forțeze 
nota. „Bătînd moneda" pe for
mula „aur-hîrtie", adică pe ideea 
de a se crea noi mijloace de 
plată nelegate de metalul gal
ben, care să sprijine dolarul, 
S.U.A. nu au reușit, totuși, să a- 
tragă de partea lor statele vest- 
europene. Fie și în mod tacit, 
R.F.G. și Italia — ale căror ba
lanțe de plăți sînt excedentare 
— au adoptat o atitudine de ex
pectativă față de poziția S.U.A., 
ceea ce a determinat Washing
tonul să abandoneze temporar 
disputa. Ministrul de'finanțe ame
rican, Henry Fowler, și-a anulai 
pe neașteptate conferința de pre
să, prevăzută după cea a lui 
Michel Debre. A.F.P. explică ges
tul lui Fowler prin dorința Casei 
Albe „de a nu înrăutăți climatul".

se

t și 
de

într-o 
Ottawa, 
la se-

Gh. C.

începe procesul asasinilor

lui Lambrakis
ATENA 1 (Agerpres). va începe la Salonic procesul intentat unui număr de 30 de persoane vinovate de asasinarea, cu trei ani în urmă, a deputatului de , stînga Lambrakis. Printre acuzați , se află fostul inspector general al jandarmeriei din nordul Greciei, generalul Mitsou, precum și liderul unei grupări de dreapta, Yos- mas.Totodată, la Atena a fost dat publicității raportul Curții marțiale însărcinate cu anchetarea activității unui grup de ofițeri care

Luni : ar fi format o organizație ilegală denumită „Aspida". Raportul aduce grave acuzații unui număr de 28 de ofițeri greci, impiicînd, totodată, personalități politice, ca fostul • prim-ministru Papandreu,’ liderul Uniunii de centru, fiul său, Andreas Papandreu, despre care Curtea marțială afirmă că ar fi fost liderul organizației.

Republica Guineea a adoptat sis
temul dezvoltării economiei plani
ficate. Actualul plan de 7 ani 
(1964—1970) și-a propus ca obiec
tiv dezvoltarea economică a tutu
ror regiunilor țării. Printre realiză
rile obținute pînă acum se numă
ră 
ca 
de 
de 
rie 
producție a înlocuit numeroase ar
ticole de bunuri d9 consum ce se 
obțineau înainte din import. La Co
nakry funcționează cea mai mo
dernă imprimerie din Africa occi
dentală — tipografia „Patrice Lu
mumba". In domeniul agriculturii 
se preconizează sporirea produc
ției de cereale și plante tropicale, 
în așa fel ca pînă în 1970 să s<* 
asigure un excedent pentru. Q- 
port.

Biroul politic național al Parti
dului Democrat din Guineea — 
partid de guvernămînt — a adop
tat în noiembrie ‘ 1964 uri prograrh 
de reforme care a dus la lichida
rea unor carențe existente în eco
nomie si comerț. Pentru lichidarea 
speculei s-a instituit un control de 
stat în domeniul locuințelor.

Paralel cu realizările în dome
niul economiei au fost luate o se
rie de măsuri menite să contribuie 
la democratizarea vieții politice, 
emanciparea femeilor și a tinere
tului. A fost adoptat un cod al 
muncii și s-a introdus un sistem de 
asigurări sociale. Reforma învăță- 
mîntului a permis sporirea consi
derabilă a numărului elevilor și 
studenților. Guvernul a depus se
rioase eforturi pentru formarea de 
cadre tehnice naționale, necesare 
dezvoltării economiei. De cîțiva 
ani la Conakry funcționează un 
institut politehnic, pregătind nume
roși specialiști în domeniul agri
culturii, mecanicii, hidraulicii, in- 
gineri-constructori, geologi, elec- 
trotehnicieni.

In scopul ridicării activității po
litice a maselor, Partidul Democrat 
din Guineea, condus de președin
tele Republicii, Seku Ture, și-a 
creat organizații în întreprinderile 
industriale, în cooperative, în in
stituțiile administrative.

Intr-un articol de fond al ziarului 
„Horoya", organul P.D.G., care a fă
cut un prim bilanț al planului de 
7 ani, se arată că „fiecare zi ridică 
în fața Guineei sarcini noi. Aceste 
sarcini nu sînt deloc ușoare. Ele 
nu sînt ușoare pentru că trebuie să 
construim un stai eliberat de orice 
influentă și rămășiță a colonialis
mului".

Pe plan extern, guvernul guineez 
promovează o politică de pace și 
colaborare internațională cu toa
te statale,..indiferent de orînduirea 
lor socială și militează pentru li
chidarea definitivă a colonialismu
lui. Intre Republica Guineea și Re
publica Socialistă România s-au 
statornicit relații de prietenie și 
.colaborare care se dezvoltă con
tinuu în interesul ambelor popoare. 
In . prezent., la Conakry se află o 
delegație’ de partid ;i guverna
mentală română, condusă de tova
rășul Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte

hidrocentrala, de la Kalâ, fabri- 
textilă din capitală, o fabrică 
placaj la N’Zerâkore, fabrica 
mobilă, de la Soufonia și o se- 
de alte întreprinderi a căror

al
. .,__ T_____ al

Consiliului de Miniștri, care, la in
vitația președintelui Seku Ture, 
face o vizită prietenească în aceas
tă țară, cu prilejul zilei naționale. 

Felicitînd poporul guineez de 
ziua marii sale sărbători, poporul 
român îi urează noi succese în 
ilupta sa pentru făurirea unei vieți 
noi, pentru prosperitate și pace.

Augustin BUMBAC

Nicolas IONESCU

Demisii din
guvernul sudanez

KHARTUM 1 (Agerpres). — S-a a- 
nunțat că doi miniștri .din guvernul su
danez — cei care au deținut portofoliile 
internelor și apărării și respectiv 
muncii și cooperației — și-au prezentat 
demisia, ca urmare a sciziunii semnalate 
în ultimele luni în cadrul partidului 
Umma, de guvernămînt.

3 PHENIAN. Cu prilejul aniversării a 20 de ani de Ia crearea Universității 
de stat „Kim Ir Sen" din R.P.D. Coreeană, la Phenian a avut loc o ședință 

festivă la care au participat conducători ai Partidului Muncii din Coreea și ai 
guvernului republicii, în frunte cu Kini Ir Sen, președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri. Rectorul universității, 
Hvan Dian Ob, a vorbit despre succesele obținute în cele două decenii de 

- existență -de-această -instituție de învățămint superior în pregătirea cadrelor 
naționale.

W BUENOS AIRES. Confederația generală a muncii din Argentina a 
anunțat că-vă decreta o grevă generală ele 24 de ore în cazul în care 

tinerii argentineni care au efectuat o „debarcare simbolică" în insulele 
Falkland, teritoriu ăparținînd Marii Britanii, vor fi condamnați de justiție.

CT MOSCOVA. Alain Peyrefitte, ministrul francez însărcinat cu cercetarea 
85,8 științifică; problemele atomice și spațiale; s-a întil'nit la 1 octombrie cu 
Andranik Petroslanț, președintele Comitetului de Stat pentru folosirea ener
giei atomice a U.R.S.S. Tn urma convorbirii cate a avut loc s-a ajuns la o 
înțelegere de principiu pentru încheierea unui acord cu privire la desfășu
rarea de cercetări științifice comune la acceleratorul de 70 miliarde electron- 
volțl care se construiește lfngă Moscova.

RB DJAKARTA. La Djakarta a început sîmbătă în fața Tribunalului mlll- 
tar special procesul intentat lui Subandrlo, fost ministru de externe 

al Indoneziei.
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