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H Unde locuiește 
medicul ?
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La Uzina metalurgică din Capitală

FORJA GREA PRODUCE
. La Uzina metalurgică Bucu

rești a intrat în funcțiune al 
doilea sector de bază — forja 
grea. Ea este profilată pe pro
ducerea unor piese grele de 
piuă la 150 tone fiecare, din 
oțeluri electrice aliate și înalt 
aliate, necesare industriilor 
metalurgice și construcțiilor 
de mașini, energiei electrice, 
chimice și petroliere, cimen
tului, construcțiilor navale etc.

Forja grea este înzestrată cu 
agregate și instalații de înalt 
nivel tehnic, majoritatea lor 
funcționînd cu comenzi elec
tronice. Presa hidraulică, a- 
gregatul principal, de 6 000

tone-forță, este cea mai mare 
din țară. Masa presei este mo
bilă, permițînd utilizarea a 
trei seturi de scule, în funcție 
de scopul forjării. Presa este 
deservită de un enorm pod 
rulant de forjare, a cărui forță 
maximă de ridicare este de 
150 tone la cîrlig, de dispozi
tive necesare manevrării me
talului supus prelucrării. Alte 
două poduri rulante de mare 
capacitate servesc la transpor
tul lingourilor și pieselor. For
ja este înzestrată, de aseme
nea, cu cuptoare pentru încăl
zirea lingourilor și pentru tra
tamentul termic al pieselor.

Agregatele și utilajele mo
derne cu care este dotată for
ja grea a acestei tinere uzine 
bucureștene asigură aplicarea 
unor tehnologii avantajoase și 
implicit obținerea de produse 
cu caracteristici superioare.

La realizarea acestui impor
tant obiectiv industrial și-au 
adus contribuția specialiști ai 
Institutului de proiectări de 
uzine metalurgice și ai între
prinderii de construcții spe
ciale industriale și montaj- 
București. în fotografia de 
sus : hala forjei grele.

(Agerpres)

în • ultimii ani, numărul tractoa
relor și al mașinilor agricole cu 
care au fost dotate S.M.T.-urile 
din regiunea Iași a crescut mult. 
Ca . urmare, a sporit volumul lu
crărilor executate mecanizat, ceea 
ce a contribuit la creșterea pro
ducției agricole. Obținerea unor 
rezultate și mai bune pe viitor este 
condiționată însă de cîțiva factori, 
între care asigurarea folosirii a- 
cestor utilaje cu maximum de 
randament ocupă un loc deosebit. 
Cum stau lucrurile din acest punct 
de vedere? Ce considerăm că ar 
mai trebui făcut pentru-îndeplini
rea acestui deziderat?

Pentru menținerea în stare de 
funcționare a parcului de mașini 
și tractoare s-au repartizat inves
tiții importante. Cu ajutorul lor 
au fost extinse, atelierele de re
parații din unități, s-au procurat 
utilajele și sculele necesare. Creș
terea gradului de calificare a me
canizatorilor și a muncitorilor din 
ateliere a stat, de asemenea, în 
atenția noastră. Rezultatul : ma
șinile au fost mai bine folosite ; 
calitatea lucrărilor executate s-a 
îmbunătățit simțitor; perioada de 
executare a principalelor lucrări 
agricole s-a redus mult. Cu. toate 
rezultatele bune obținute, randa
mentul utilajelor, deci ajutorul 
pe care îl acordă mecanizatorii ță
ranilor cooperatori nu este încă 
la nivelul cerințelor și al posibi
lităților. în parte, fiindcă se întîm- 
pină o serie de greutăți, în spe
cial în asigurarea pieselor de 
schimb necesare reparării la timp 
și de calitate a tractoarelor și ma
șinilor agricole. Ce- se constată ?

în primul rînd, după părerea 
noastră, valoarea stocurilor mini
me de rezervă din S.M.T. este prea 
mică. Astfel, dacă în 1959, valoa
rea tractoarelor și mașinilor agri
cole din dotare era de 157 383 000 
de lei, iar a stocurilor minime de 
rezervă de 5 035 000 de lei, în 1965, 
valoarea tractoarelor și mașinilor 
agricole a ajuns la 602 691 000 de 
lei în vreme ce valoarea stocu
rilor minime de rezervă a sporit 
la numai 10 407 000 de lei. Rezultă, 
deci, că în perioada 1959—1965, va
loarea mașinilor agricole și a trac
toarelor a crescut cu 220 la sută, 
în vreme ce a stocurilor minime 
de rezervă — cu numai 106 la sută. 
Aceeași situație se semnalează și

la întreprinderea de aprovizio
nare din regiune.

O altă problemă pe . care aș 
vrea s-o ridic se referă la modul 
defectuos în care unii furnizori se 
achită de sarcinile ce -le revin. în 
mod normal, ar trebui ca ei să li
vreze piesele la datele prevăzute 
în-contracte. în realitate însă mulți 
nu respectă această cerință esen
țială , pentru noi, invocînd diferite 
motive. Cîteva exemple.

La întocmirea planului de apro
vizionare pentru acest an s-au so
licitat de către întreprinderea de 
aprovizionare nr. 6 Iași 400 bucăți 
de arbori motor pentru tractor 
U-27. In februarie a.c., cînd s-a 
revizuit planul de aprovizionare, 
s-au mai solicitat, suplimentar, 150 
de bucăți. Direcția generală de a- 
provizionare tehnică materială din 
Consiliul Superior al Agriculturii 
nu a dat însă repartiție decît pen
tru 400 de arbori motor, repartizați 
pe trimestre astfel : 100 în trimes
trul întîi, 30 în trimestrul doi, 120 
în cel de-al treilea și 150 în ulti
mele trei luni ale anului. Nici mă
car aceste repartiții, care nu satis
făceau necesitățile, n-au fost ono
rate. în trimestrul unu, din cei 100 
de arbori cotiți prevăzuți, s-au 
primit doar 14, restul fiind anulați 
de către D.G.A.T.M. Situația n-a 
fost mai bună nici în trimestrul 
doi. Cei 30 de arbori contractați 
au fost decalați în trimestrele III 
și IV. Uzina de reparații Brașov, 
cu care întreprinderea de aprovi
zionare nr. 6 Iași are contract, mo
tivează că nu primește acest reper 
forjat de la uzinele „Tractorul", 
cu care are plan de colaborare. 
Noi însă n-avem nevoie de motivări, 
ci de piese. Din păcate, asemenea 
neajunsuri se semnalează și în ca
zul altor repere.

Sînt și alte aspecte care dau 
multă bătaie de cap. Iată, concret, 
despre ce este vorba. La începutul 
anului s-au prevăzut în plan 1 500 
pompe hidraulice pentru tractorul 
U-27 (este adevărat mult prea mult 
față de necesar). La revizuirea pla
nului s-a renunțat la 200 bucăți.

Ing. Constantin PRICOP 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional lași

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pregătirea tere
nului pentru se
mănatul griului 
la cooperativa 
agricolă Ostrov, 
regiunea Do-

brogea
(Foto Agerpres)

Zilele acestea s-au perfectat în
tre industrie și comerț contractele 
în baza cărora’urmează să se rea
lizeze aprovizionarea cu mobilă a 
magazinelor în anul viitor. Numai 
creșterea față de 1966 însumează 
produse în valoare de aproape 
200 milioane lei. Totodată s-au 
stabilit măsuri pentru îmbunătăți
rea circulației mobilei, peniru ex
tinderea livrărilor la domiciliul 
cumpărătorilor cu mijloacele de 
transport ale comerțului.

Ce oferă furnizorii
Am vizitat timp de mai multe 

zile sala de contractare, am privit 
cu atenție numeroasele garnituri, 
am solicitat părerea unor delegați 
ai industriei și comerțului. în ge
neral se poate spune că orientarea 
cea mai recentă, care tinde spre 
piese cu funcțiuni multiple, de di
mensiuni judicios calculate, ușor 
de manevrat și întreținut, s-a im
pus categoric. Reținerile comerțu
lui față de asemenea mobilă, frec
vente în anii trecuți, au fost depă-

chiar posibilitățile de livrare ale 
industriei. -Principalele produse noi 
ce urmează să fie executate sînt 
acelea care, prezentate fiind în lo
turi experimentale în magazine, cît 
și la expozițiile organizate în cîte
va centre din țară, s-au bucurat de 
aprecierea cumpărătorilor.

Ni se pare însă că, în ansamblu, 
garniturile oferite de astă-dată nu 
reflectă un progres destul de vizi
bil în comparație cu alte prezen
tări, că se face simțită o oarecare 
tendință de uniformizare, reflectînd 
mai ales slăbiciunile proiectării. 
Se poate întîmpla, firește, ca dula
pul tip „Solea" — un dulap masiv, 
cu o ladă suprapusă — sa fi în
trunit un mare număr de voturi din 
partea publicului.„Nu credem to
tuși că aceasta justifică repetarea 
lui și la alte tipuri de garnituri.

în ultimii doi ani s-a trecut din 
nou la producerea mobilei „stil". 
Ignorînd însă regulile proprii a- 
cestuf gen de mobilă, unele între
prinderi au fabricat, după părerea 
noastră, niște hibrizi. Un ase
menea tip de mobilă — dormi
torul „Delfin" — a fost oferit spre 
contractare de IPROFIL 23 August 
din Tg. Mureș și la un preț care 
trece de 10 000 lei. Din păcate, a- 
ceastă mare întreprindere, cu o 
producție în general reușită, a 
proiectat, la un preț apropiat, 
și camera combinată „Sud", care 
la prima vedere este greu de de
finit. Creatorii de aici au avut 
ideea nefericită de a atașa stu
dioului, mesei, comodei, toaletei — 
furniruite în negru — niște picioare 
vopsite în alb, ca la mobila de bu
cătărie. „Gusturile nu se discută" — 
spune un cunoscut dicton. Dar pri
vind o asemenea combinație, nu-ți 
poți reține întrebarea : căror gus
turi răspunde ea, în definitiv ? Nu 
este de mirare că acest sortiment 
a putut fi contractat abia în urma 
unor modificări esențiale. Dar, 
chiar așa, rezultatele sînt discu
tabile.

Maria BABOIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
DE TOAMNĂ

Gospodăriile de stat 
și cooperativele agri
cole au trecut, de cîte
va zile, paralel cu lu
crările de recoltare, la 
însămînțarea culturilor 
de toamnă : grîu, orz, 
plante furajere. In a- 
ceastă campanie, ele au 
de însămînțat peste 3,5 
milioane ha. Pentru efec
tuarea lucrărilor în pe
rioada optimă, pregăti
rile au început din vre
me, iar în ultimul timp 
s-au intensificat, Pînă 
la începerea semănatu
lui, mecanizatorii și cei
lalți lucrători de pe 
ogoare au arat aproape 
2 milioane ha, din care 
mai mult de 75 la sută 
le-au și pregătit în ve
derea însămînțărilor, au 
încorporat în sol canti
tăți de îngrășăminte 
chimice și naturale mai 
mari de cît anul trecut, 
au pregătit întreaga

cantitate de semințe. în 
regiunile Suceava, Iași, 
Oltenia, Hunedoara și 
Bacău, unde însămînța
rea griului a început 
încă de săptămîna tre
cută, s-au realizat su
prafețe importante. . în 
această săptămînă, uni
tățile agricole din în
treaga țară au trecut cu 
toate forțele la însămîn- 
țarea griului, orzului si 
a celorlalte culturi de 
toamnă. In vederea în- 
sămînțării întregii su
prafețe planificate în 
perioada optimă se im
pune, așa. cum a reco
mandat Consiliul Supe
rior al Agriculturii, gră
birea recoltării porum
bului și a celorlalte cul
turi de pe terenurile 
destinate culturii griu
lui, îneît însămîn- 
țările să se poată efec
tua în condiții cît mai 
bune. (Agerpres)

Miercuri a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
din Finlanda, condusă de tovarășul 
Aarne Saarinen, președintele Parti
dului Comunist din Finlanda, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face 
o vizită în Republica'Socialistă Ro
mânia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Martti Malmberg, membru al Birou
lui Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Finlanda, Romberg Mikael, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Finlanda, 
redactor șef al ziarului „Folktid- 
ningen", Eerola Santeri, secretar al

Idealul etic al poporului 
nostru cu multiplele lui co
ordonate și nuanțe filozofice 
mi se pare a fi concentrat în 
noțiunea de Omenie, în a- 
cest cuvînt greu traductibil 
care definește forma cea mai 
statornică și mai specifică a 
umanismului românesc. Ome
nia, la români, este în ace
lași timp un principiu etic 
fundamental, și un mod pro
priu de a interpreta și apre
cia valorile umane. în folclo
rul nostru ca și în literatura 
cultă precum aceea a unui

Comitetului regional Lahti al 
Partidului Comunist din Finlanda, 
Sisko Kiuru, activistă la Secția de 
informații a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Finlanda.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai .Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la- C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

a mă teme de formulări pa
radoxale, că principalul erou 
al nuvelisticii și dramaturgie; 
lui Slavici, ca și al basmelor 
lui Creangă sau al nuvelelor 
și comediilor lui Caragiale, 
este ce se numește în popor 
Omenie.

Omenia se tăsfrînge în fe
lul de a fi și de a gindi al 
poporului nostru, își lasă pu
ternic amprenta în toată crea
ția lui materială și spirituală : 
în prispa primitoare a caselor 
românești, în portul sobru și 
decent al oamenilor, în echi-

Ion Dodu BĂLAN

Anton Pann, Eminescu, Crean
gă, Caragiale, Slavici, Goga, 
Sadoveanu, Ion Agîrbiceanu 
etc. ele., Omenia devine un 
idea) luminos de viață, pro- 
iectîndu-se înfr-un personaj 
uneori virtual pe care-l sim
țim însă viu în paginile căr
ții, alteori concret, dar tot
deauna dominant prin excep
ționala lui forță artistică. Mir
cea cel Bătrîn al lui Emi
nescu e o minunată pildă de 
omenie românească, în care 
intră ospitalitate, înțelegere, 
demnitate și intransigență, vi
tejie, cumpătare și vorbă în
țeleaptă. Aș zice, chiar, fără

librul vieții de fiecare zi, în 
comportarea lor, în raportu
rile cu alte popoare, în idea
lul său etic și estetic. Ade
vărul acesta e formulat în 
mii de feluri, uneori .în sur
prinzătoare metafore, în în
treaga literatură gnomică în 
care se conturează idealul e- 
fic al poporului român, pro
filul omului de omenie.

Omul puțin slrîmb, spre 
deosebire de un pom, nu 
poate fi îndreptat nici cu u- 
mărul nici cu spatele altuia. 
Proptelele care-l țin pînă la 
un punct îl împiedică pe ne
așteptate să mai intre pe vreo

ușă și rămîne singur afară, în 
vînfurile și ploile vieții. To
tul depinde în primul rînd 
de omul însuși ; poporul nos
tru a crezut și crede profund 
în educabilitafea omului, în 
perfectibilitatea lui, în creș
terea permanentă, pînă la a- 
tingerea unui înalt ideal etic. 
Idealul etic al omului de la 
noi este incompatibil cu le
nea, trîndăvia, căci el știe că 
„albinele fac miere, viermii 
fac mătase, cine șede-n lene 
cu rușine piere”. Pentru el 
munca e sfînlă, constituind 
un semn de noblețe. El rîde 
de pierde-vară, de naivii ca
re au „sficleți în cap” și 
cred că „apucă luna cu din
ții", pe degeaba, de cei care 
„pasc vînlul” sau „caută ie
puri în biserică" și „peri în 
palmă", aștepfînd să „cadă 
pară mălăiață în gura lui Nă- 
fătleață.”.

Poporul nostru crede sin
cer că chipul omului e oglin
da sufletului ; de aceea pri
vește cu dezgust la cel mo
jic și murdar, la cel îmbră
cat fistichiu și indecent, care 
îi apare comic ca o brezaie, 
ca un „țap logodit", ca „a- 
runcat din furcă”, ca „bătut 
de toți sfinții”, ca un fel „de 
naiba pe uscat”. înfr-un să
nătos spirit al tradiției, el 
respectă barba și pletele că
runte ale bătrînilor și se ara
tă indispus la îmbătrînirea 
prea devreme a tinerilor.

Pentru el, cel ce-și schimbă 
lesne portul „s-a dat în par
tea dracului", căci multă 
vreme portul a fost un cheag 
al ființei sale naționale, un 
mijloc de conservare și aufo- 
recunoaștere. Poporul român 
nu e conservator. Înțelegînd 
sensurile adînci ale evoluției 
istorice, economice și sociale, 
întotdeauna în pas cu nece
sitățile vieții, el se înnoiește 
în continuu, își îmbogățește 
portul sau și-l simplifică dar 
întotdeauna în spiritul bunu
lui simț, care face parte inte
grantă din omenia sa tradi
țională.

(Continuare în pag. a IV-a)

Pe șoselele din Viet
nam mașinile circulă în 
prezent numai noaptea, 
sub camuflajul cel mai 
desăvîrșit. Nici o lumină 
de-a lungul drumului, 
doar luna și stelele, opri
te în crengile arborilor de 
pe bordurile arterelor de 
comunicație. Șosele, po
duri, căi ferate, uzine și 
fabrici, localități dens 
populate constituie o- 
biectivele permanente ale 
aviației americane. A- 
tacurile repetate urmă
resc paralizarea oricărei 
mișcări, întreruperea flu
xului viu, necesar con
strucției economice și a- 
părării.

într -una din aceste 
nopți, pe una dintre prin
cipalele șosele ale nor
dului, am fost martorul 
unui spectacol de neuitat.

Un pod fusese avariat 
de bombe, trebuia să tre
cem un fluviu cu bacul. 
Trebuia să așteptăm. Am 
coborît din mașină în 
noaptea oarbă prin care 
se auzea doar clipocitul 
leneș al valurilor iluviu-

lui Pag. Dar după cîteva 
clipe m-a înconjurat o 
mișcare nedeslușită de 
oameni, freamăt de șoap
te și ecouri de pași, sute 
de pași, scîrțîind pe pie
trișul țărmului, printre ar
borii decupați în întune
ric. La lumina lanternei, 
aprinsă pentru cîteva cli
pe, am descoperit o masă 
de oameni, un grup nu-

șoaptă și cîte o luminiță, 
repede stinsă, cu pru
dență ; piloții americani 
mitraliază adesea bacu
rile.

Timpul trece, un copil 
a . început să plîngă, în- 
tr-un tîrziu s-a auzit și 
clipocitul apei-în jurul ba
cului ce se apropia.

M-am întors în noaptea 
următoare, pe același

rn MASA ROTUNDĂ PE TEMA 

COOPERĂRII ECONOMICE 
FRANCO-ROMÂNE

meros de bărbați, femei 
și copii ce coborîseră ca 
și mine, pe țărm, venind 
de undeva, prin beznele 
nopții. Coborîseră, m-a 
lămurit șoferul, dintr-un 
tren, și acum așteptau 
transbordarea spre celă
lalt țărm de unde o altă 
garnitură feroviară urma 
să-i ducă spre ținta lor. 
Bărbați încărcați cu po
veri, femei purtînd copii 
în spate așteptau tăcuți, 
scrutînd în noapte. Cîte o

drum, dar bacul nu mai 
era. Am traversat fluviul 
pe un pod, un pod nou 
din tronsoane de bam
bus, de-a lungul căruia 
farurile mașinii au lumi
nat, cîteva clipe, grupuri 
de tineri în salopete, lu- 
crînd la înălțarea unor 
balustrade. E o brigadă 
de șoc, m-a lămurit șo
ferul.

în apărarea dreptu
rilor și libertăților 
omului
Intervenția 
reprezentantei 
României la O. IM, U.

n COMENTARIU:

Deplasări in viața 
politică suedeză

(Continuare 
în pag. a V-a)
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A început aprovizionarea populației la domiciliu cu 
legume și fructe

Arh. Cezar LAZARESCU
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Baltq Albă a căpă- • 
tai astăzi rezonanța . 
miraculoasă a an
samblurilor ce răsar 
ca din pămînț. în .lo
cul vechilor:, mlaștini 
și gropi s-a ridicat 
aici, în ultimii ani,< 
unul dintre cele mai 
mari cartiere ale Ca
pitalei, un adevărat 
oraș, cu o populație 
comparabilă în final 
cu aceea a Clujului. 
Trecînd pe străzile 
sale, te uimește am
ploarea pe care o 
capătă, de la o zi la 
alia, desfășurarea lu
crărilor. Ceea ce ca- 
racteriiează, în linii 
generale, acest tînăr 
sector al Capitalei 
este concepția de an
samblu generoasă : 
volumele mari sînt 
ritmate de variații de 
culori cu multă price
pere alese, sînt între
pătrunse de o fină 
dantelă de brîie și 
profile albe de beton, 
reiiefînd fațadele. 
După părerea mea, 
este vorba de unul

■> ■ ■>

din cele mai reușite 
■cartiere noi ale Btțcu- 
reștiului. La frumuse
țea lui contribuie a- 
menajările peisagisti
ce deosebite, ce vor 
iace din terenuri de
gradate adevărate 
puncte de atracție ; 
lacul ce se conturea
ză sub ochii noștri, în
conjurat de un mare 
parc, terenurile de 
sport și dotările cele 
mai variate răspund 
necesităților com
plexe al cetățenilor.

Dat fiind că o ase
menea realizare du
rează un timp mai în
delungat, se aducl.de 
la an la an îmbună
tățiri: tipuri noi de lo
cuințe— atît ca rezol- 

■ vare funcțională în 
plan, cît și ca soluțio
nare plastică a volu
melor — marchează 
etapele. Progresul 
este evident și lău

Unde locuiește

dabil. Pe această 
nie de strădanii 
căutări se înscrie 
proiectul pentru ml- 
croraioanele 2 și 3 
din cartierul IV a că
ror construcție a în
ceput de curînd : sub 
numele laconic „C IV 
2-3“ sînt cuprinse aici 
aproape 5 000 do a- 
partamente. Mențio
nez, dintre autori, pe 
arh. Nicolae Kepeș, 
șef de sector, și pe 
arh. loan Moscu, șef 
de proiect complex.

Desfășurată de-a 
lungul a două artere 
importante, silueta 
noului ansamblu va fi 
dominată de volumul 
impunător al blocuri
lor cu zece etaje. For
ma lor, asemănătoare 
□u un Y uriaș, va con
tribui cu imagini 
la îmbogățirea 
drului urbanistic, 
ducînd plusul de 
namism al unei 
presii arhitecturale 
neutilizate încă. Blo
curile cu patru etaje 
reprezintă, de aseme
nea, un pas înainte. 
Apartamentele spa
țioase — cu trei-pa- 
tru camere, aproape 
toate cu acces direct 
— vor marca o creș
tere reală a confor
tului. Bucătăriile bine 
dimensionate și lumi
nate, grupurile sani
tare beneficiind, cu 
mici excepții, de o

ventilare directă, sînt 
elemente ce cred că 
vor fi apreciate în 
mod deosebit de vii
torii locatari. Modul 
în care este conceput 
elementul de bloc — 
tronsonul, cum îl nu
mim noi— conține po
sibilități mai elastice 
de asamblare, ducînd 
la volume mai boga
te, cu jocuri mari de 
umbre și lumini. înși
ruirea lor nu mai 
duce, ca pînă acum, 
la prisma relativ să
racă și rigidă, ci în
cheagă 
calde și

Planul 
are însă 
conveniențe, cum 
fi un contur mai fră- 
mîntat, de unde re
zultă un plus de su
prafață de fațadă (30 
_40 ‘ ‘
cele 
știe că fațada este sporite, 
unul 
scumpe ale clădirii. 
Mai mult chiar, pier
derile de căldură sînt 
și ele mai mari, hece- 
sitînd astfel și un sur
plus de instalație de 
încălzire. In ■' final, 
pentru a se putea în
cadra în plafonul pre- biectivism, 
țului de cost, aceste 
sporuri aduc după 
sine scăderea calită
ții unor finisaje.

Privind proiectul a- 
cestui ansamblu, am 
încercat și un oare
care regret. înscrie
rea blocurilor în pla
nul de situație pare 
uneori întîmplătoare. 
Astfel, o bună parte 
din blocurile cu pa-

tru etaje sînt orienta
te cu una din fațade
le importante tocmai 
spre nord. Mă aș
teptam, de aseme
nea, ca soluționarea 
tronsonului, cu multi
plele posibilități de 
asamblare, cu liber
tatea pe care o asi
gură sistemul de 
construcție monolit, 
să genereze fațade 
mult mai variate. Așa 
cum apar din piesele 
desenate, ele însă nu 
se deosebesc prea 
mult de, soluțiile an
terioare. Este proba
bil ca aceasta să fie 
tocmai o urmare a e- 
conomiilor impuse de 
confortul interior cres
cut al apartamente
lor.

Consider că o cău- 
tarq mai atentă, uti
lizarea tuturor re
surselor puse la dis
poziție de avantajele 
mari ale planului ar 
fi putut duce, fără o 
creștere a investiției, 
la un progres și 
în privința expresiei 
plastice. în condițiile 
actuale, oînd proble
melor varietății arhi
tecturale, conturării 
unui specific în rea
lizările noastre arhi- 
tectural-urbanistice li 
se acordă o impor
tanță deosebită, efor-la sută) față de

curente. Or, se turtle noastre trebuie 
concentrate 

și coordonate în a- 
ceastă direcție. Și 
poate nu este tîrziu 
ca asemenea proble
me să fie rediscutate. 

Desigur că cele 
spuse mai sus sînt 
păreri personale, cu 
eventuale doze de su- 

rezultate 
ale imaginii mai pu
țin concludente pe 
care ți-o oferă un de
sen tehnic. Credem 
însă că ele reprezin- 

■ tă o expresie a preo
cupărilor — pe care 
le avem toți arhifecții 
— ca să aducem 
permanent, în reali
zarea construcțiilor, 
un suflu proaspăt, 

' înnoitor.

Doi oameni — un medic 
și o soră — gonesc prin 
noapte spre îndepărtatul 
sat Sînta Mana. Un sem
nal telefonic îi înștiințase 
că aici o femeie se luptă 
cu moartea. Drumul e greu, 
autosalvarea se împotmo
lește. Cei doi, animați de 
același gînd — salvarea 
unei vieți — o iau peste 
hotar, prin grădini, și pînă 
la urmă găsesc ținta. E 
miezul nopții. La căpătîiul 
bolnavei începe lupta 
pentru viață — transfuzia, 
reanimarea. în scurt timp 
bolnava este transportată 
la autosalvare, iar în zori, 
Voichița Rus, de 27 de ani, 
era la spital, în afara ori
cărui pericol.

O întîmplare obișnuită 
în viața unui medic, o în
tîmplare ca multe altele, 
dovedind cît de pregătit 
este omul pentru profesiu
nea aleasă, pregătit nu 
numai profesional, ci și 
sufletește. Medicul gine
colog Sabin Demea, de la 
spitalul din Huedin, a tre
cut nu o dată acest „exa
men" dificil. Alți medici 
însă nu prea au timp pen
tru așa ceva. De pildă, 
navetiștii.

La spitalul și policlinica 
din Huedin, din 24 de me
dici, 10 locuiesc la Cluj. 
La Gherla, mai bine de ju
mătate sînt navetiști. Pen
tru aceștia s-au întocmit 
orare de serviciu speciale, 
în funcție de mersul tre
nurilor sau autobuzelor : 
de la 9—16, în timp ce 
medicii localnici lucrează 
între 8—15. în asemenea 
condiții, nu se poate asi
gura asistența de urgență 
după-amiaza și noaptea, 
în aceste ore, la Gherla și 
Huedin nu este de gardă, 
de exemplu, nici un me
dic stomatolog.

„Navetiștii nu participă 
nici la viața obștească, 
nu au timp să țină confe
rințe, să dea din cînd în 
cînd ajutor și îndrumare 
de specialitate medicilor 
din circumscripțiile rurale 
— ne-a spus medicul Va- 
sfîe Grad, directorul poli
clinicii din Gherla. Și încă 
ceva. în rîndul lor sînt cele 
mai dese cazuri de îmbol
năviri. Anul acesta, la po
liclinica noastră, 14 me
dici navetiști au lipsit 435 
de zile din cauză de boa
lă. Navetismul dăunează 
nu numai muncii, ci și să
nătății celor ce-1 prac
tică".

Instabilitatea, circulația 
permanentă sînt cu atît 
mai dăunătoare cînd este 
vorba de circumscripțiile 
rurale, unde exisjă doar 
unul sau doi medici. în 
circumscripțiile din raio
nul Gherla, din 27 de me
dici, numai 9 sînt local
nici ; în circumscripțiile 
rurale aparținînd orașului 
Cluj, un singur medic lo
cuiește în comuna de re
ședință a circumscripției.

Am vizitat mai multe 
circumscripții. în comuna 
Buza — o localitate greu 
accesibilă datorită condi
țiilor naturale dificile — 
medicul Ștefan Nică s-a 
stabilit de 9 ani, chiar de la 
absolvirea facultății. Cir
cumscripția sanitară s-a

înființat, de fapt, o dată 
cu venirea lui. Acum exis
tă aici casă de naștere, 
staționar pentru copii ; 
mortalitatea infantilă a 
fost aproape lichidată, iar 
indicii 
se 
nuu. 
că 
ținută activitate 
ducație sanitară a popu
lației, ține conferințe, con
sfătuiri etc. Este și depu
tat în sfatul popular, o 
■personalitate de frunte a 
comunei. Se adeverește 
din nou zicala că „omul 
sfințește locul". Dar nu 
numai aici. La Cornești, 
o comună cu 9 sate din 
raionul Gherla, lucrează 
ca medic Mihaela Cucu, 
soția inginerului agronom. 
Munca și strădaniile ei, 

■ca și ale medicilor loan 
Bogdănescu din circum
scripția Răcălău, Octa
vian Radu de la Măr- 
gău (ambele comune de 
munte cu multe sate, în 
raionul Huedin) au dat re
zultate contribuind la ri
dicarea stării de sănătate 
a populației.

Ne-am oprit și la Mintiu- 
Gherlei. Aici lucrează me
dicii Emilia Goia și Magda 
Marina. Și ele se strădu
iesc să facă cîte ceva. 
Dar puținele ore cît stau 
în comună nu le sînt su
ficiente. Apar cazuri de 
boală care nu pot primi 
un ajutor medical imediat 
și calificat, oamenii nu au 
cui să se adreseze uneori 
pentru un sfat sau o în
drumare privind sănăta
tea, igiena. La Panticeu, 
Orman, Sîntejude, Taga 
etc., unde lucrează numai 
navetiști, nu s-a ținut în 
acest an nici măcar o 
singură conferință me
dicală.

Poposim și la dispensa
rul din comuna Călățele, 
raionul Huedin. E o locali
tate de munte, centru fo
restier, cu mulți muncitori. 
E ora prînzului. întrebăm 
de medici. „Știți, doctorița 
(pediatră) este navetistă, 
a plecat la Cluj" — ni se 
răspunde. Cazul acesta e 
chiar ceva mai deosebit, 
întrucît din comună și 
pînă la Cluj este nevoie și 
de tren, și de autobuz, 
doctorița — Maria Vaida 
Tomoiag — nu poate sta 
mai mult de 3—4 ore. Prac
tic, în această localitate, 
unde se ridică atîtea pro
bleme sanitare, nu este a- 
sigurată o asistență medi
cală calificată : cabinetul 
de stomatologie, înzestrat 
cu aparate moderne, stă 
nefolosit din lipsă de me
dic ; specialista în medi
cină generală, medicul 
Doina Ionescu, este în 
concediu de maternitate, 
iar specialistul pediatru 
care 
cini 
așa 
mai 
neori 
mulți 
mame cu copii în brațe, 
dar nu găsesc ajutor. Per
sonalul mediu, localnic, 
nu are o îndrumare com
petentă în munca de te
ren. Secția de sănăta
te a sfatului popular ra-

de morbiditate 
ameliorează conti- 
Medicul Ștefan Ni- 

desfășoară o sus- 
de e-

ional trebuie neapărat să 
rezolve problema asisten
ței sanitare în această cir
cumscripție importantă.

Unii navetiști au obice
iul de a lipsi din circum
scripții zile în șir sau de 
a nu respecta programul 
de deplasare în satele a- 
parținătoare. Era marți la 
prînz și doctorița Doina 
Racolța, plecată de sîmbăr 
tă la Cluj, nu se întorsese 
la dispensarul din Valea 
Drăganului. Medicul A- 
natol Stoian din Chin- 
teni are, de asemenea, 
abateri de la program. 
.Cînd descoperim ase- 

abateri, luăm 
de reținere a 

salariului pe zilele nelu- 
crate" — ne-a spus me
dicul Paul Voiculescu, 
șeful secției de sănătate 
a sfatului popular raio
nal. Desigur, sancțiunea 
trebuie aplicată, dar a- 
ceasta nu vindecă singu
ră bolile.

în actualele condiții este 
poate greu să se renunțe 
la navetism. Totuși, se 
pot întreprinde anumite

amelio

în primele rînduri ale mișcării 
noastre muncitorești din perioada 
premergătoare creării Partidului 
Comunist Român s-a aflat, alături 
de alți militanți revoluționari, Du
mitru Marinescu, de la a cărui 
moarte se împlinesc astăzi 50 de 
ani. La marile întruniri și demon
strații muncitorești din acea pe
rioadă, alături de cuvîntul ferm 
al lui Ioan C. Frimu, Alecu Con- 
stanținescu șl al altor muncitori 
înaintați, răsuna adesea glasul 
chibzuit și convingător al lui Du
mitru Marinescu.

Născut la 8 septembrie 1882, 
la București, Dumitru Marinescu 
erau fiul lui Ștefan Marinescu, ță
ran din Gorj, părinte a șase copii. 
Prin bunicul său după tată, el era 
un strănepot al lui Tu
dor Vladimirescu. Urmînd spusa 
marelui său strămoș că „nici o pra
vilă nu se împotrivește de a nu 
zdrobi cineva răul" — Dumitru Ma
rinescu și-a consacrat viața parti
dului clasei muncitoare. învață 
meseria de tipograf și, totodată, 
ia primele cunoștințe despre mar
xism lucrînd la tipografia „Speran
ța" — vechea tipografie a parti
dului socialist 
veacul trecut, 
de militantul 
Ionescu.

La sfîrșitul 
1899, cînd elementele 
mișcarea muncitorească 
P.S.D.M.R. provocînd destrămarea 
partidului, tineri revoluționari ca 
Ștefan Gheorghiu, Dumitru Mari
nescu și alții au întărit rîndurile 
celor rămași devotați cauzei mun
citorimii.

în 1902, D. Marinescu reu
șește — datorită legăturilor inter
naționale existente între societa
tea „Gutenberg" a tipografilor de 
la noi și asociațiile similare din 
străinătate — să viziteze, împre
ună cu alți lucrători tipografi, 
umblînd mai mult pe jos, Unga
ria, Austria, Germania, Belgia și 
Franța, și să cunoască mișcarea

muncitorească din apusul Europei. 
Din notele sale de călătorie, pe 
care le-a adunat, în 1904, într-o 
broșură sub titlul de „Impresii de 
voiaj", se degajă o atitudine de op
timism robust, de încredere în 
forțele și viitorul clasei' munci
toare. Conducerea P.S.D. l-a trimis 
în anul 1911 în Germania unde 
a făcut practică de ziaristică 
socialistă aproape doi ani la 
ziarul „Vorwârts" — cel mai răs- 
pîndit ziar marxist din acea vre
me. Cu acest prilej a putut cunoaș
te mai bine organizarea și mani
festările mișcării muncitorești din 
Germania.

Dumitru Marinescu a 
activ, alături . de alți

II 
menea 
măsuri

măsuri pentru
rarea situației. Sînt me
dici care și-au exprimat 
dorința de a locui în loca
litatea unde muncesc. Me
dicul Eugen Bărbulescu 
din Gherla ar Vrea să re
nunțe la navetă dar nu 
este sprijinit să primească: 
locuință. Și la Apăhida 
medicul și-a exprimat do- 

..rința' să stea în comună, 
dar din lipsă de spațiu 
este neVpit. să locuiască la 
Cluj. Cu puțină bunăvoin
ță asemenea cazuri ar pu
tea fi rezolvate.

în general, problemele 
organizării asistenței me
dicale ar trebui dezbătute 
mai în amănunt de către 
Comitetele executive ale 
sfaturilor populare raio
nale Gherla și Huedin, lu- 
îndu-se măsuri efective 
pentru stabilizarea medi
cilor, ca și pentru întări
rea disciplinei, în intere
sul deservirii corespunză
toare a populației.

(Urmare din pag. I)
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Al. MURESAN
cbresp. „Scînteii

FLORILE

TOAMNEI
In noile cartiere bucureștene sîntem întîmpinați 

de prospețimea unor bogate peluze de flori și 
verdeață, așternute de grădinarii orașului. Ală
turi de horticultorii orașului, zeci de mii de ce
tățeni au adăugat Capitalei acest surplus de 
frumusețe, luînd parte la acțiunile de muncă pa
triotică. Ei au creat grădini în care au plantat 
cîteva milioane de răsaduri de flori. Din cir
cumscripția 141 a raionului V. I. Lenin au pornit 
spre diferite colțuri ale cartierului peste 500 000 
fire de flori. In total, în acest raion au 
duse peste 11 000 000 răsaduri de flori.

în mai toate raioanele din Capitală 
au contribuit la mărirea suprafeței
și a spațiilor verzi, a unor noi parcuri și gră
dini de agrement, cum sînt cele din cartierele 
Crîngași; Colentina, Pantelimon, Șoseaua Nordu
lui, Pipera, Piața Unirii și altele. Numai în cursul 
săptămînii trecute, la acțiunile de înfrumusețare a 
orașului au participat peste 76 000 de cetățeni, 
iar numărul orelor de muncă prestate de ei se 
ridică la peste 220 000.

fost pro-

cetățenii 
cu flori

(Agerpres)

sar- 
este, 

văzut,

are acum 
suplimentare 
cum s-a 

mult pe drum. U-
vin bolnavi de la 

kilometri depărtare,

Amenajări 
pentru vînâtori

PITEȘTI. La Mîzgana, raionul Cîmpulung-Mus- 
cel, unde există unele dintre cele mai bogate te
renuri de vînătoare din regiunea Argeș, s-a creat 
o casă de vînătoare model. în apropierea ei 
se amenajează circa 30—40 hectare, în care se 
vor coloniza cerbi lopătari și carpatini. Și pe alte 
7 fonduri de vînătoare, cum sînt cele ale Stațiu
nii experimentale Mihăiești, ocupînd în total 
32 000 ha, din care aproape jumătate păduri, au 
fost construite cabane de vînătoare.

(Agerpres)

al muncitorilor din 
preluată 
socialist

Si condusă 
Alexandru

trecut, în 
străine de 
au părăsit

ra

1967
H Un alt aspect. Din sondajele fă

cute de comerț, din preferințele ex- " 
| primate de cumpărători a reieșit Sat 
| că populația se orientează în mod 

evident spre mobila de culoare 
S deschisă, cerințele pentru mobilă 
g .neagră fiind în descreștere conti- 

nuă. Nu stă în intenția noastră de
$ a contesta aceste concluzii. Un 
■ lucru este însă de mirare : poate

fi aceasta o justificare ca, pentru 
0 o țară întreagă, merceologii, re- 
| prezentanții organizațiilor comer

ciale, să nu comande nici o sin- 
0 gură bibliotecă de culoare nea- 
g gră ? Punem întrebarea îndeosebi 
Iin legătură cu bibliotecile, pentru- 

că sînt obiecte astăzi din cele mai 
solicitate, pe care nu le cumperi 

„ neapărat în garnitură. Și dacă ai 
I o mobilă neagră, pe care nu inten- 
| ționezi s-o schimbi deocamdată, S trebuie să-ți asiguri biblioteca nu

mai prin comandă specială ? Ni se 
pare că este o chestiune la care ar 

„ merita să se mediteze. Pentru că 
i la mobilă, poate mai mult decît 
| la alt produs, planurile și calcu- 
_ lele generale trebuie să țină seama 
| și de particular, de unele preferințe I ce nu pot fi desconsiderate. 
h Privind mobila prezentată, ori- 
I cine își poate da ușor seama că 
S problema stofelor pentru tapiserii 
n rămîne mereu actuală. Nu știi ce 
| să crezi : ori țesătoriile speoiali- 
| zate au primit numai coloranți vio- 
_ lefi, ori, printr-o stranie coinciden- 
B ță, producătorii de mobilă s-au 
| simțit atrași de nuanțele violacee. 
_ Fapt este că această culoare a i dominat. Și cînd ea s-a combinat 
B cu un lemn roșiatic — cum s-a în- 
Itîmplat la multe garnituri — pro

dusul a fost, după cît socotim, de-a 
dreptul dezagreabil. „Ținuta" mo- 8 biberului nu este încă la înălțime
în bună măsură din cauza tapise
riilor, chiar dacă în componența 

b lor intră materialele plastice H derne.

tul noutăților, rapoartele sînt îrisă! 
mereu bogate. Numai în magazine 
nu se prea vede...

Urmărind aceeași idee, am adre- 
reprezentanților Ministerului 

Comerțului Interior următoarea în
trebare : sînt livrate produsele noi, 
contractate pentru anul în curs, în 
așa fel ca ele să se qăsească în 
permanență pe piață ? „Da și nu" 
— a sunat răspunsul. Deși în pe
rioada 1 ianuarie — 15 septembrie 
livrările global-valorice sînt depă
șite cu circa 2 milioane lei, pe sor
timente, îndeosebi la cele noi, se 
înregistrează restanțe : 124 de dor
mitoare „Ecran" (C.I.L. Pipera), 126 
de sufragerii „Trivale" și 400 „Bî- 
lea" (C.I.L. Pitești), circa 1200 gar
nituri de bucătării emailate (I.F. 
Gheorghieni și I.F. Fălticeni) ; 
C.I.L.-urile -
verin sînt 
tanțieri cu 
cq aceste 
pentru o tradiție mai

■ Rugat să-și spună părerea, tova
rășul ing. Dumitru Nîculescu, secre
tar general în Ministerul Comerțu
lui Interior a remarcat că — deși 
au fost aduse îmbunătățiri față de 
anul trecut — actualele contractări 
n-au putut satisface pe deplin mai 
ales din cauza cantităților insufi
ciente oferite la unele sortimente, 
a lipsei de varietate, a calității 
necorespunzătoare a unor finisaje 
și accesorii. „Consider — ne-a, 
spus el — că M.C.I., M.E.F. și in-' 
dustria locală trebuie să perfecțio
neze, în continuare, colaborarea, 
astfel ca livrările loturilor contrac
tate să fie mai ritmice — nu

și I.F. 
Pipera, Blaj și Tr. 
chiar considerate 
tradiție". N-ar fi cazul 
întreprinderi să lupte 

onorabilă ?

Se- 
„res-

în-

ghesuite spre sfîrșitul trimestrului 
ori chiar a anului, cum se întîmplă 
deseori — să se respecte cantită
țile stabilite pe fiecare sortiment 
în parte, nemaivorbind de însăși 
necesitatea pregătirii și mai temei
nice a contractărilor viitoare. M.C.I. 
și M.E.F. au și convenit, de altfel, 
să organizeze, în primele luni ale 
anului viitor, o expoziție cu noi 
tipuri de mobilă, care să reflecte 
mai bine cerințele actuale. In ve
derea acestei acțiuni, s-a cerut 
proiectanților să-și îndrepte atenția 
spre mobilier cu dimensiuni mai 
adecvate noilor locuințe, spre îm
binarea armonioasă a pieselor se
parate cu diversele garnituri -y 
sufragerli, camere de zi, dormitoa
re — precum și spre crearea unor 
noi tipuri de bucătării, ale căror 
piese să aibă o funcționalitate 
mai ridicată. Modelele alese vor fi 
atribuite atît industriei republica
ne, cît și industriei locale, întrucît 
una din principalele dificultăți ivi
te la actualele contractări a fost 
numărul mic, cu totul insuficient, 
de noutăți oferite de aceasta din 
urmă. După părerea noastră, in
dustria locală n-a primit integral 
sprijinul ce-i fusese promis de că
tre M.E.F. la consfătuirea pe țară 
de anul trecut, și nici un ajutor 
suficient din partea Comitetului de 
stat pentru îndrumarea și controlul 
organelor locale ale administrației 
de stat". Toate aceste confruntări, 
măsurile ce vor fi inițiate, trebuie 
■să se soldeze cu îmbunătățirea 
efectivă a aprovizionării și deser
virii cu mobilă a cumpărătorilor 
din întreaga țară,
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Drumul noutăților
In vara anului 1964, printre noile 

modele de mobilă prezentate de 
M.E.F. se afla și camera „Atlas". 
Ingenios rezolvată din punct de 
vedere estetic, camera cuprindea 
un bufet-bibliotecă, din care se 
desfăcea un pat pliant, realizat din 
țeava metalică, plasă de sîrmă și 
saltea detașabilă. Ne-am amintit 
de ea nu atît pentru că n-am vă
zut-o nici în magazine, nici la con
tractări (unde ar fi trebuit să fie 
prezentă, de vreme ce fusese co
mandată), ci mai ales pentru că 
n-am întîlnit deloc, în nici o altă 
variantă, un asemenea mobilier u- 
til. Am aflat cu surprindere că 
„Atlasul", comandat anul trecut, 
pentru sondaj, în 25 de garnituri 
(rețineți : 
toată țara 1), 
care l-au avut în vinzare au cerut 
reducerea prețului (costa aproape 
9000 lei) și, în mod automat, a ieșit 
din producție și a dispărut. în ace
lași mod au dispărut, pe cit se 
pare, și alte produse apreciate la 
vremea lor, cărora încetul cu în
cetul li se pierde urma. La bilan-

25 de garnituri pentru 
„n-a prins". Toți cei

IPROFIL „Tehnica lemnului" din Capitală. Prind contur viitoarele 
de mobilă

garnituri
Foto : A. Cartojan

militat
__  _____ . țnuricî- 

tori înaintați din țara noastră, 
pentru refacerea mișcării mun
citorești, pentru organizarea mun
citorilor în sindicate bazate pe 
principiul luptei de clasă, pen
tru crearea unui partid po
litic de clasă puternic al pro
letariatului român. El a acti
vat cu pasiune în sindicatul ti
pografilor și a desfășurat o per- 
severentă muncă, împreună cu un 
grup de muncitori socialiști din so
cietatea „Gutenberg", pentru a- 
propierea vechii organizații a ti
pografilor de ideologia mar-: 
xistă, care cîștigă tot mai 
mult teren în rîndurile 
sei muncitoare de la noi. în 1910 
este ales președinte al socie
tății „Gutenberg" și conduce în 
acel an greva tipografilor din 
Capitală. în aceeași vreme a pur
tat un viu schimb de scrisori cu 
Gheorghi Dimitrov — pe atunci 
conducătorul lucrătorilor tipografi 
din Bulgaria — cu care prilej s-au 
manifestat cu tărie, sentimentele 
de puternică solidaritate de luptă 
ce animau cele două mișcări mun
citorești.

La Conferința mișcării socialiste 
din 1908 Dumitru Marinescu a fost 
ales membru supleant în Comitetul 
Central al Uniunii Socialiste și 
membru în conducerea Cercului de 
Editură Socialistă.

în 1910, la Congresul de reorgani
zare a partidului socialist, Dumi
tru Marinescu, ca raportor la punc
tul „Presa .și Editura Mișcării", a 
făcut o caldă și documentată ple
doarie pentru presa șqcialișță în 
frunte cu „România muncitoare" și,; 
totodată, un aspru rechizitoriu îm
potriva guvernului reacționar care 
prigonea presa muncitorească. Con
gresul l-a ales membru în Comi
tetul Central al P.S.D. din Româ- 
pia. .

Arestat în timp ce- ieșea de la o 
întrunire care avusese loc la cercul'. 
„România muncitoare", el a fost 
condamnat împreună cu alți, con
ducători ai: muncitorimii și întem
nițat în inai’ 1910 la închisoarea 
Văcărești. „Dacă un muncitor vrea 
să cunoască dușmănia clasei do
minante în contra poporului, sțria 
el, referindu-se la volumul VI din 
Istoria Românilor a lui Xenopol. pe 
care îl citise în închisoare — dacă 
vrea să știe în ce fel s-au purtai 
strămoșii actualilor stăpînitori — 
tot așa de reacționari ca și părin
ții lor — față de sărăcime. să ci
tească acest capitol al suferințe
lor și martiriului poporului român".

în 1914 el ia poziție hotărîtă îm
potriva războiului imperialist, de- 
mascînd prin viu grai și' în scris 
țelurile celor ce-1 dezlăntuiser"’. 
„împotriva războaielor — scria el 
încă ' din 1911, în prefața cărții 
„Abatorul de oameni" pe care o 
tradusese în românește din limba 
germană — trebuie să se ridice toti 
cei care iubesc civilizația și sînt 
dornici să vadă înfrățirea popoa
relor, ca să poată astfel deschide 
larg porțile progresului". Consec
vent acestor idei. îl îritîl'nim pe 
Marinescu ca delegat român la a 
doua Conferință interbalcănică so
cialistă din 7—8 lub'e ifliiî; unde a 
fost ales secretar. 11 aflăm, apoi, 
luînd cuvîntul la o mare întrun!- 
re antirăzboinică tinută în C'srm- 
giu, la 15 iulie 1915. cînd. împreună 
cu alți conducători socialiști-,a fost 
arestat de poliție și maltratat.- 

în activitatea politică, îri scrisul 
său, Dumitru Marinescu” s-a ma
nifestat ca un fiu devotat al parti
dului clasei muncitoare, Datori
tă muncii sale neobosite, fer
mității și încrederii lui neso- 
văitoare în justețea cauzei cla
sei din care făcea parte, în' anii 
1914—1916 i s-a încredințat înăltuț 
post de secretar ol partidului, în 
articolul „Importanta partidului 
social-democrat", publicat în „Ca
lendarul Muncii" din 1915, el expu
nea clar scopul și sarcinile partidu
lui, chemînd masele de 'muncitori 
să se apropie de partid, „să-l ajute 
în lupta Iul pentru cucerirea puterii 
politice și pentru sfărîmareâ alcă
tuirii nedrepte de azi". Prin con
cepțiile sale radicale, el s-a situat 
în aripa de stînga a vechiului Par
tid social-democrat, care avea să 
devină, în anii următori, promo
toarea făuririi partidului de tip 
nou, marxist-leninist, al proletaria
tului din România — partidul co
munist.

Cînd România a intrat în război 
alături de Antantă, Dumittu Mari
nescu pleacă pe front. La 6 octom
brie 1916 în timp ce se adresa peste 
tranșee soldaților germani cu cu
vintele „Genosse'n, Genoșsen, kein 
feuer 1“ (Tovarăși, tovarăși, nu tra
geți !) el a fost răpus de un glonte. 

Dumitru Marinescu a murit; în 
vîrstă de numai 34 de ani, afir- 
mîndu-și pînă în ultima clipă a 
vieții convingerile sale socialiste.

f. FELEA

aducl.de
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DE ȚĂRĂNIMEA
mare;DIN RAIONUL SATU

Sala centrală de comandă a laminorului de tablă groasă de la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Galați
Foto. Gh. Vințilă

NOI TERENURI IRIGATEI
IIBII
1SI

in regiunea Maramureș 
sînt zone destul de mari 
unde excesul de umidita
te sau lipsa apei provoa
că multe neajunsuri cul
turilor agricole. In primă
vara acestui an, cu spriji
nul uniunilor cooperatis
te și consiliilor agricole, 
cooperatorii au început o 
largă acțiune de punere 
în valoare a terenurilor 
respective. O bună expe
riență în această privință 
există în raionul Satu 
Mare.

Mai ales în condițiile 
acestui an cu ploi nume
roase s-a putut vedea 
foarte bine efectul lucră
rilor de desecare. Înainte 
vreme apa provenită din 
topirea zăpezii sau din 
ploi inunda sute de hec
tare la Boghiș Doba, Do
rolț, O ar, Vetiș, dijmuind 
recolta și munca oameni
lor. Azi sînt tot mai mul
te locuri unde „apa de 
prisos" este trimisă pe' 
canale, în rîurile apropia
te. Cum s-a ajuns la a- 
semenea rezultate ? In 
raionul Satu Mare s-au 
executat, anul acesta, 
peste 240 kilometri de 
canal (trasee noi și repro
filări). Uneori, au ieșit la 
lucru, zi de zi, circa 5 000 
de țărani. Pe lingă tere
nurile destinate culturilor 
cerealiere au fost făcute 
lucrări de desecare pe fî- 
nețele naturale și izlazuri. 
In Valea Medișei, bună
oară. o suprafață de circa 
350 hectare finețe natu
rale era depreciată mereu 
din cauza revărsării unui 
riu. Unindu-și eforturile, 
cooperatorii din Medișa, 
Homorodu de Mijloc și 
Solduba au săpat împreu-

nă aproape 2 000 metri de 
canale evitînd astfel stag
narea apelor. Marile fo
loase ale lucrărilor de de
secare s-au dovedit în
deosebi cu prilejul ploi
lor torențiale căzute în 
iunie, anul acesta. Au fost 
salvate circa 2 000 hecta
re care, în alte condiții, 
ar fi fost compromise.

In ce privește irigații
le, s-a urmărit ca ame
najările să fie executate 
îndeosebi în unitățile cu 
condiții prielnice, unde, 
cu cheltuieli minime, se 
asigură o eficiență maxi
mă. Pentru aceasta s-au 
format colective de spe
cialiști care, împreună cu 
consiliile de conducere și 
inginerii agronomi din 
cooperativele agricole, au 
identificat toate terenuri
le bune de irigat. 
Pe baza acestor studii 
DRIFOT-ul a trecut la în
tocmirea proiectelor pen
tru întreaga perioadă a 
cincinalului.

Pentru acest an, în ra
ionul Satu Mare, s-a 
văzut amenajarea
suprafețe de peste 400 
hectare. Cooperatorii din 
Păulești și Potău au în
scris în planurile lor iri
garea a 50 hectare fieca
re, cei de la Vetiș — 84 
hectare, cei de la Culciu 
Mic — 100 hectare etc. 
Pentru bunul mers al lu
crărilor, în fiecare unita
te s-au întocmit grafice 
și planuri de măsuri. 
Ele au cuprins volumul 
operațiilor, necesarul de 
brațe de muncă pe zile, 
termene precise de dare 
în exploatare. La execu
tarea lucrărilor au parti
cipat sute de oameni. In
tr-un timp relativ scurt,

pre- 
unei

în raionul Satu Mare, au 
fost amenajate 546 hec
tare. Paralel cu aceasta, 
țăranii cooperatori s-au 
îngrijit și de reamenaja- 
rea canalelor existente, 
îneît suprafețele amenaja
te să fie cît mai bine fo
losite. In urma 
ficărilor făcute 
zultat că trebuie 
najat sistemul de 
a cooperativelor 
Vetiș, Cărășeu, 
Mărtinești și altele. După 
cum ne-au informat spe
cialiștii din raion, lucră
rile s-au desfășurat in
tr-un timp relativ scurt, 
s-au încadrat în termene
le stabilite, sînt de cea 
mai bună calitate. Meri
tă amintit și faptul că, în 
general, amenajările pen
tru irigație, efectuate a- 
nul acesta, au costat des
tul de puțin, realizîndu- 
se economii față de pre
vederi.

Pentru a se asigura u- 
darea la timp a suprafe
țelor amenajate, uniunea 
raională a cooperativelor 
agricole s-a îngrijit de 
procurarea utilajelor ne
cesare. Inventarul unită
ților agricole s-a îmbogă
țit cu 27 aspersoare și 25 
motopompe de diverse 
capacități. Utilajele simi
lare au intrat și în dota- 
ția S.M.T. Ardud și Măr
tinești. Pentru întreține
rea utilajelor în perfectă 
stare de funcționare și e- 
xecutarea în condiții op
time a udărilor au fost 
trimiși pentru școlarizare 
în orașul Cărei, pe timp 
de 3 luni, cooperatorii 
care aveau să lucreze la 
irigații.

Un accent deosebit s-a 
pus pe cultivarea acestor

veri- 
a re- 
reame- 
irigație 
Dorolț, 
Potău,

terenuri cu plante valo
roase : legume, porumb, 
lucerna și sfeclă de za
hăr, precum și pe 
tarea lor rațională.
țînd din experiența ani
lor j 
aplicat ....
de irigații, asigurînd ast
fel atît umiditatea < 
a solului, cît și posibilita 
tea valorificării tuturor

ae za- - 
exploa- I 

ă. Invă- I
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trecuți specialiștii au | 
cat un regim adecvat | 

id ast- n 
optimă I 
ibilita- I 

rea vaioripcwm iuiurui' _ 
factorilor de vegetație și I 
a măsurilor agrotehnice. I 

I 
recoltă. Președinta coope- g 
rativei agricole din Pău- |

I 
de s-au cultivat legume, ■ 
producțiile obținute au I 
fost de două și chiar de | 

iri decît n 
condiții- I 
Rezultate B 

j s-au înre- ■ 
cooperativele I 
itu Mare, s 
n, Apa, O- r 
Semnificativ I 
l că la Am- B
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I

măsurilor a- 
materializat 

de

Ansamblul 
mintite s-a 
în sporuri însemnate

leștj, tovarășa Maria Zi
darii, ne spunea zilele tre
cute că, pe terenurile iri
gate ale cooperativei, un-

trei ori mai rnari decît 
cele realizate în < 
le de neirigare. Rezultate 
asemănătoare s-au 
gistrat și în i 
„Someșul"-Satu __
Vetiș, Beridan, Apa, " 
dor eu etc. ;
este și faptul că la Am- 
bud, pe suprafețele culti
vate cu lucernă, s-au ob
ținut — din două coase
— 43 tone masă verde la 
hectar, în timp ce tere
nurile neirigate au produs 
doar 18 tone masă verde 
la hectar.

Investițiile mici făcute
— în comparație cu avan
tajele obținute — au de
terminat numeroase uni
tăți socialiste să extindă 
și mai mult lucrările 
desecare a terenurilor 
de irigații.

loan VLANGA
coresp. ..Scînteii

de
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Ce demonstrează analiza
amănunțită a indicatorului
PRODUCȚIA MARFĂ VÎNDUTĂ

5

A V

ÎNCASATĂ"
Cred că nu mai trebuie să relev 

însemnătatea producției marfă 
vîndută și încasată — un indicator 
de maximă sinteză, care reflectă 
cel mai complet eficiența finală a 
activității economice, rentabilitatea 
acesteia. Vreau numai să precizez 
că realizarea în cît mai bune con
diții a acestui indicator a consti
tuit și constituie pentru colectivul 
fabricii noastre unul din obiecti
vele de prim ordin spre care își 
concentrează eforturile în lupta 
pentru îndeplinirea planului în a- 
cest prim an al cincinalului.

în realizarea producției marfă 
vîndută și încasată noi. am plecat 
de la premisa că îndeplinirea a- 
cestui indicator se hotărăște în 
secțiile de bază ale fabricii, iar

serviciile desfacere și financiar au 
numai rolul de a accelera ritmul 
livrărilor și decontărilor cu bene
ficiarii. Accentuez în mod deose
bit asupra acestui mod de a privi 
realizarea planului producției mar
fă vîridută și încasată, întrucît în 
unele întreprinderi mai dăinuie 
concepția potrivit căreia atribu
țiile secțiilor productive se încheie 
o dată cu predarea mărfurilor la 
magazie. Nu sînt de acord cu a- 
ceastă concepție, deoarece ar în
semna că finalitatea activității e- 
conomice ar avea două trepte se
parate — și anume : una la nivelul 
secțiilor de producție și alta la ni
velul întreprinderii. O asemenea 
delimitare arbitrară ignoră prin
cipiul după care finalitatea eco-

ieșene cu piese de schimb pentru tractoare i
LONEA

UN COMPLEX NOU
(Urmare din pag. I)

A CĂRBUNELUI
DE EXTRACȚIE

■- ■ ■

Vz' v 'z- ••
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DEVA (coresp. „Scînteii") La 
mina Lonea a intrat în probe 
tehnologice noul complex de 
extracție a cărbunelui. Vor ti 
scoase din adîncurile acestei 
mine de la orizontul „400" cir
ca 1,3 milioane de tone căr
bune energetic anual. Acest 
complex este dotat cu o ma
șină multicablu capabilă să 
scoată la zi 250 tone de căr
bune pe oră. Instalația func
ționează automat, comandată 
doar de 3 oameni.

Avantajul economic constă 
în reducerea masivă a perso
nalului de deservire în tran
sportul cărbunelui în subteran, 
ridicarea vitezei de rulare a 
vagonetelor în abataje și în 
galerii și pe aceste căi spo
rirea productivității muncii pe 
ansamblul exploatării miniere.

Noul complex de extracție 
de la Lonea nu este singurul. 
La Aninoasa sud se lucrează 
la punerea în funcțiune a unui 
complex asemănător, lucrări 
care fac parte dintr-un larg 
program de modernizare a ve
chilor exploatări miniere din 
Valea Jiului.

Acest lucru nu a fost însă apro
bat de D.G.A.T.M., cerîndu-se în
treaga cantitate. Din această cau
ză, în prezent, numai la întreprin
derea de aprovizionare se găsesc 
peste 930 asemenea pompe, ca să 
nu mai vorbim de cele existente 
în S.M.T.

Aprovizionarea stațiunilor de 
mașini și tractoare cu piese de 
schimb poate și trebuie să fie îm
bunătățită. Aceasta depinde însă 
în mare măsură de răspunderea cu 
care conducerea S. M. T.-urilor și 
serviciul regional S.M.T. se ocupă 
de întocmirea planurilor de apro
vizionare cu piese de schimb. Pla
nurile trebuie să fie elaborate ju
dicios, să reflecte cît mai bine ne
voile reale ale unităților. Nu-i mai 
puțin adevărat că se impun și 
anumite măsuri la nivel central,

care să înlăture neajunsurile sem
nalate. Socotesc necesar, bunăoară, 
ca, în colaborare cu organele 
Băncii Naționale, Consiliul Supe
rior al Agriculturii să revadă va
loarea stocurilor minime de rezer
vă pentru întreprinderile de apro
vizionare și unitățile productive, 
astfel îneît piesele pentru repara
rea tractoarelor și mașinilor agri
cole să poată fi procurate cu cel 
puțin 30—40 de zile înainte de data 
cînd urmează ca mașinile respec
tive să intre în reparație. Ar fi 
bine ca, la nivel central, forurile 
noastre tutelare să se înțeleagă cu 
întreprinderile furnizoare de piese 
de schimb incit acestea să-și în
drepte eforturile pentru producerea 
și livrarea lor la termenele prevă
zute în contracte, cunoscînd că 
orice întîrziere creează greutăți în 
repararea tractoarelor și mașinilor 
și deci necazuri la efectuarea lu- 
crărilor agricole.

din Capitală 
Foto : A. Cartojan
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j| La-cuptorul, laminorului de șase țoii al uzinei

In ce condiții
în întreprinderi, pe șantierele de construcții, pregă

tirile pentru iarnă sînt acum la ordinea zilei.

Prevederi 
de buni gospodari

vom lucra la iarnă ?

UN NOU 
PIGMENT 
ANTICOROSIV

în laboratorul uzinei de 
lacuri și vopsele „Transilva
nia" din Oradea s-a obținut 
prima șarjă a unui nou pig
ment anticorosiv : cromatul 
de bariu și potasiu. Experien
țele arată că noul pigment are 
o acțiune complexă și asigură 
o protecție de durată a meta
lului. Produsul își va găsi o 
largă utilizare Ița protecția 
anticorosivă a metalelor fe
roase și în special a celor afla
te în mediile din jurul fabri
cilor de acid sulfuric, din îm
prejurimile locurilor de arde
re a unităților siderurgice, 
gări etc. (Agerpres)

Conducerea Uzinei de uti
laj petrolier din Tîrgoviște 
— ne scrie tehnicianul 
MIȘU AVANU — a întoc
mit un plan de măsuri în 
vederea creării unor con
diții bune de lucru în se
zonul rece. O bună parte 
din prevederile acestui plan 
au și fost realizate. Prin
tre altele, pînă acum a fost 
verificată instalația electri
că de forță la centralele ter
mice, la fabrica de oxigen 
și la serviciul mecanic șef, 
instalațiile de iluminat e- 
lectric, de încălzire și ali
mentare cu apă. Au fost 
reparate învelitorile, jghea
burile și burlanele de scur
gere, precum și geamurile 
la atelierele vane, mecani
că ușoară, montaj I și me
canic șef. Totodată s-au re
parat drumurile de acces 
din incinta întreprinderii. 
Felul în care se realizează 
planul de măsuri este ana
lizat periodic pe secții și 
la nivel de întreprindere, 
atît pe linie administrativă, 
cît și de către organizațiile 
de partid, luîndu-se măsuri 
operative acolo unde se 
constată deficiențe.

Din scrisorile corespon
denților voluntari M. CHE- 
LARU, C. PREOTU și GH. 
MUSCĂLOIU aflăm că pre
gătiri asemănătoare s-au 
făcut și la Uzina de pre
lucrare a maselor plastice- 
Iași, în întreprinderile fo
restiere din 
Neamț, la 
C.F.R. Titu.

și montat ușile de . lama
gazia de materiale. Condu
cerile serviciului mecanic, 
secției de întreținere și re
parații și ale secțiilor pro
ductive din întreprinderea 
noastră ar trebui să gra

raionul P. 
secția L. 10
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La Atelierele de reparat 
material rulant-Iași, în 
unele sectoare, pregătirile 
de iarnă se pare că au fost 
lăsate pentru ...la iarnă — 
ne scrie ȘTEFAN TĂRTĂ- 
CUȚĂ. Nici pînă acum 
n-au fost înlocuite toate 
geamurile sparte, nu s-a 
terminat lucrarea de izola
re a conductelor contra în
ghețului și nu s-au repa
rat ușile metalice la halele 
de reparat vagoane și con
struit boghiuri pe trei osii. 
De asemenea, la secția con
strucții boghiuri gondolă pe 
două osii n-au fost începu
te încă lucrările de ame
najare a magaziei pentru 
vopsele. Nu s-a reparat a- 
coperișul secției turnăto
rie, din care cauză plouă 
pe cubilouri, iar la secția 
forjă nu s-au confecționat

bească terminarea lucrări
lor întîrziate. Totodată este 
necesar ca serviciul de a- 
provizionare să asigure 
materialele necesare 
sticlă,, chit, tablă pentru 
uluci și acoperișuri, vopse
le. Lipsa acestora este una 
din cauzele principale ale 
nerealizării la timp a uno
ra din măsurile preconiza
te în plan.

De ce rămîn - reci... 
caloriferele

încă din anul 1961, con
ducerea întreprinderii de 
transporturi orășenești Bră
ila — ne informează strun
garul NICOLAE ANDREI 
— a executat instalațiile ne-

cesare pentru încălzirea a- 
telierelor de reparat tram
vaie cu ajutorul aburilor 
furnizați de uzina electrică 
din. localitate. . La scurt 
timp, întrucît aceeași con
ductă furnizează aburi și 
pentru Combinatul de. in
dustrializare a lemnului, 
între cei doi beneficiari 
s-au ivit unele neînțelegeri. 
C.I.L.-ul a pretins I.T.O. 
80 000 lei anual pentru a- 
burii furnizați. Conducerea 
I.T.O.', considerînd însă că 
suma este prea mare, a re
nunțat la aburi. Din aceas
tă cauză atelierele nu pot fi 
încălzite cum trebuie ; iar
na, muncitorii sînt nevoiți 
să lucreze în haine groase. 
Pentru aceasta oare au 
fost făcute instalațiile de 
încălzire prin termoficare ?.

tea fi respectat. La hala de 
fabricație — ne scrie el — 
sînt rămase .în urmă lucră
rile de instalații electrice, 
sanitare și de încălzire. La 

nu 
de

centrala termică încă 
s-au. construit .'coșul 
fum și rezervorul de apă 
îngropat. Rămase în urmă 
sînt și lucrările la instalați
ile sanitare și electrice de 
la grupul social. în ce pri
vește 
pînă 
tat 
cele 
Cum 
riă

Documentații 
și materiale 
întîrziate

a-Spre sfîrșitul anului- 
cesta urmează ca la Fabrica 
de confecții din Botoșani să 
intre în funcțiune o nouă 
hală de fabricație și un nou 
grup social. Din scrisoarea 
inginerului I. SCHWARTZ- 
BERG reiese însă că, după 
felul cum se desfășoară lu
crările, termenul nu va pu-

tîmplăria , metalică, 
acum nu s-au mon- 
decît 5 tone din 
60 tone prevăzute, 
se va lucra la iar-

într-o asemenea hală, 
cum se va asigura folosirea 
încă de la început a noilor 
utilaje la întreaga lor ca
pacitate ? Intîrzierile se 
datoresc atît beneficiarului, 
dar mai ales constructoru
lui. Ministerul Industriei U- 
șoare nu a predat la timp 
unele documentații. Pe de 
altă parte, Trustul regional 
de construcții Suceava — 
respectiv grupul I șantiere 
Botoșani — nu poate reali
za unele construcții la 
timp, din cauza unor negli
jențe legate de aprovizio
narea cu materiale și de a- 
sigurarea mijloacelor de 
transport. Luni de zile, șan
tierul a dus lipsă de ci
ment, cherestea etc.

nomică este una singură pentru 
toate subdiviziunile tehnice și or
ganizatorice ale unei unități in
dustriale.

Firește, producția marfă vîndută 
și încasată nu se realizează în mod 
spontan, ci ea este o încununare a 
activității de zi cu zi a colectivului 
fabricii pentru îndeplinirea indi
catorilor cantitativi ai planului — 
producția globală și producția 
marfă fabricată. în strînsă inter
dependență cu acești indicatori, ne 
preocupăm de realizarea planului 
la producția marfă vîndută și în
casată. Cum am procedat ? Mai în- 
tii am urmărit ca prevederile pla
nului financiar, din care rezultă 
producția marfă vîndută și înca
sată, să fie fundamentate și core
late cu ceilalți indicatori. în acest 
sens, de fiecare dată cînd au inter
venit modificări în structura in
dicatorilor de plan care afectează 
producția marfă vîndută și înca
sată, se întocmesc actualizări ale 
acesteia. Dar măsura nu s-a dove
dit a fi satisfăcătoare. Dată fiind 
complexitatea și diversitatea fa
bricației s-a renunțat la urmări
rea globală a producției marfă 
vîndută și încasată. Pentru a ana
liza abaterile față de plan și a lua 
măsuri operative, s-a trecut la 
defalcarea producției marfă vîn
dută și încasată pe grupe de pro
duse, corespunzător secțiilor de 
bază ale întreprinderii.

Folosind mijloace tehnice de e- 
vidență și calcul mecanizate (ma
șini de contabilizat cu taste), am 
asigurat o evidență la zi a factu
rilor emise și încasate. Pe baza a- 
cestei evidențe, serviciul financiar 
stabilește abaterile față de planul 
zilnic și le prezintă conducerii în
treprinderii. Săptăminal, în cadrul 
ședințelor de lucru cu șefii sec
țiilor de producție și șefii servi
ciilor se analizează îndeplinirea 
planului producției marfă vîndută 
și încasată, adoptîndu-se decizii 
corespunzătoare pentru lichidarea 
abaterilor.

Periodic, comitetul de partid din 
fabrică și organizația de bază din 
cadrul serviciilor funcționale ana
lizează situația financiară a între
prinderii și, în primul rînd, mo
dul-în care se realizează planul la 
producția marfă vîndută și înca
sată. Asemenea analize, care se, fac 
cu participarea unor cadre tehnice 
și economice, s-au dovedit efici
ente : ele. au prilejuit o examinare 
a cauzelor care au provocat anu
mite deficiențe și pe această bază 
s-au inițiat o serie de măsuri pen
tru înlăturarea lor. S-a întărit ast
fel evidența riguroasă și zilnică a 
realizării indicatorului producție 
marfă vîndută și încasată.

Incontestabil, rezultatele obți
nute sînt mult mai bune decît în 
anii precedenți. Dar ele nu pot să 
ducă, nicidecum la automulț.umire. 
E drept, planul producției marfă 
vîndută și încasată, pe primele 9 
luni ale anului 1966. s-a îndeplinit 
în proporție de 100,2 la sută. Din 
datele evidenței se desprinde însă 
că realizările pe perioade mai 
scurte de timp, care reflectă rit
micitatea, prezintă anumite varia
ții. Pe trimestre, planul la acest 
indicator a fost'îndeplinit integral 
doar în trimestrele I și III, pe luni
— numai în 5 luni, iar pe decade
— în 13 din totalul de 27 de de
cade. In aceeași perioadă,, planul 
la producția marfă fabricată a fost 
îndeplinit în proporție- de .100,8 la 
sută. Acest indicator a fost reali
zat și depășit în toate cele trei tri
mestre, în fiecare lună și 22 decade 
componente ale perioadei amin
tite.

Cum se explică o atare fluctua
ție în realizarea planului Ia pro
ducția marfă vîndută și încasată ? 
Ea se datorește faptului că în for
marea indicatorului amintit inter
vine variația stocurilor de produse 
finite și facturi emise și neînca
sate la începutul și sfîrșitul unei 
perioade. Intre 1 ianuarie — 30 
septembrie 1966, aceste elemente 
au prezentat următoarea dinamică 
lunară : stocurile de produse fi
nite au crescut în toate lunile, în 
afară de martie, mai, iunie și au-

gust, cînd au scăzut simțitor. Iar 
facturile heîncasate s-au aglome
rat îndeosebi în lunile martie, mai 
și iunie. Prin urmare, o parte din 
producția marfă fabricată a rămas 
în stoc la sfîrșitul anumitor luni, 
sau a fost livrată în ultimele zile 
ale lunilor respective.

O analiză mai amănunțită a cau
zelor care au generat această si
tuație scoate în evidență o serie de 
deficiențe în organizarea produc
ției și livrarea produselor finite. 
In unele cazuri, producția de în
călțăminte predată magaziei nu a 
fost livrată imediat, întrucît nu 
puteau fi formate loturi comer
ciale. Uneori, au rezultat din pro
ducție mărfuri al căror termen de 
livrare prevăzut în contracte era 
în luna următoare aceleia in care 
s-au fabricat. Nu vreau să se în
țeleagă ca o scuză, dar la o atare 
stare de lucruri s-a ajuns în cele 
mai multe cazuri datorită lipsei 
unor materiale, ceea ce ne-a deter
minat să facem modificări în pla
nul de lansare a producției. S-au 
înregistrat, de asemenea, întîrzieri 
în obținerea 
pentru unele 
călțăminte.

Chiar dacă 
de plată ale 
realizării producției marfă vîndută 
și încasată a .fost minimă, totuși 
între 1 ianuarie și 30 septembrie 
1968 suma totală a refuzurilor în
registrate reprezintă 0,81 la sută 
din valoarea facturilor emise în a- 
ceastă perioadă. Pe trimestre se 
observă o scădere accentuată a re
fuzurilor (de la 1,37 la sută în tri
mestrul I, la 0,52 la sută în trimes
trul III). Țin să precizez însă că în 
procentul de refuzuri amintit, pon
derea celor determinate de cali
tatea necorespunzătoare a produ
selor reprezintă doar circa o tre
ime, restul fiind refuzuri pentru 

..alte motive. Asta nu înseamnă că 
în fabrică nu trebuie să luăm în 
continuare măsuri pentru îmbună
tățirea calității produselor, pentru 
ca tot ceea ce livrăm să fie fără 
nici un fel de cusur.

Greutăți în livrarea producției 
și, implicit, în realizarea produc
ției marfă vîndută și încasată, s-au 
întâmpinat și la cele două secții de 
tăbăcărie ;— minerală și vegetală. 
Din cauza primirii unor piei brute 
de categorii și tipuri în neconcor- 
danță cu planul de piei finite, au 
rezultat din producție sortimente 
care nu erau contractate cu bene
ficiarii, în timp ce anumite pro
duse contractate nu au putut fi li
vrate la termen și în cantitățile 
prevăzute.

So desprinde prin urmare, că 
principalii factori care frînează in 
anumite perioade realizarea inte
grală a planului la indicatorul pro
ducție marfă vîndută și încasată îl 
constituie inegalitatea în ritmici
tatea producției la nivel de zi și 
nerespectarea tuturor sortimente
lor planificate, respectiv contrac
tate cu beneficiarii. Sînt doi fac
tori care rezidă în domeniul pro
ducției și sînt, în mare 'măsură, 
legați de organizarea producției și 
a muncii în întreprindere. Iată de 
ce va trebui să activăm hotărîț în 
acest domeniu, în primul rînd 
pentru a înlătura anumite defici- 

. ențe în programarea producției și 
în corelarea planurilor de produc
ție ale unor secții de bază din fa
brică.

Avem convingerea că, prin îm
bunătățirea sistemului de planifi
care internă și perfecționarea 
ganizării producției, se vor 
condiții pentru desfășurarea 
mică a producției, pentru realiza
rea de mărfuri de calitate supe
rioară și în sortimentul planificat. 
In felul acesta, realizarea irepro
șabilă a planului la producția 
marfă vîndută și încasată, fără 
fluctuații de la o perioadă la alta, 
va depinde în principal de ritmul 
livrărilor și al depunerii documen
telor de decontare la bancă.

aprobării prețurilor 
sortimente noi de în-

influența refuzurilor 
beneficiarilor asupra

or- 
crea 
rit-

Vasiie ȘERBAN 
contabil-șef ai Fabricii da 
pielărie și încălțăminte 
din Cluj
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TOGA VIRILIS
S-au deschis, într-un cadru sărbă

toresc, cursurile în centrul universi
tar București și în întreaga țară. Rea- 
lizînd un gest memorabil în istoria 
culturii românești, conducerea de par
tid și de stat a ținut să fie prezentă 
la festivitatea tradițională. Iar discursul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a fixat 
jaloanele teoretice și practice ale vieții 
noastre universitare de azi, îndreptar 
prețios pentru dascălii și studenții 
noștri. Ni s-au dat astfel încă odată 
mărturii ale preocupării calde, pline 
de solicitudine ale conducerii țării 
noastre față de viața tineretului, s-au 
formulat așteptările întregului popor 
de la tinerii studioși, viitori specia
liști, de care România socialistă are 
nevoie. Ni s-au arătat realizările foarte 
mari în ceea ce privește îmbunătă
țirea necontenită a condițiilor de viață, 
care pun la adăpost de orice grijă 
materială pe studenți.

Au apărut de curînd și regulamente 
pentru definirea mai în amănunt a 
ceea ce trebuie să fie o atitudine stu
dențească la înălțimea încrederii pe 
care toți ne-o punem în intelec
tualii noștri în devenire. în fiecare an 
ne bucurăm de revederea studenților 
mai vechi, ne bucurăm de întîlriireâ 
dinții cu studenții noi. Fiecare ' serie 
de studenți este întîmpinată cu sen
timentul firesc al speranțelor pe care 
le vor împlini. Ne afirmăm de fie
care dată teoretic certitudinea că 
viitorii absolvenți vor fi demni de 
înaintașii noștri și ai lor în știință 
și cultură și că din rîndurile miilor 
de tineri, al căror număr este din ce 
în ce mai mare, se vor ridica perso
nalități de seamă ale României so
cialiste.

Cînd poporul nostru așteaptă de Ia 
voi, dragi tineri, totul, faceți ca anii 
de studiu care vă așteaptă să fie 
rodnici pentru împlinirea individuali
tății voastre, ca și pentru noi care 
legăm de voi nădejdile cele mai calde, 
în acest scop, îrigăduiți-ne sfatul și 
nouă, profesorilor mai vîrstnici, care 
exercităm de ani și ani nobila misiune 
educativă, aceea introdusă în spiritul 
european încă de la vechii greci. Con- 
știenți că sînteți în pragul răspunde
rilor incumbînd calități mature, că 
ați lăsat în urmă capriciile unei ado
lescente îndrăznețe și visătoare, strîn- 
geți-vă toate puterile lăuntrice și fău
riți-vă o filozofie pozitivă — corespun
zătoare concepției despre lume a socie
tății noastre — a comportamentului, a 
atitudinii lucide și demne. Cunoaște- 
ți-vă pe voi înșivă, treziți în voi, căci 
e timpul s-o faceți, un simț adînc al

Zoe DUMITRESCU
BUȘULENGA

răspunderii, mobilizați toate resursele 
voastre intelectuale și morale și por
niți la drum cu o conștiință limpede 
a misiunii voastre individuale, dar 
și cetățenești. Ați îmbrăcat toga vi- 
rilis, cum ar fi zis romanii, ați îm
brăcat cu ea răspunderea îndatoririlor 
voastre. Acestea nu sînt deocamdată 
multe, însă foarte importante, fiindcă 
de ele depinde schițarea, de la înce
put corectă, a profilului personali
tății voastre. Intrînd sau reintrînd în 
ritmul vieții noastre universitare, se 
cade să 
studiu], 
voastre, 
nire, în 
de note

înțelegeți în primul rînd că 
ținta principală a activității 
nu este numai o scurtă întîl- 
pragul examenelor, cu caietul 
ori cu cursul tipărit. Un stu

dent cu această concepție despre 
munca lui nu e demn de calitatea pe 
care o reprezintă-și devine, eu vremea, 
un balast pentru colegi, pentru pro
fesori, pentru universitate. Munca 
este un efort necontenit, susținut de 
conștiința clară a țelului. Și ea nu 
înseamnă numai o prezență fizică la 
orele de curs și de seminar, numai o 
parcurgere a unui minimum de cu
noștințe elementare. E vorba mai cu 
seamă de o prezență activă, prezența 
unei personalități care începe să se 
afirme pozitiv, de o curiozitate fără 
margini, faustică aș zice, pentru toate 
științele și artele, pentru specialitatea 
proprie, înainte de toate. Bibliografia 
indicată trebuie cercetată cu atenție, 
în adîncime ; izvoarele investigate tre
buie să fie bogate pentru ca volumul 
de cunoștințe ale fiecăruia să crească 
fără încetare și asimilarea lor să se 
producă în chip firesc. Sedimentarea 
ordonată a cunoștințelor, atît de spe
cialitate cît și de cultură generală, 
este procesul cel mai important care 
creează specialiștii și oamenii de cul
tură la nivel mondial de care vorbea 
în discursul său tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și procesul acesta nu se 
realizează decît cu o muncă indivi
duală asiduă, perseverentă, cu un efort 
personal neîntrerupt. Dar nu numai în 
studiu, ci în orice relație universi
tară și extra-universitară trebuie să 
se manifeste cumpănit, etic, civilizat, 
spiritul intelectualului tînăr, în pre
gătire.

Pe lîngă Interesul pasionat pentru 
studiu, o atitudine respectuoasă față 
de profesori, o atitudine civilizată, 
politicoasă față de colegi și de orice 
om, o comportare elegantă și demnă 
în orice împrejurare, stau bine ființei 
voastre tinere. Să nu vă imaginați 
vreo clipă că seriozitatea și demnita
tea sînt incompatibile cu bucuria tine
rească a vieții. Nu vă cere nimeni să 
uitați să rîdeți. Dar cîtă profunzime va 
căpăta bucuria voastră de cunoaștere 
a lumii cînd va fi supusă controlului 
vostru propriu intelectual și moral ! 
Nu vă cere nimeni să vă îmbrăcați în 
haine mohorîte. Dar stridențele în 
vestimentație și pieptănătură trec, ridi
cole, și întotdeauna rămîne în modă o 
clasică linie elegantă. îngrijit și decent, 
tînărul va fi privit cu plăcere de cei 
din jur.

Hirsut ca 
extravaganțe 
va provoca 
dăuna profund demnității lui umane. 
Vocabularul îngrijit dovedește pe in
telectualul în devenire, nu expresiile 
argotice stereotipe care șterg puterea 
expresivă a vorbirii. Plăcerea discuției 
de idei, dublată de frumusețea for
mei, dobîndiți-o de pe acum. Va fi 
una din plăcerile mari ale vieții in
telectuale. Instruiți-vă și cizelați-vă 
singuri, fiți generoși și buni, căci 
aceasta deosebește pe oameni de toate 
celelalte făpturi, cum zicea Goethe.

Entuziasmul și generozitatea sînt 
calitățile morale prin excelență ale 
vîrstei voastre. Faceți din ele forțele 
îpsuflețitoare ale muncii nobile pe care 
sînteți chemați a o îndeplini, ale re
lațiilor umane cu care sînteți perma
nent confruntați. Fiți fiecare la locul 
vostru o conștiință trează, o mică lu
mină care să contribuie cu sîrguință 
la progresul obștesc, la înflorirea pa
triei noastre. Și veți merita astfel 
toate darurile pe care vi le face po
porul nostru. Fiți bucuria și mîndria 
lui 1

un om din peșteri, cu 
coloristice ori de formă, 
rîsul privitorilor și va

**a
LIDIA BOTE:

SIMBOLISMUL
ROMÂNESC

DE CE

Aseară, Teatrul Mic a prezentat în premieră „Richard Ir, de W. Sha
kespeare (traducere de Mihnea Gheorghiu). Spectacolul a fost pus în scenă 
de Radu Penciulescu. Decoruri : Toni Gheorghiu — Traian Nițescu. Costu
me ; Dan Nemțeanu. în distribuție : Victor Rebengiuc, interpretul rolului 
titular, Gh. lonescu Gion, Ion Marinescu, artiștii emeriti log Manta și Titus 
Lapteș, Ion Cosma, Mihai Dogaru, Boris Ciornei, Florin Vasiliu, Dinu lan- 
culescu, Nicolae Pomoje, Vasile Gheorghiu, Andrei Codarcea, Stamate 
Popescu, Tudorel Popa, Jean Lorin, Felix Caroly, Constantin Codrescu, Va
sile Nițulescu, Corina Constantinescu, Olga Tudorache, Eugenia Eftimie ș.a.

Foto : Ion Miclea

A

PE MICII SPECTATORI ?

O Teatrul de operă și balet : PELLEAS ȘI MELISANDE -
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SUR1SULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureariu 
nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. AÎ. Sahia 
nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maqheru) : SONET PENTRU O PĂ
PUȘA — -
• Teatrul
CINE MA
9 Teatrul 
O Teatrul 
CURIOS — 16,30, (sala din strada Academiei) : POVESTEA PORCU
LUI — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

20.
Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Comedie) : CU 

BAT — 19,30.
Mic ; INCIDENT LA VICHY — 19,30.
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ELEFĂNȚELUL

18,00 — Baletul „Don Quijotte“ de Minkus. Interpretează 
colectivul Teatrului de Operă și Balet din Kiev. 
Transmisie directă.

în pauză, la orele 18,50 — Emisiune pentru cei mici: „Ursu
leții patinează" — film.

19,40 — Telejurnalul de seară
20,20 — Gong — emisiune de informare teatrală.
21,10 — Filmul: „Revista de la miezul nopții" — producție 

a studiourilor din Republica Democrată Germană.
22,50 — Imagini hunedorene
23,15 — Telejurnalul de noapte.

Copilul la teatru ? Un 
capriciu 1 Are televizor, se 
joacă în parc... Ce să se 
mai obosească? Opinii 
care consideră prezența 
la spectacol o dexterita
te, o recompensă rar dis
tribuită sau un privilegiu 
există încă, din păcate.

Apropiat de psihologia, 
intuiția, receptivitatea co
pilului, teatrul este pentru 
el la fel de necesar ca și 
toate celelalte activități 
sociale. Pentru că teatrul 
lărgește, completează și 
întregește orizontul copi
lului. E un fapt demon
strat de prezența vie, pa
sionată, de participarea 
.directă a copiilor la în- 
tîrnplările de pe scenă.

Stagiunile teatrale co
incid în mod fericit cu 
deschiderea cursurilor 
școlare, parcă sugerînd 
paralelismul care poate 
exista între programul 
școlar și puterea de emo- 
ționalitate a artei. Proce
sul educativ, atît de 
complex în toate laturile 
lui, trebuie să includă și 
cultivarea gustului estetic.

Am remarcat, de pildă, 
cu plăcere, faptul că în 
ultima vreme revistele 
pentru copii — printre 
care „Pogonici" — pu
blică adesea versuri de 
bună calitate, bogate în 
imagini accesibile celor 
mici, semnate de poeți 
dintre cei mai reprezenta
tivi. în schimb, emisiunile 
pentru copii ale televiziu
nii, care dispun de o a- 
tît de mare putere de di
fuzare, nu au reușit, după

de Ion COJAR

să găseas- 
vreme nici

părerea mea, 
că în ultima 
iorme atractive (dominînd 
un conservatorism dese
ori plicticos), nici acel 
fluid poetic care să cu
cerească pe cei mici. 
Teatrul a început de cîți- 
va ani să-și depășească 
unele inerții în acest sec
tor, el tinde a deveni un 
auxiliar prețios al școlii ; 
nu o activitate „extrașco- 
lară”, ci un colaborator, 
un sprijin.

Preșcolarul, școlarul

tru cei mici, dobîndește 
un gust artistic și'critic' 
ascuțit, selectiv. „Puștiul" 
de azi din 
deveni și un 
spectator care ne va obli
ga să ridicăm tot mai sus 
nivelul realizărilor noas
tre.

Nu mai vorbesc că și 
pentru actori spectacolul 
de copii poate deveni un 
bun exercițiu. Să-mi fie 
iertat că mă folosesc de 
un exemplu personal. Am 
terminat recent un specta-

PUNCTE DE VEDERE

gâ- 
sursă 
spiri- 
creș-

sală va 
exigent

Un singur teatru cu pro
fil specific pentru copii, 
oricîte eforturi ar face 
prin oricîte turnee, nu va 
putea să înfățișeze spec
tacolele sale tuturor co
piilor din țară. Dar și co
piilor din micile orașe, din 
comune și sate le e nece
sar și le place teatrul. 
Teatrele din regiuni sînt 
deocamdată singurele in
stituții care ar putea 
schimba favorabil unul 
din aspectele esențiale, 
cred, ale preocupărilor 
noastre teatrale, inclu- 
zînd în planul lor anual 
și spectacole pentru cei 
mici. Ele vor crește ast
fel propriul lor public de 
mîine.

I

Aparifia fof mai frec
ventă în ultima vreme 
a unor ample lucrări 
cu caracter monografic, 
destinate studierii unor 
școli și curente literare, 
este un indiciu semnifi
cativ pentru climatul 
activ, știinfific al discu
țiilor ce caracterizează 
stadiul actual al cerce
tărilor în domeniul 
istoriografiei noastre li
terare. Astfel, dintre lu
crările mai recente care 
se află în atenfia criti
cii literare, menționăm 
„Junimismul" de Z. Or- 
nea, „Simbolismul ro
mânesc" de Lidia Bote, 
studiul consacrat „Con
temporanului" de G. C. 
Nicolescu, ca și volu
mul dedicat periodice
lor socialiste de la 
sfîrșitul secolului trecut 
semnat de I. Vitner. A- 
semenea lucrări își vă
desc utilitatea și în fap
tul că, prin contribuțiile 
aduse în tratarea și 
clarificarea unor aspec
te, furnizează anumite 
premise 
deschid 
noi cercetărilor 
oare, înlesnind și sti- 
mulînd o rodnică con
fruntare a punctelor de 
vedere al cărei rezultat 
nu poate fi decîf favo
rabil cunoașterii tot mai 
aprofundate a fenome
nului respectiv.

Confinuful și, în ge
neral, osatura arbores
centă, pe alocuri exce
siv de ramificată a vo
lumului Lidiei Bote lasă 
să se întrevadă intenfia 
autoarei de a întreprin
de, dintr-un unghi de 
vedere istoric, o cer
cetare sistematică asu
pra simbolismului ro
mânesc, bazîndu-se pe 
o vastă documentafie.

în paginile cărții sînt 
explicate astfel izvoa
rele sociale, cauzele 
care au generat ivirea 
acestui curent în lite
ratura noastră. Ca mo
ment al apariției sim
bolismului 
însă, în 
fondat, 
Așa cum s-a 
pe bună dreptate înfr-o 
amplă cronică la volum 
(Luceafărul nr. 35—36/ 
1966), această strictă 
delimitare prezintă un 
caracter rigid și forțat, 
deoarece o orientare 
poetică de acest gen e 
atestată în reviste, încă 
de la sfîrșitul secolului 
trecut.

și sugestii, 
perspective 

ulteri-

indică 
ne- 

1908. 
remarcat

• ACEI OAMENI MINUNAȚI 1N MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Pa
tria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• STEAUA FĂRĂ NUME ; Sala Palatului (seria de 
bilete 1 727 — orele 19,30), Republica (completare 
Cazul „D")
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE :
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
nanio" — 18,30, Arenele Libertății —
• ZORBA GRECUL : Festival
21 ; la grădină — 19, Melodia
21, Modern
• BOCCACCIO '70 : 
iar copiii) — 9 ;
grădină — 19,30.
• BUFONUL REGELUI : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14 ; 
16,30.
• DILIGENTA: București — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21, Feroviar — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 
19,15; 21,30, Excelsior — 9,30; 12; 14,15; 16,30; 
18,45 ; 21, Grădina „Progresul" — 19,30, Aurora — 
8,45; 11: 13,15; 15,30; 18; 20,30; grădină — 19.
• MORANBON : Lumina (completare Pașii poetului) 
- 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45.
• PARTIZANII IN CÎMPIE : Victoria — 9; 11,15;
13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,30.
• SERBĂRILE GALANTE : Central (completare 
Cheia succesului) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• CIINF.LE DIN BASKERVILLE : Union (completare 
Un secol și multe milenii) — 10 ; 12,30 ; 15.
• UCIGAȘII DE FEMEI: Doina — 11,30; 15,30: 
18 ; 20,30.
• FANTOMAS (seria I) : Grădina „Doina" — 1.9,30.
• YOYO : Giulești (completare Un secol și multe 
milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Rahova (completare 
Borodino) — 15,30 ■ 18 : la grădină — 20,15.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Da
cia — 8—14 în continuare ; 17,15 ; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Bu- 
zești — 15,30 ; 19,30 ; la grădină — 20.

9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15.

15 î 18 s
15 ; 18 ;

Luceafărul — 
Stadionul „Di- 
19,30.

9 ; 12 ;
9 ; 12 ;

9 i 12 î 15 j 18 ; 21.
Capitol (completare

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la
Copiii...

• HAMLET — cinemascop : Cringași — 15,30 ; 
19,15.
O ȚARA FERICIRII : Grivița — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, Floreasca (completare Punct de gravi
tație) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Bucegi — 9,30 ; 
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, la grădină — 19, Arta —
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid și de stat in regiunea 
Mureș-Autonomă Maqhiară).
• SUZANA ȘI BĂIEȚII: Gloria — 9; 11,15; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Flamura — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Unirea (com
pletare Koprivșcița) — 15,30 ; 18.
• NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : Tomis
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la gră
dină — 18,45.
• CELE DOUA ORFELINE : Flacăra (completare Un 
secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina 
„Progresul-Parc" — 19,30.
• CAMERA IN FORMĂ DE „L" : Vitan — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Mio
rița — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ALFABETUL FRICII : Munca (completare Tine
rețe) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : Popu
lar — 15 ; 17,45 ; 20,30, Moșilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; 
la grădină — 19, Ferentari — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Grădina „Vitan" — 19.
O CASA NELINIȘTITĂ : Pacea (completare Vizita 
tovarășului Ciu En-lai în Republica Socialistă Româ
nia) — 15,45; 18; 20,15.
• S-A INTlMPI.AT LA MILIȚIE : Colentina (com
pletare Far-West) — 15,30 ; 17,45 ; 20 ; la gră
dină — 19.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Volga 
(completare Pașii poetului) — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, Drumul .Sării — 15,30; 18; 20,30.
« ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Lira (completare Măsură pentru măsură)
— 15,30 ; 18 : 20,30.
• SE 1NTIMPLĂ NUMAI
(completare 23 August 1966) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR' 
mascop : Viitorul — 15,15 ; 18 ; 20,45.

DUMINICA : Cosmos

cine-

mic sau mare, liceanul 
poate și trebuie să 
sească în teatru o 
a acelor valori 
tuale fără de care
terea lui nu va fi nicioda
tă armonioasă și pe care 
numai școala, ori cît de 
completă ar fi, nu i le 
poate da. Nevoia de a se 
manifesta direct în îm
prejurări diverse de via
ță, pe baza propriilor cu
noștințe și convingeri a- 
cumulate, a personalității 
în formare, își găsesc un 
loc prielnic în sala spec
tacolului de teatru. Acolo 
toate categoriile etice și 
estetice — ideile de drep
tate, de frumos, de bine 
și de rău, de cinste, de 
spirit de sacrificiu etc. 
stîrnesc, favorizează „ma
rile revelații", stimulează 
autocunoașterea, determi
nă clarificarea propriilor 
poziții. „Joaca" sălii e 
aparentă. Dincolo de joc 
se petrec salturi în cu
noaștere, se filtrează tră
sături ale viitoarelor con
științe. Am urmărit cu 
mult interes dezbaterile, 
discuțiile, propunerile fă
cute cu privire la noua or
ganizare a activității pio
nierilor. Cîte teme, cîte 
idei prețioase, cîte su
gestii au fost date direct 
sau indirect oamenilor de 
artă, de teatru I

Teatrul celor mici poate 
și trebuie să-și depășeas
că funcțiile sale actuale. 
Căile sînt variate : de la 
elemente de satiră, prin 
care putem insufla celor 
mici ideile disciplinei, dra
gostei de muncă, ținutei 
în societate, buneicu- 
viințe, respectului față 
de cei mai în vîrstă, 
pînă la descifrarea îm
preună cu ei a minuna
telor „taine" ale poeziei, 
răsfoirea coloratului alfa
bet al metaforei, în toate 
căutînd în 
să-i insuflăm patriotismul 
socialist care să-l pregă
tească pentru viață, să-1 
facă receptiv la sensurile 
contemporane ale 
tenței și societății 
tre.

Copilul de azi, 
ne adult, crește 
spectator al teatrului pen-

permanență

exis- 
noas-

mîi- 
și ca

col pentru copii la Piatra 
Neamț., („Afară-i vopsit 
gardul, înăuntru-i leopar
dul", de Al. Popovici). Pie
sa a solicitat actorii să se 
desfășoare în limitele u- 
nui spectacol, să zicem 
total: cîntec, dans, a- 
crobație, improvizație, 
dialog cu sala, A fost 
nevoie de exerciții spe
ciale, 
gimnastică, 
canto. Mai puțin 
tivi la început, 
s-au 
sul 
fiind 
care 
vesc 
itoarei lor munci de crea
ție. Dialogul cu sala, im
provizația sînt un bun 
experiment pentru actori, 
care învață să găsească 
totdeauna „temperatura" 
unui spectacol. Nu mai 
vorbesc de interesanta 
confruntare cu un public 
care-și exprimă pe loc 
satisfacțiile sau nemulțu
mirile.

în cîteva teatre din ța
ră există bunul obicei ca 
din cînd în cînd să se 
pregătească și spectacole 
pentru cei mici. Astfel, 
teatrele din Timișoara, 
Craiova, Piatra Neamț și 
altele n-au lăsat de-o 
parte bucuriile pe care le 
oferă, ca o surprinzătoa
re recompensă pentru e- 
fort și atenție, spectacolul 
pentru copii. Puțin față 
de numărul mare de tea
tre din țară.

Dacă în București e- 
xistă un teatru care e 
destinat numai copii
lor (cît este el „al copii
lor" este de discutat se
parat) cerințele micilor 
spectatori din regiuni
nu pot fi satisfăcute nu
mai de teatrele de
păpuși. Cred că în reper
toriul anual al fiecărui 
teatru din țară ar trebui 
să intre și cîte un specta
col pentru copii (exista nu 
de mult o asemenea pre
vedere a C.S.C.A., se pare 
însă că e mai puțin a- 
plicată), spectacol care I 
să nu se joace numai la 
sediu, ci să fie oferit copi
ilor din toate comunele și 
satele regiunii respective.

de ore de dans, 
pantomimă, 

recep- 
actorii 

pasionat pe parcur- 
repetițiilor, convinși 
că eforturile mari pe 
le depuneau le ser- 
și în perspectiva vi-

(Urmare din pag. I)

Autoarea studiului 
subliniază însă cu te
mei că, spre deosebire 
de moda zgomotoasă 
și facilă a unor curente 
decadente, suprarealis
te, simbolismul a a- 
dopfat o pozifie cu 
mult mai rezervată, a- 
ducînd, prin ceea ce a 
reprezentat într-adevăr 
pozitiv, un suflu nou în 
literatura noastră.

încercînd să determi
ne specificul poeziei 
simboliste, autoarea a- 
nalizează detaliat pro
cedeele artistice folo
site : corespondentele, 
tehnica sugestiei, muzi-

ino-califatea, anumite 
vafii prozodice ele. Cu 
acest prilej se stabilesc 
distincții între proce
deele care au conferit 
acestei poezii un plus 
de noutate și originali
tate și altele care, dim
potrivă, folosite abuziv 
(muzicalitatea excesivă, 
cultivată în sine) au 
transformat uneori crea
ția poetică înfr-un joc 
de asociafii gratuite. 
Cultivînd, de asemenea, 
în mod exclusivist stă
rile emoționale nedefi
nite, „abstrăgîndu-se" 
de la realitatea vieții 
înconjurătoare, poezia 
simbolistă a pierdut 
nu de pufine ori din 
forța de comunicare a 
mesajului artistic, al că
rui confinut uman se 
rarefiază în mod sensi
bil.

Examinînd modul în 
care a fost receptat 
simbolismul î 
românească și 
știinfa epocii, autoarea 
respinge sentenfios, 
fără să argumenteze, 
unele contribuții mai 
recente asupra curen
tului. Pufin consistente 
ni s-au părut acele ca
pitole în care se ana
lizează temele șl teh
nica poeziei simbo
liste. încercarea de 
sistematizare și de a- 
profundare analitică pe 
care ne-am fi aștep
tat să o vedem reali
zată aici nu se înfăp
tuiește decîf parțial, 
autoarea mărginindu-se

în critica 
i în con-

numai la o simplă 
merare a temelor 
ilustrarea lor prin 
va citate tipice, 
dierea 
autorilor 
semnificative 
ziei simboliste nu are 
în vedere uneori anu
mite distincții și nuan
țări pe care le prezintă 
ansamblul creației u- 
nuia sau altuia dintre 
acești poeți. Astfel, re
feririle la Macedonski 
și îndeosebi 
țiile asupra 
rilor” sale 
drept simboliste anu
mite aspecte care dez
văluie de fapt accente 
de altă factură, unele 
net parnasiene. Co
mentariile critice sînt 
nesubstanțiale, străbă
tute de o anume rigi
ditate didactică, mani
festată în modul de a 
înțelege și releva fon
dul liric al poeziei sim
boliste și îndeosebi a- 
cele trăsături care defi
nesc valoarea și origi
nalitatea unor poeți 
proeminenți ca Mace
donski, Bacovia, D. An- 
ghel, Ștefan Petică. De 
asemenea, în ce priveș
te locul și semnificația 
creației unora dintre 
acești poeți în ansam
blul istoriei noastre li
terare (Ștefan Petică 
bunăoară e cotat ina
decvat drept presimbo- 
list) lucrarea conți
ne anumite inadver
tențe semnalate și în 
alte cronici. Același ton 
arid, pe alocuri chiar 
ușor ostentativ și cate
goric, se observă și în 
considerațiile de ordin 
general cu care se des
chid unele capitole.

Atît însă sub as .ee- 
tul informației docu
mentare temeinice pe 
care se sprijină ca și 
prin acele observații 
judicioase pe care 
le-am semnalat, unele 
dintre ele menite să 
clarifice anumite fapte 
asupra cărora au lost 
exprimate puncte de 
vedere divergente sau 
incerte, lucrarea Lidiei 
Bote tinde să ofere o 
imagine cuprinzătoare 
asupra acestui curent 
literar. Și chiar dacă 
reușitele nu sînt tot
deauna egale cartea va 
fertiliza, fără îndoială, 
discuții interesante.

enu- 
și la 
cîfe- 
Siu- 

îndeaproape a 
și textelor 

ale poe-

observa- 
„rondelu- 
apreciază

Adrian ANGHELESCU

Atribute etice

Poporului român îi 
străină superficialitatea 
maimuțăreala. Profund iman 
și' generos, el s-a arătat 
necru(ător cu defectele oame
nilor, cu cei ce și-au pierdut 
omenia și rușinea, conside- 
rînd-o pierderea cea mai 
grea. „Cine și-a pierdut cin
stea, dă-i colac și luminare" 
— se pronunfă aspru și in
transigent o înțelepciune bă- 
trînească. Bunul său simț l-a 
făcut să se rostească sincer în 
zicala :

Parcă mi-e rușine mie 
Că nu |i-e rușine fie.

Simful său etic îi pune mo
jicului bariere de netrecut, 
căci : „Nici talpa casei cerc 
de bute, / Nici mojicul om de 
frunte". Poporul nostru ca și 
scriitorii noștri clasici au rîs 
de filfizoni, manifestînd into
lerantă față de nesimfire și 
obrăznicie, față de 
luau viafa în glumă, 
cei ce-o batjocoreau 
dolenfa lor. Pentru 
noastre tradiții etice 
necinstitul, înfumuratul, 
de-vară și vîntură-vînf, chiu
langiul, omul neîngrijit și ne
spălat, parazitul social au 
devenit „de rîsul lumii”, sim
boluri negative ale mitologiei 
populare. De aceea mi se 
par păsări rare, apariții din- 
tr-o ciudată mitologie nega
tivă, figurile lăfoșilor împin- 
gînd cu pieptul fanfoș o in
dolentă revoltătoare, ori fi
nind de mînă după sine o 
feminitate dubioasă, îmbrăca
tă în pantaloni fistichii, cu 
părul neglijent, ca al oameni
lor din preistorie, cu țigara 
uitată în gură ca o sfidare 
aprinsă. Din perspectiva bu- 
nului-simf românesc și a in
transigentei acestui popor fa
tă de lipsa de politețe mă

cei ce 
față de 
prin in- 
bunele 
leneșul, 

pier-

miră cînd văd cîte 
,fără scaun la cap"

------ ! țn frarnvaj ș| cu 
ochii pe fereastră, în timp ce 
lîngă el stă în picioare un 
om bătrîn, sau o femeie cu 
un copil în bra|e. Nu mă în
doiesc că și acasă la el pro
cedează la fel cu părinții. 
Citind aceste rînduri, poate cu 
un zîmbet acru, disprețuitor 
în colțul gurii va spune : — 
Ei, și, ce-)i pasă dumitale, ce 
te bagi în viața oamenilor?

Ne pasă, dragă tinere, ne 
pasă tuturor de comportarea 
și ținuta celorlalți. Azi trăim 
fot mai mult în societate, îm
preună, și trebuie să ne pu
tem suporta, să conviețuim o- 
menește, în respect reciproc 
și bună înțelegere. îți înțeleg 
setea tinerească de origina
litate, nerăbdarea de a fi re
marcat. Dar nu pe căi străine 
de tradițiile noastre etice. 
Sînt atîtea căi constructive și 
utile. Ai condijii de a te îm
brăca omenește, de ce (ii cu 
tot dinadinsul să te faci de 
rîs, să ieși din comun pe că
rări atît de 
bunul simf poporului nos
tru ? Nu e 
respectarea unor tradiții ale 
eticii noastre străvechi ci și 
de valorificarea lor pe o 
treaptă superioară în condi
țiile societății socialiste. Căci 
noua noastră orînduire, prin 
toată structura ei, contribuie 
la împlinirea personalității 
umane pe coordonatele ei 
etice și intelectuale, la desă- 
vîrșirea omului, la perfectarea 
relațiilor dintre oameni, baza
te pe stimă reciprocă, pe a- 
propiere sinceră și prietenie, 
pe o viață echilibrată și cum
pătată, care să nu stinghe
rească demnitatea, munca și 
bunul simț al tovarășilor din 
preajmă. Bunul sim| presu
pune îndeplinirea îndatoriri
lor față de tine ; „fă-fi datoria

r»
pe scaun

un tînăr 
șezînd

părinții.

îndepărtate de

vorba numai de

oricînd, totdeauna va fi ci
neva care să te vadă — tu 
însuți" — zicea pe bună 
dreptate Nicolae Iprga. Bunul 
simț presupune respectarea 
personalității și a muncii al
tuia, respectul pentru om și 
omenia lui, corectitudine și 
loialitate, disciplină liber con
simțită, respectul pentru ade
văr, tovărășie în sensul cel 
mai înalt al cuvîntului. Aces
tea și multe altele sînt părți 
integrante ale umanismului 
nostru socialist, care ridică o- 
menia tradițională pe o treap
tă etică superioară, înglobîn- 
d-o moralei comuniste, norma 
de conduită a întregului nostru 
popor. Socialismul a creat o 
egalitate reală de drepturi și 
îndatoriri, a creat cadrul 
prielnic și condițiile obiective 
pentru afirmarea virtuților mo
rale și intelectuale ale între
gului popor. Constituția noas
tră socialistă prevede drepturi 
și îndatoriri egale pentru toți 
membrii societății și de aceea 
nu putem asista pasivi la 
unele abateri incompatibile 
cu principiile etice ale noii 
societăți. Opinia publică ba
zată pe omenie, bun simf, 
principialitate și intransigență 
revoluționară este o forță de 
o importanță excepțională în 
procesul de educație comu
nistă a omului societății so
cialiste, în procesul de afir
mare a umanismului socialist, 
care însumează și
creator toate virtuțile etice ale 
poporului român, pofențîn- 
du-le, pe dimensiunile con
științei socialiste, la un grad 
nemaicunoscut în Istoria noas
tră. Omenia și bunul simț au 
devenit atribuie indispensa
bile ale omului nou, ale în
tregii noastre societăți și pe 
ele trebuie să le apărăm 
fermi și intransigenți.

dezvoltă
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PLECAREA TOVARĂȘILOR

SAMUIL MIKUNIS Șl MOSHE SNEH
Cronica

■ 8 ■x 11 e i
Noile dimensiuni

părăsit Capitala 
Mikunis, secre-

Marți seara au 
tovarășii Samuil 
tar general al C.C. al P.C. din Iz- 
rael, și Moshe Sneh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Izrael.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost conduși de tova
rășii Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Constantin

șef de secfie

în țara noas-

Vasiliu, adjunct de 
la C.C. al P.C.R.

în timpul șederii
tră oaspeții au vizitat întreprin
deri, instituții de cultură, Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România și au partici
pat la manifestări prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei Recoltei".

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a primit 
miercuri la amiază delegația Gru
pului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie Franța—România, din 
Adunarea Națională Franceză, con
dusă de președintele grupului, 
Pierre Comte Offenbach, care face 
o vizită în țara noastră.

*

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
acad. Șt. S. Nicolau, președintele 
Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie România—Fran
ța, Ion Pas, președintele Grupului 
național român al Uniunii interpar
lamentare, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membru al grupului.

'k

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI

COMUNIST DIN NORVEGIA
Continuîndu-și vizita prin țară, 

delegația Partidului Comunist din 
Norvegia, condusă de tovarășul 
Reidar Larsen, președintele parti
dului, a vizitat în după-amiaza zi
lei de marți Stațiunea experimen
tală viticolă Valea Călugărească, 
unde a fost întîmpinată de tov. 
Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Ploiești al P.C.R.

i

în cursul zilei de miercuri, dele
gația Partidului Comunist din Nor
vegia s-a întîlnit la Universitatea 
din București cu cadre didactice și 
studenți și au vizitat Complexul 
studențesc Grozăvești.

în timpul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de tov. Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P.S.U.G.

A PĂRĂSIT CAPITALA
Miercuri a părăsit Capitala dele

gația de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, con
dusă de Werner Felfe, membru al 
C.C. al P.S.U.G., secretar al Comi
tetului regional Halle al P.S.U.G., 
care, la invitația Comitetului Cen
tra'. al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită în țara noas
tră în cadrul unui schimb de ex
periență.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

■

de tenis de masă

Mîine la Brașov

sa, delegația a fost condusă de 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Cecvencovici, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

Miercuri dimineața, delegația 
grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie Franța—România 
din Adunarea Națională Franceză, 
condusă de președintele Pierre 
Comte Offenbach, a făcut o vizită 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
unde a fost primită de George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, auparti-

Vizita unei delegații
Miercuri a părăsit Capitala de

legația R. D. Germane, condusă 
de prof. dr. Gregor Schirmer, ‘ad
junct al secretarului de stat pen
tru problemele învățămîntului su
perior și de specialitate al R. D. 
Germane, care la invitația Minis
terului învățămîntului a făcut o 
vizită de mai multe zile în țara 
noastră. în acest interval, oaspe
ții germani au vizitat instituții de

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost fru

moasă și călduroasă cu cer varia
bil, mai mult senin în Moldova. Cu 
totul izolat, a plouat. Vinlul a su
flat slab, cu unele intensificări in 
Banat și Dobrogea. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 20 de 
grade la Calafat, Sulina și Manga
lia și 28 de grade Ia Săcuieni.'în

cipat deputatul Constantin Paras- 
chivescu-Bălăceanu, funcționari, 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

★
Ambasadorul Franței la Bucu

rești, Jean Louis Pons, a oferit un 
dineu în cinstea delegației Grupu
lui parlamentar pentru relațiile de 
prietenie Franța-România, condusă 
de președintele Pierre Comte Of
fenbach.

Miercuri, delegația militară iu
goslavă condusă de generalul de 
armată Ivan Gosnjak, locțiitorul 
comandantului suprem al forțelor 
armate, secretar de stat pentru 
Apărarea Națională a R. S. F. Iu
goslavia, a vizitat o mare unitate 
a armatei noastre. Apoi, deplasîn- 
du-se la Brazi, generalul de armată 
Ivan Gosnjak și persoanele care 
îl însoțesc au fost oaspeții Com
binatului petrochimic din locali
tate.

în cursul acestor vizite, delegația 
militară iugoslavă a fost însoțită 
de ministrul forțelor armate, gene- 
ralul-colonel Ion Ioniță.

*

(Agerpres)

învățămînt superior și complexe 
sociale studențești din București, 
Cluj și Brașov, localități pitorești 
și stațiuni balneoclimaterice, au 
âvut întrevederi cu cadre didac
tice universitare și alți oameni de 
știință și cultură. Delegația a fost 
primită de acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, și de alți 
reprezentanți ai conducerii minis
terului.

La invitația Ministerului Cultu
rii și Artelor din R.P. Polonă, o de
legație a Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, formată din 
prof. univ. dr. docent Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, prof. 
Mircea Popescu, director adjunct al 
Institutului de istoria artei al A- 
cademiei și regizorul Radu Pen- 
ciulescu, directorul Teatrului Mic, 
a plecat spre Polonia pentru a lua 
parte la Congresul culturii polone, 
care va avea loc la Varșovia în zi
lele de 7—9 octombrie.

ale masivului Rila
mărunțite. Pentru obținerea unei 
tone de drojdii — explică di
rectorul fabricii, Atanas Tatar- 
ski — sînt necesare 8—9 tone 
de materie primă, iar capacitatea 
la care este proiectată fabrica a- 
tinge 40 tone drojdii pe zi. Ingi
nerul chimist Nușko Ivanov, vor
bind despre înalta eficacitate eco
nomică a produsului finit, adaugă 
că un kilogram de drojdii în hra
na animalelor înlocuiește 9—10 kg 
porumb.

Mari și importante obiective 
date în folosință, iar altele în con
strucție au ca scop punerea în 
valoare a surselor de apă. Pe 
cursul rîurilor Beli Iskar și Rila au 
fost construite centrale electrice cu 
o putere instalată de 50 000 kilo- 
vați. Din Rila primește apa pota
bilă Sofia.

Pe hărțile

CORES!'ONDENȚĂ
DIN S(7FIA

masivul 
prin 

unor 
acumu- 

strîng

București : vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cer variabil. Vin- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 27 de 
grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 7, 8 și 9 octombrie. In 
țară : vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
izolate. Vint slab, pînă la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, iar maximele intre 14 și 
24 de grade. Ceață locală. în Bucu
rești : vreme în general frumoasă, 
cu cer variabil. Vint slab. Tempe
ratura staționară.

★

Miercuri dimineață a plecat în 
Elveția o delegație din țara noas
tră pentru a participa la cea de-a 
12-a sesiune a Consiliului executiv 
al Federației Mondiale a Orașelor 
înfrățite, care se va desfășura în 
localitatea Le Locle. Din delegație 
fac parte Stan Alecu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Galați, membru 
în Consiliul executiv al federației, 
și Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru rela
ții culturale cu străinătatea.

A treia ediție
7

a balcaniadei

Mîine la Brașov încep între
cerile celei de-a 3-a ediții a 
Balcaniadei de tenis de masă, 
la care participă Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România.

Lotul țării noastre pentru 
această întrecere cuprinde pe 
Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca, Carmen Crișan, Ra
du Negulescu, Dorin Giurgiu- 
că, Adalbert Rethi, Gheorghe 
Cobîrzan și Marius Bodea.

întîlnirile se vor desfășura 
timp de trei zile în Sala Ar
matei.

ȘAHIȘTII NOȘTRI
PESTE HOTARE

La Oberhausen (R.F.G.), în run
da a doua a campionatului mon
dial feminin de șah, echipa Româ
niei a întîlnit formația Bulgariei. 
Scorul este în prezent egal 0,5—0,5, 
o partidă fiind întreruptă. Ale
xandra Nicolau a făcut remiză cu 
Asenova. Polihroniade are un ușor 
avantaj în partida 
Troianska.

Alte rezultate : 
Germană 2—0 ; R. 
Danemarca 2—0 ; 
Austria 2—0 ; Olanda-S.U.A. 
0,5 ; Iugoslavia-Polonia 1,5—0,5 ; 
Ungaria-Anglia 1—1.

★
Duelul dintre Victor Ciocîltea și 

Vladimir Antoșin continuă, la fel 
de pasionant, în turneul internațio
nal de șah de la Zinnowitz (R.D.G.). 
Cu trei runde înainte de termina
rea concursului, maestrul român 
și marele maestru sovietic se află 
pe primul loc, la egalitate, cu cite
8.5 puncte fiecare. în runda a 12-a 
Ciocîltea a jucat cu șahistul ger
man Zinn, pe care l-a învins la 
mutarea 40. în aceeași rundă, An
toșin l-a învins pe maestrul so
vietic Nei.

Clasamentul după 12 runde : 1—2 
Ciocîltea, Antoșin 8,5 puncte ; 3.
Fuchs 7.5 puncte; 4. Uhlmann
6.5 (1) etc.

întreruptă cu

U.R.S.S.-R. F. 
D. Germană- 
Cehoslovacia- 

1,5—

Europenele" de baschet feminin
• Derbitirile de ieri: U.R.S.S.-ROMANIA 76—67 (21—27);
CEHOSLOVACIA- BULGARIA 65—55 (35-23)

în cîteva rînduri

CLUJ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Baschetbalis
tele noastre au fost 
ieri la un pas de a 
produce o mare sur
priză : să învingă re
dutabila formație a 
U.R.S.S., multiplă cam
pioană europeană. E- 
chipa română a înce
put jocul într-un ritm 
extrem de viu, reedi- 
tînd partida din ajun 
cu R. P. Ungară. Prin 
pătrunderi repezi, prin 
aruncări de la distan
ță și semidistanță, 
reușesc să conducă 
tot timpul primei re-

★ 
SIBIU (prin telefon). 

Franța — R. F. Ger
mană 48—39 (25—16), 
R. D. Germană — Iu
goslavia 88—74 (39—■ 
29) ; Cehoslovacia — 
Bulgaria 65—55 (35— 
23) — acestea sînt 
rezultatele partidelor 
din grupa B disputate 
ieri în localitate. Re
zultatele sînt, în ge
neral, cele scontate. 
Remarcăm, totuși, suc
cesul, mult aplaudat, 
al baschetbalistelor 
franceze, care, la 
spectaculozitatea jo
cului ce-1 practică, ieri 
au adăugat un plus 
de eficacitate.

Derbiul zilei și al 
grupei, Cehoslovacia 
—• Bulgaria, formații 
cotate printre frunta
șele baschetului eu
ropean, a confirmat 
pronosticurile, nu pu
ține, ale acelora care 
indicau succesul re
prezentativei Cehoslo
vaciei. în acest fel, 
își asigură primul 
loc în clasamentul 
grupei (este foarte pu
țin probabil ca azi să 
piardă în iața echipei 
franceze) și urmează 
să întîlnească în se
mifinală pe a doua 
clasată din grupa A. 
Pentru locul secund — 
care, de asemenea, a-

prize. Ecaterina Vo
gel, Dorina Suliman, 
Anca Racoviță, San
da Dumitrescu și 
celelalte se întrec 
pe ele însele. An- 
trenoarea sovietică 
este nevoită să facă 
numeroase schimbări, 
dar iureșul impus 
românce nu poate 
stăvilit. Repriza 
termină cu scorul
27—21, în favoarea 
României. După pauză 
însă oboseala își 
spune cuvîntul. Bas
chetbalistele noastre 
cedează încet-încet a- 
vantajul. De altfel, e-

de 
ii 

se 
de

sigură participarea la 
semifinale — luptă a- 
cum, cu aceleași șan
se, echipele Bulgariei

ASEARĂ

chipa sovietică a ju
cat mult mai bine în 
această repriză. Par
tida se termină cu 
scorul de 76—67, în 
favoarea reprezentati
vei U.R.S.S.

Rezultatele celorlal
te două meciuri de 
ieri sînt : Polonia — 
Olanda 76—50 
21), Italia
60—45 (35—24).

Partidele de azi, ul
timele ale grupei pre
liminare, sint urmă
toarele : U.R.S.S.—Po
lonia, România—Italia, 
Ungaria—Olanda.

*
și R.D.G. Meciul lor 
direct deține „capul 
de afiș" al programu
lui de azi.

0 Întîlnirea de natație dintre selecțio
natele orașelor Varșovia și București, 
desfășurată in capitala Poloniei, a reve
nit sportivilor bucureșteni cu scorul de 
119—77. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de A. Șoptereanu (2’34"4/10 în 
proba de 
(l’12"9/10 
(4’40"8/10 
(l’13"2/10 
(l'10"5/10 la 100 m bras).

200 m bras), Anca Andrei 
la 100 m spate), V. Moraru.
la 400 m liber), Sterner 

la 100 m fluture) și V. Costa

★

în cadrul relațiilor dintre orașele 
înfrățite, miercuri a sosit la Cra
iova, într-o vizită prietenească, de
legația municipalității orașului 
Nanterre.

în cursul dimineții, oaspeții fran
cezi au fost primiți de Petre Gigea, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Craiova. Apoi, membrii 
delegației au vizitat Muzeul regio
nal și Teatrul de păpuși...

Delegația municipalității orașului 
francez Nanterre va vizita unități 
industriale, obiective edilitar-gos- 
podărești, instituții de artă și cul
tură din Oltenia și din alte regiuni.

★

(34— 
Ungaria

® Continuîndu-și turneul în tara 
noastră, echipa masculină de handbal 
Dynamo Halle (R.D.G.) a jucat ieri la 
Petroșeni cu formația locală Știința. 
Handbaliștii români au învins cu 13—9 
(7-4).

0 Echipa de fotbal F.C. Karl Marx 
Stadt din. R. D. Germană și-a început 
turneul în țara noastră învingînd ieri pe 
stadionul Giulești cu 4—2 (2—2) echipa 
Rapid.

O Rezultate din competiția internațio
nală „Cupa cupelor" la fotbal : Vasas 
Gyor-Fiorentina 4—2 : Beșiktas Istan- 
bul-Ajax Amsterdam 1—2. Echipele 
Vasas și Ajax s-au calificat pentru turul 
următor.

in Capitală se desfășoară lucră
rile întîlnirii conducătorilor editu
rilor de literatură universală din 
țări socialiste.

Participanții au fost salutați de 
D. Trancă, directorul general al 
Centralei editurilor și difuzării 
cărții.

în cadrul întîlnirii are loc un 
schimb de păreri și de experiență 
privind editarea operelor valoroa
se din literaturile țărilor socialiste 
și din literatura universală.

(Agerpres)

PRONOEXPRES

Rila este un nume foarte familiar 
poporului bulgar. îl poartă cel mai 
falnic munte din țară, un rîu cu ape 
limpezi, unui dintre cele mai vechi 
monumente, o comună cu locuitori 
vestiți în cultivarea tutunului; el 
poate fi întîlnit pe firma multor 
întreprinderi sau instituții.

Sub aspectul multor particulari
tăți— îmi spunea geograful Martin 
Glovnia — Masivul Rila se asea
mănă cu Munții Făgăraș din Ro
mânia.

Am trecut adesea prin aceste 
locuri și m-am oprit de multe ori 
în stațiuni climaterice și așezări pe 
care le găzduiesc, ansamblul lor de- 
monstrînd preocuparea pentru pu
nerea în valoare a bogăției apelor 
și pădurilor. De exploatarea păduri
lor și creșterea vitelor este legată, 
de altfel, vechea ocupație a local
nicilor. Cele aproape 150 de lacuri 
presărate în jur 
formează „lanțul 
de mărqele" al 
Masivului Rila. Iz
voarele celor mai 
mari rîuri din
Bulgaria — Marița, Iskar și Mesta, 
aflate aici — completează priveliș
tile atrăgătoare. Printre alte 
izvoare, multe sînt cu apă mi
nerală. Dintr-unul din acestea, fo
rat acum zece ani, apa caldă în
soțită de vapori țîșnește la o înăl
țime de opt metri, cu un debit de 
2 500 litri pe minut. La poalele ma
sivului, înainte vreme se folosea 
„dolapul", o roată acționată de 
regulă de animale de tracțiune, cu 
care se scotea apa din rîuri. Acesta 
era utilajul de bază pentru irigat, 
iar așa-numitele „cearkuri" care, 
tot pe principiul „dolap"-ului func
ționau, puneau în mișcare joagărels 
pentru spintecat bușteni. Pe cît de 
istovitoare a fost munca în păduri, 
pe atîi de nemiloasă și prădalnică 
a fost tăierea în interesul celor a- 
vuți. Cunoscutul scriitor bulgar 
Ivan Vazov, făcîndu-se ecoul sufe
rințelor îndurate în acea vreme de 
localnici, a scris notele de drum 
intitulate „Marele pustiu al Rilei".

Pădurile și apele cunosc în anii 
puterii populare o valorificare din 
ce în ce mai rațională. Locul 
„cearkurilor" l-au luat întreprinde
rile moderne pentru prelucrarea 
lemnului, amplasate în mai multe 
centre ca Blagoevgrad, Iakoruda, 
Razlog, Samokov și altele. în pă
duri, multe lucrări au fost mecani
zate. Cu lemn din Rila se satis
fac acum aproape în întregime ne
cesitățile centrului de impregnare a 
traverselor și stîlpilor din localita
tea Belovo, ale cîtorva fabrici de 
celuloză etc.

La Razlog am vizitat o fabrică 
pentru producția de drojdii furaje
re care folosește ca materie pri
mă rumegușul și deșeuri de lemn

UNESCO

hidrologice, 
este marcat 
existența 
lacuri de 
lare, care
apele pentru a le 
distribui în mod 

dirijat și pentru producția de ener
gie electrică. Din acestea, locul 

barajul 
același 
673 mi- 
Pe vel

numărul unu îl ocupă 
„Iskar" pe cursul rîului cu 
nume, și care acumulează 
lioane metri cubi de apă 
sântul nordic este în construcție 
cascada „Sestrimo", al cărei ba
raj se află la o înălțime de 1 917 
metri. Deoarece lucrările prezintă 
multe dificultăți, datorită altitudi
nii, ele sînt eșalonate pe un șir de 
ani.

Rila, în ansamblul său, continuă 
să fie un original laborator natu
ral, care oferă cîmp de lucru și de 
experiență pentru cercetători din 
diferite domenii. Ca urmare a ac
tivității acestora au fost descope
rite și puse în valoare noi bogății: 
marmură, piatră de var, cărbune 
etc. Un mare accent pun cercetă
torii pe împăduriri, extinderea 
plantațiilor cu pomi fructiferi pe 
povîrnișurile masivului, la diferi
te altitudini, îmbunătățirea pășu
nilor și raselor de oi. La poa
lele masivului au fost create lo
turi experimentale. De pildă, pe 
baza unor îndelungate experiențe 
făcute în raza orașului Samokov, 
s-a creat acolo o zonă pentru cul
tura inului, fapt care a determinat 
construirea (și darea în folosință 
anul trecui) a unei fabrici moder
ne de orelucrare a inului.

Realizările prezentului mărturi
sesc la fiecare pas strădania oa
menilor de pe aceste meleaguri de 
a pune în valoare avuțiile și re
sursele Rilei în cadrul construcției 
socialiste, pentru înflorirea conti
nuă a patriei lor.

C. LINTE

Conferință consacrată
activității cadrelor didactice

și în special în țările în curs de 
dezvoltare".

„Aspectele principale ale discu
țiilor s-au referit la stabilirea 
unor principii directoare ale învă
țămîntului elementar și mediu și la 

. rolul moral al educatorului în a- 
ceste activități. Importanța confe
rinței a fost dovedită și de larga 
participare la lucrări. Discuțiile au 
fost fructuoase, dovedind interesul 
pe plan mondial pentru formarea 
personalului didactic, în special 
în țările în curs de dezvoltare".

Jean Livescu a relevat că parti
ciparea țării noastre a fost bine 
apreciată, șeful delegației române 
fiind ales vicepreședinte perma
nent al conferinței.

PARIS (de la corespondentul 
nostru) : La sediul UNESCO din 
Paris s-au încheiat lucrările Con
ferinței interguvernamentale spe
ciale privind situația personalului 
didactic. La conferință au partici
pat delegații din peste 70 de țări 
membre ale acestei organizații.

în legătură cu unele aspecte' ale 
conferinței și cu participarea Ro
mâniei la lucrări, am solicitat o 
declarație șefului delegației ro
mâne, prof. univ. Jean Livescu, 
care a spus : „Conferința a pornit 
de la ideea necesității de a se 
stimula și recunoaște importanța 
personalului didactic în viața eco
nomică și socială din toate țările

au fost 
numere : 
rezervă :

lei, 
care 43 175 lei report categoria I.
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Sub bombe, pe
șoselele Vietnamului

Franța — R.D.G., 
seara

SIBIU. — Fază din meciul 
putat mărfi

• In cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, echipa Dukla Praga a 
dispus cu 4—0 de F. B. Esbjerb (Dane
marca) și s-a calificat pentru turul doi 
al competiției.

• Intr-un meci internațional de fotbal 
desfășurat aseară ia Stockholm, Suedia 
a învins Austria cu 4—1 (1—0).

tragerea > concursului Pronoexpres 
nr. 40 din 5 octombrie 1966 
extrase din urnă următoarele
4 6 42 23 45 13. Numere de
44 1.

Fond de premii : 624 404

LA FOTBAL

DINAMO PITEȘTI: 2-2 la Sevilla 
STEAUA: 0-1 la Strasbourg

După cum se știe, două echipe 
românești de fotbal (Steaua Bucu
rești și Dinamo Pitești) au susținut 
aseară meciuri peste hotare în ca
drul unor competiții de tradiție : 
„Cupa cupelor" și „Cupa orașelor 
tîrguri".

Steaua a întîlnit Ia Strasbourg 
(Franța) formația locală, cîștigă- 
toarea „Cupei Franței". După un 
joc echilibrat, partida s-a înche
iat cu victoria la limită (1—0) a

gazdelor. Unicul gol a fost înscris 
de Muller în repriza a doua. Re
turul va avea loc la București, la 
12 octombrie.

Dinamo Pitești a susținut la Se
villa (Spania) revanșa partidei de 
săptămîna trecută, cînd a învins 
cu 2—0. De data aceasta, meciul 
s-a încheiat la egalitate (2—2). în 
turul următor al competiției, piteș- 
tenii vor întîlni echipa franceză 
F. C. Toulouse.

Brigada de șoc. O titu
latură devenită celebră, o 
realitate dintre cele mai 
vibrante ale acestei țări, 
o expresie care revine a- 
desea în conversație cînd 
este vorba de lapte eroi
ce, de recorduri în mun
că, de bătălii victorioase 
împotriva agresorului. O 
astfel de brigadă așter
nuse în decursul unei 
singure zile podul din 
tronsoane prefabricate ce 
alungase spectacolul tra
gic al nopților dinainte.

în R. D. Vietnam există 
cîteva mii de asemenea 
brigăzi. Sentinele ale ar
terelor de comunicație în 
punctele cele mai impor
tante, unde primejdia a- 
tacului este cea mai acu
tă, ele au sarcina de 
a interveni cu promptitu
dine pentru refacerea 
drumurilor bombardate și, 
în plus, de a construi al
tele noi, cerute de nece
sitățile frontului și ale 
dezvoltării economice. 
Compuse din tineri de 
toate profesiile, muncitori, 
țărani, elevi, studenți, 
funcționari, organizați pe 
companii și unități, du- 
cînd o viață adaptată ri
gorilor militare, brigăzile 
se găsesc în locurile cele 
mai primejdioase. Alături 
de forțele armatei popu
lare vietnameze, ele con
stituie cele mai vii și mai 
active prezențe pe fron
tul luptei pentru apărarea

patriei. Lucrează mai ales 
noaptea, sub camuflaj. 
Căștile lor albe, acoperi
te cu plase de care sînt 
agățate frunze, lucesc în 
nopțile nordului, la răs- 
pîntii de drumuri, în gări, 
lîngă poduri și viaducte.

Am cunoscut o astfel de

sudați, dar veseli, lucrau 
de zor, mînuind uneltele 
grele cu o dexteritate 
care vădea îndelungi e- 
xerciții. Trecuseră abia 
cîteva clipe, tăcuserăm 
cunoștință, cînd a început 
să zbîrnîie telefonul ins
talat într-o baracă de

spre casa vecină am au
zit cîteva strigăte. Un bă- 
trîn, întors tocmai atunci 
de la cîmp, descoperise 
în curte o bombă neex
plodată. S-au repezit în- 
tr-acolo cîțiva tineri, în 
frunte cu o fetișcană pa
lidă, cu părul împletit în

brigadă la lucru în niște 
condiții cu totul deose
bite, la Hoa Binh, în zona 
regiunilor înalte din nor
dul țării, între Delta Flu
viului Roșu șl junglă, în- 
tr-un răsărit de zi albas
tră ce se anunța înăbuși
tor de fierbinte. Traver
sam, pe o șosea în ser
pentină, munții. După un 
perete de stîncă, pe un 
platou calcaros dezvelit 
deodată sub cer, în plină 

. pădure, am întîlnit o bri
gadă de șoc care lucra 
la extragerea pietrei pen
tru construcție : erau cî
teva duzini de tineri, bă
ieți și fete, înarmați cu 
ciocane și tîrnăcoape. A-

scînduri. Un sat fusese 
bombardat. Tinerii s-au 
repezit la tufișuri, au scos 
bicicletele și 's-au avîntat 
pe șosea, înarmați cu a- 
celeași unelte cu care tă- 
iaseră și fasonaseră pia
tra. Am ajuns la satul 
bombardat într-o jumă
tate de oră. Un sat mic, cu 
vreo douăzeci de acope
rișuri, aparținînd unei mi
norități naționale. Bombe
le distruseseră doar o sin
gură locuință, pustie la 
ora aceea, aflată la mar
ginea satului. Casa ar
dea cînd am intrat în sat. 
Tinerii tocmai începuseră 
operația demolării, izola
rea incendiului, cînd, din-

cozi groase — Tran thi 
Kim Lan de 18 ani. Ea a 
intrat prima în curte și, 
sub ochii înspăimîntați ai 
bătrînului, s-a aplecat a- 
supra bombei neexplodate 
și i-a pipăit cu palma o- 
țelul. O bombă cu explo
zie întîrziată. Nu era pen
tru prima oară cînd Tran 
thi Kim Lan proceda în 
felul acesta. O mai făcuse 
de multe ori, dobîndind o 
veritabilă specializare în 
a determina aproape e- 
xact, pe ceasornic, după 
temperatura oțelului, mo
mentul cînd bomba va ex
ploda. Acum, învelișul 
metalic era fierbinte,

semn că explozia urma 
să se producă foarte cu- 
rînd. Bătrînul a fost aju
tat să ajungă la adăpost, 
în cîteva minute toate lu
crurile din casă au fost 
cărate departe. Bomba a 
explodat în curtea pustie, 
distrugînd un perete din
colo de care se întindea 
vidul.

Precizia și iuțeala miș
cărilor, mobilitatea în ac
țiune, eficacitatea planu
rilor de bătaie în cele 
mai diferite împrejurări 
sînt calitățile principale 
devenite celebre ale a- 
cestor brigăzi de tineri. 
Este drept, cei mai mulți 
sînt originari din distric
tele pe care le deservesc. 
Cunosc locurile cu ochii 
închiși, dar raza de acți
une a acestor brigăzi este 
de regulă foarte întinsă 
și mobilitatea mișcărilor 
trebuie întreținută ca o 
calitate esențială. în 
timpul liber, paralel cu 
orele de lectură și de re
paus. membrii brigăzilor 
îndeplinesc, riguros, un 
program de educație fizi
că în care la loc de o- 
noare se află tradiționalul 
sport al iuțelii și îndrăz
nelii.

Nu numai ostașii ar
matei populare, ci întregul 
popor — muncitori și ță
rani, ingineri și medici 
gospodine și învățătoare 
tineri și vîrstnici — parti
cipă activ la bătălia tita
nică împotriva agresoru
lui, pentru apărarea liber
tății patriei.

I 
i
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„DORIM SĂ LĂRGIM
SCHIMBURILE ECONOMICE 

CU ROMÂNIA"
La Paris a avut loc 

ieri o masă rotundă 
cu tema „Schimburile 
comerciale franco-ro
mâne". Inițiată de dl. 
Maurice Schumann, 
președintele comisiei 
pentru afaceri exter
ne a Adunării Națio
nale franceze, la a- 
ceastă masă rotundă 
s-au reunit personali
tăți dintre cele mai 

' reprezentative ale 
cercurilor de afaceri 
din Franța. Firul con
ducător al discuțiilor 
l-a constituit dorința 

3 de a se găsi forme și 
' metode noi pentru 

dezvoltarea schimbu
rilor bilaterale, pen
tru stabilirea unei 
mai bune cooperări 
industriale, tehnice și 
științifice între Fran
ța și România.

Numeroși vorbi
tori, între care repre
zentanți ai unor cu
noscute firme, au ex
primat de fapt cu
rentul ce se manifes
tă în cercurile de a- 
faceri din Franța de 
a cunoaște mai bine 
posibilitățile econo
mice ale României, de 
a lărgi schimburile și 
cooperarea cu țara 
noastră, ținînd seama 
nu numai de relațiile 
tradiționale de prie
tenie franco-române, 
dar și de potențialul 
economic în creștere 
al României.

Am reținut cîteva 
din luările de cuvînt, 
din aprecierile la a- 
dresa țării noastre, 
din propunerile și do
rințele exprimate cu 
acest prilej. Consta- 
tînd îmbunătățirea

continuă a schimbu
rilor franco-române 
datorită eforturilor 
reciproce, dl. Su- 
dreau, fost ministru, 
actualmente preșe
dinte al federației in
dustriilor feroviare, 
a arătat că aceste 
schimburi pot fi 
încă mult dezvoltate. 
„Cercurile industriale 
franceze, a subliniat 
d-sa, sînt dispuse 
să îmbunătățească 
schimburile tradițio
nale, iar în anumite 
sectoare să stabileas
că proiecte de coope
rare".

S-au făcut nume
roase aprecieri favo
rabile la adresa dez
voltării continue a 
economiei României. 
Astfel, dl. Jallet, di
rector al societății 
„Compagnie Generale 
d’Electricite Interna
tionale", relevînd 
tranzacțiile făcute cu 
țara noastră, a spus : 
„Ne interesează o co
operare tehnică, pe o 
perioadă îndelun
gată".

La această masă 
rotundă a partici
pat și Andre van 
Rupmbeke, directorul 
relațiilor externe din 
Ministerul Economiei 
și Finanțelor. El a re
levat că relațiile 
franco-române, atît 
sub aspectul impor
turilor cit și al ex
porturilor pot fi încă 
mult sporite. Dl. Ri
ant, reprezentant al 
societății de echipa
ment industrial 
„Sprout et Waldron 
France" a declarat: 
„Sînt bucuros să pot

încheia tranzacții cu 
țara dumneavoastră. 
Dorim să facem co
merț cu România" — 
a conchis d-sa.

S-a scos în evi
dență faptul că pen
tru continuarea și 
intensificarea ritmu
lui actual este nece
sar ca să fie iniția
te forme concrete ca
re să aibă la bază 
propunerile părții ro
mâne, expuse în ulti
mul timp reprezen
tanților Consiliului 
național al patrona
tului francez, cu oca
zia vizitei făcute la 
București de' către o 
delegație a acestuia, 
cit și cu prilejul re
centei vizite în Ro
mânia a secretarului 
de stat pentru comerț 
exterior, Charles de 
Chambrun.

Această masă ro
tundă, așa cum a de
clarat Maurice Schu
mann, este doar înce
putul unor asemenea 
dezbateri, care vor 
trebui să se extindă.

Luînd cuvîntul, 
ambasadorul român, 
Victor Dimitriu, a 
exprimat dorința sin
ceră a țării noastre 
de a căuta și găsi în 
comun noi forme de 
cooperare în dome
niile industrial, teh
nic și științific, ca și 
în celelalte domenii.

A fost o dezbatere 
deschisă, cordială, 
desfășurată într-un 
spirit constructiv, ani
mată de dorința de a 
da noi forme coope
rării franco-române.

Al. GHEORGHIU

Vu „lipsa
de maturitate44
este de vină
Declarațiile președintelui

Algeriei
Pentiu a se 

reală — un 
al tuturor popoarelor 
mite puteri trebuie să renunțe la 
rolul de jandarm pe care și l-au 
asumat. îmbunătățirea situației 
internaționale și o nouă atmo
sferă în relațiile internaționale nu 
pot avea loc decît cu condiția ca 
aceste mari puteri să înceteze 
să impună cu forța sau să ’ inter
vină cu forța în treburile altor 
țări, dictîndu-le politica internă 
sau externă". Aceste declarații 
sînt cuprinse în interviul acordat 
de președintele H. Boumedienne 
unui grup de ziariști iugoslavi.

In ce privește „lumea a treia*, 
președintele afirmă că acesteia 
„îi lipsește dinamismul și curajul 
de a face față unor probleme 
mari, care necesită o soluție ur
gentă". Poate că interese parti
culare dintr-o țară sau alta in
fluențează asupra atitudinii lor 
politice, „ceea ce împiedică o 
angajare mai eficace a «lumii a 
treia» în momente hotărîtoare".

Președintele atribuie aceste a- 
precieri și Africii, a cărei stabili
tate „trebuie să treacă în mod 
obligatoriu prin emanciparea sa 
economică și politică".

„Colonialiștii cunosc acest lu
cru. Crizele interne din diferite 
țări africane nu pot fi explicate 
numai prin 'disensiuni de ordin 
tribal sau prin lipsa de matu
ritate. Ele sînt cel mai adesea 
rezultatul încercărilor monopolu
rilor de a ne menține în stare 
de subordonare și de a ne ex
ploata bogățiile*. In unele țări 
africane — afirmă președintele 
— monopolurile se consolidează, 
în detrimentul forțelor progresu
lui. „Lipsa de coeziune între a- 
ceste forțe și intervențiile directe 
sau indirecte din afară au creat 
o atare situație*.

Președintele a arătat că în 
pofida amestecului din afară 
„mai devreme sau mai tîrziu 
emanciparea Africii va fi încunu
nată de succes*.

ajunge la o pace 
deziderat profund 

„anu-

în apărarea drepturilor
de la BrightonCabinetul Cocteil oferit de tovarășul
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britanic Gheorghe Radulescu

Intervenția reprezentantei României

NEW YORK. — Trimisul spe- Sud-Vest, în Rhodesia și în colo- 
cial Nicolae Ionescu transmite : în niile portugheze, precum și față de 
Comitetul pentru probleme sociale, 
culturale și umanitare ■ continuă 
dezbaterile pe marginea problemei 
„Violării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, inclusiv 
politica de discriminare rasială, se
gregație și apartheid, în toate ță
rile cu referire specială la țările 
coloniale 
dente“.
, Luînd 
miercuri 
țării noastre, Mia Groza, a subliniat, 
printre altele, că „transformările 
politice și sociale cate s-au produs 
în întreaga lume au îmbogățit no
țiunea de drept al omului. Libertă
țile cucerite au devenit un factor 
mobilizator care antrenează pătu
rile cele mai largi ale populației la 
o activitate politică, economică și 
socială fără precedent". Exprimînd, 
în numele delegației române, în
grijorarea profundă față de politi
ca de descriminare rasială și de 
apartheid promovată de R.S.A., în 
teritoriul sub mandat al Africii de

și alte teritorii depen-

cuvîntul în ședința de 
dimineața, reprezentanta

refuzul de a respecta demnitatea 
umană, drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului, Mia 
Groza a declarat: „România — al 
cărei regim politic, economic și so
cial, reflectat în Constituția țării, 
asigură libertatea deplină și egali
tatea în drepturi a tuturor cetățe
nilor săi — condamnă represiu
nile la care se dedau Republica 
Sud-Africană și Portugalia împo
triva tuturor celor care luptă pen
tru abolirea acestor practici inu
mane".

în încheiere, Mia Groza a spus : 
„Convinsă că este în interesul tu
turor popoarelor, în interesul pro
gresului umanității, în general, și 
al dezvoltării relațiilor internațio
nale în special, să fie asigurată 
respectarea drepturilor și libertă
ților fundamentale ale omului, 
delegația română va aprecia pozi
tiv și va sprijini orice acțiune con
cretă de natură să rezolve favo
rabil această problemă".

Dineu oferit de ministrul
afacerilor externe al României

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a oferit 
marți seara, la sediul misiunii per
manente a țării noastre la Orga
nizația Națiunilor Unite, un dineu 
în cinstea reprezentanților țărilor 
europene coautoare ale rezoluției 
privind „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între statele 
europene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite" adoptată la 
sesiunea trecută a Adunării Gene
rale.

La dineu au participat: din par-

Concluzii contestate
Vii critici în S.U.A. la adresa raportului Comisiei Warren

Sondajele de opinie publică, 
care-și fac loc în paginile pre
sei de peste Ocean — scrie France 
Presse — arată că „trei americani 
din cinci resping concluziile la 
care au ajuns membrii Comisiei 
Warren".

Sînt revelatoare declarațiile 
făcute marți seara, în cadrul unei 
conferințe de presă ținute la Pa
ris, de către avocatul Mark 
Lane, autorul cărții „Rush to 
judgment" („O judecată pripită") 
care urmează să apară în editura 
pariziană „Arthaud", după ce a 
fost sistematic refuzată de editu
rile americane. Exprimîndu-șî 
speranța că „într-o zi un guvern 
american va redeschide ancheta", 
Mark Lane a acuzat pe membrii 
Comisiei Warren de a fi comis o 
veritabilă eroare judiciară în ca
zul lui Lee Oswald, comparabilă 
cu cea care a făcut să fie con
damnat în Franța, la sfîrșitul se
colului trecut, căpitanul Alfred 
Dreyfus.

In sprijinul afirmației sale 
Mark Lane a adus o serie de ar
gumente, printre care exis
tența la Stockholm a unei benzi 
de magnetofon, pe care sînt înre
gistrate două împușcături la un 
interval de o cincime de secundă, 
ceea ce demonstrează că gloan
țele nu puteau fi trase cu arma 
pe care o poseda Oswald etc.

Theodore Kupfermann, membru 
al Camerei Reprezentanților din 
partea Partidului republican, a 
declarat că „noul val de critici" 
la adresa anchetei a ridicat pro
blema dacă
Warren au avut la dispoziție 
timpul necesar pentru a examina

cu toată atenția întregul material 
disponibil pentru a ajunge la o 
concluzie clară și independentă, 
sau au trebuit să satisfacă anu
mite puncte de vedere, fiind con- 
strînși să ' ajungă la o "concluzie 
grabnică". Pe această linie el a 
propus crearea unui comitet al 
Congresului S.U.A. care să hotă
rască dacă trebuie întreprinsă o 
nouă anchetă privind'împrejură
rile asasinării fostului președinte 
John Kennedy.

tea R.S.F. Iugoslavia — Marko Ni- 
kezici, secretar de stat pentru afa
cerile externe, Danilo Lekic, repre
zentantul permanent al Iugoslaviei 
la O.N.U.; din partea Suediei — 
Torsten Nilsson, ministrul afaceri
lor externe, Sverker Astrom, re
prezentantul permanent al Suediei 
la O.N.U. ; din partea R.P. Ungare 
— Janos Peter, ministrul afaceri
lor externe, Karoly Csatorday, re
prezentantul permanent al Unga
riei la O.N.U.; din partea Dane
marcei — Hans Tabor, reprezen
tant permanent, șeful delegației 
daneze la cea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.; din 
partea R.P. Bulgaria — Milko Ta- 
rabanov, reprezentant permanent, 
adjunct al șefului delegației bul
găre ; din partea Finlandei — Max 
Jakobson, reprezentant permanent, 
adjunct al șefului delegației fin
landeze, Bjorn-Olov Alholm, am
basadorul Finlandei la București, 
adjunct al șefului delegației; din 
partea Austriei — dr. Otto Scrinzi 
și dr. Kurt Fiedler, deputați în 
Parlamentul austriac, membri ai 
delegației Austriei; din partea 
Belgiei — E. Machtens, senator, 
președintele comitetului de condu
cere al grupului parlamentar de 
prietenie belgiano-română, M. R. 
Gillet, deputat în Parlamentul bel
gian.

Din partea română au luat parte 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., Mia 
Groza, Costin Murgescu, Constan
tin Flitan.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială și prietenească.

„membrii Comisiei

Un nou dosar Ruby
Curtea de Apel din statul Texas a 

casat miercuri sentința Tribunalului din 
Dallas prin care Jack Ruby a fost con
damnat la moarte pentru uciderea Iui 
Lee Harvey Oswald. Hotărîrea a- 
doptată este motivată prin faptul că 
Tribunalul din Dallas ,a admis mărtu
ria unui agent de politie, potrivit că
ruia, Ruby i-ar fi mărturisit premedi
tarea crimei sale cu cîteva ore înainte 
de a o fi comis. „Această mărturie, 
declară Curtea, este în mod evident 
contrară intereselor acuzatului și an
trenează‘anularea sentinței*.

Curtea de Apel a ordonat, pa de 
altă parte, deschiderea unui nou pro
ces al lui Ruby, care va avea loc în
tr-un alt comitat decît la Dallas unde, 
după cum afirmă, este dificil să fie 
reunit un juriu Imparțial.

Viafa politică suedeză, 
care practic nu a cunoscut 
vreo fluctuate în ultimii -34 
de ani de cînd la putere se 
află Partidul social-democrat, 
a ieșit din făgașul ei tradi
tional în urma alegerilor 
municipale din 18 septem
brie a.c. Aceasta este apre
cierea tuturor ziarelor sue
deze și străine care au de
scris și comentat noul raport 
de for{e creat pe arena po
litică suedeză.

Social-democrafii au ob
ținut numai .42,8 la suta 
din vofuri„.fafă de 51 la sută 
în alegerile municipala pre
cedente (din 1962) și 47,8 la 
sută în alegerile parlamen
tare din 1964. Tn cîmpul 
partidelor din opoziție s-au 
înregistra) două fenomene 
contradictorii : comuniștii
și-au dublai voturile fală 
de cele din 1962, cîștîgînd 
52 de locuri de consilieri 
municipali, din cele 94 pier
dute de social-democrafi î 
trei partide de centru și de 
dreapta (agrarienii/ liberalii 
și conservatorii) au înregis
trat, de asemenea, cîșfiguri 
de voturi, ajungînd împreu
nă la un procent de 48,8 la 
sută din voturi fafă de 45 la 
sută în 1962.

Deși numai municipale, a- 
legerile au avut și implica
ții politice, în așa măsură 
încît primul ministru, Tage 
Erlander, care se află de 20 
de ani în fruntea guvernu
lui, a declarat cu cîteva zile 
în urmă că nu este impo
sibil ca noi alegeri să aibă 
Ioc înainte de sfîrșitul ac
tualului mandat al parla
mentului, îndeosebi „daca

situația parlamentară se va 
schimba de asemenea ma
nieră încît activitatea gu
vernului să fie paralizată*. 
Comentînd această declara
ție, corespondentul din 
Stockholm al agenției 
„France Presse* este de 
părere că primul ministru 
și-a rezervat posibilitatea de 
a organiza alegeri înainte 
de termen, într-o perioadă 
pe care ar considera-o mai

în minoritate
La congresul anual al partidului 

laburist, de la Brighton, a avut loc 
ieri un disputat duel oratoric între 
partizanii și adversarii politicii eco
nomice a guvernului. Atmosfera se 
încărcate cu o zi înainte, cînd Whi- 
fehall-ul a adoptat un decret în vir
tutea căruia blocarea salariilor și a 
preturilor — măsură de austeritate 
luată în vară de actualul cabinet — 
devine obligatorie, începînd din 6 
octombrie. Decretul acordă guvernu
lui puteri excepționale pentru a îm
piedica orice majorare a salariilor sau 
a preturilor.

„Dar, guvernul posedă puterile ne
cesare pentru a impune «înghețarea» 
salariilor, și nu pentru blocarea chi
riilor sau a preturilor”, releva liderul 
sindicatului muncitorilor din trans
porturi, Cousins, lăsînd să se înțelea
gă că există pericolul ca politica de 
austeritate să fie plătită numai de 
muncitori. Pentru acesta, relatează a- 
genfia „France Presse", solufia difi
cultăților economice ale Angliei nu 
constă în utilizarea forjei „unei legi 
conservatoare", ci în reducerea chel
tuielilor militare britanice în străină
tate. Critici la adresa planului de 
austeritate au fost formulate și de 
al(i membri ai partidului, aparfinînd 
aripii de sfînga.

Deși congresul a aprobat, în cele 
din urmă, politica economică a guver
nului (cu 3 836 000 voturi pentru și 
2 515 000 contra), cabinetul Wilson a 
fost pus în minoritate prin adoptarea 
rezoluției cu privire la agravarea pro
blemei șomajului, rezoluție propusă 
de sindicatul muncitorilor din trans
porturi.

MOSCOVA 5. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele celei de-a 
25-a ședințe a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, a oferit la 5 octom
brie în saloanele Ambasadei ro
mâne din Moscova un cocteil în 
cinstea reprezentanților țărilor 
membre ale C.A.E.R. în comitetul 
executiv.

Plenara C. C
al P.C. Bulgar

SOFIA 5 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
Bulgar, în cadrul căreia Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a 
prezentat o informare în legătură 
cu pregătirile în vederea celui 
de-al IX-lea congres al partidului 
care va avea loc la 8 noiembrie 
1966.

Plenara a ascultat, de asemenea, 
o expunere a primului secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jivkov, 
asupra convorbirilor pe care le-a 
avut Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar cu Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și cu 
Iuri Andropov, secretar al C. C. al 
P.C.U.S., precum și asupra trata
tivelor cu delegația de partid și 
guvernamentală cehoslovacă, con
dusă de Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace.

Au participat: S. Todorov, 
președinte al Consiliului de 
niștri al Republicii Populare 
garia, O. Simunek, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, J. Balkow, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, D. 
Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone, A. Apro, i vicepreședinte al 
Guvernului revoluționar rnunci- 
toresc-țărănesc Ungar, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, A. Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, care participă la 
ședință conform convenției de co
laborare dintre Iugoslavia și 
C.A.E.R., precum și N. Fadeev, se
cretar al C.A.E.R.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească;

vice-
Mi- 

Bul-

i

Conferința
Partidului Muncii

din Coreea
PHENIAN 5 (Agerpres). — La 5 

octombrie, la Phenian s-au des
chis lucrările conferinței Partidu- 
’ ...................... " ~ Kim Irlui Muncii din Coreea.
Sen, președintele C.C. al partidu
lui, a prezentat raportul intitulat 

. „Situația actuală și sarcinile care 
stau în fața partidului".

G. BONDOC

NOTE

vicfime și
Din 
pa- 
De 

aceasta, S.U.A.

34 DE DOLARI
timp de la 1 iulie și 
pînă la sfîrșitul lunii 
august au fosf uciși pe 
această cale 450 de „a- 
liați*, fără să mai vor
bim de răni)i și distru
geri materiale, S.U.A. 
s-au văzut nevoite să 
depășească stadiul 
„sorry” și să adopte

Un pichet de demonstranți de la 
compania americană „General Elec
tric" (cel mai mare beneficiar de pe 
urma comenzilor militare pentru 
Vietnam) opune rezistentă unui spăr

gător de grevă

ultimii ani în acest „stat al 
bunăstării* — cum se expri
mă presa burgheză — s-au 
semnalat fenomene ce afec
tează în mod nefavorabil 
nivelul de trai al popu
lației. Preturile au înregis
trat o creștere constantă, de 
circa 6 la sută pe an, în
deosebi în sectorul alimen
tar, în timp ce salariile nu 
au crescut decîf cu 2—3 fa 
sută pe an. Drept urmare,

SORRY«... ¥
De la un fimp, ofi

cialitățile saigoneze 
primesc cu regularitate 
un anumif gen de de
peșe din partea protec
torilor lor de la Was
hington. Tn ciuda lim
bajului variat în care 
sînf redactate, în toa
te se poate întîlni cu
vîntul „sorry” — scu
ze. Este modalitatea 
prin care autoritățile 
Pentagonului își expri
mă regretul pentru e- 
rorile săvîrșite de tru
pele americane trimi
se în Vietnamul de 
sud, care bombardea
ză pozițiile controlate 
de armata de mario
nete de la Saigon.

Prima greșeală se iar
tă, poate și a doua, dar 
erorile au devenit a- 
tît de frecvente încît 
„exprimarea regretului* 
a devenit o banalita
te. După un succint bi
lanț oficial, potrivit că
ruia în intervalul de

măsuri concrete. In 
consecință, președin
tele S.U.A. a dat dis
poziția de a se crea un 
„sistem de siguranță* 
care să prevină ase
menea incidente. Siste
mul o fost pus în a- 
plicare, dar bombarda
rea satelor aflate sub 
controlul trupelor sai- 
goneze și a pozițiilor 
acestora continuă. Ulti
ma știre parvenită

redacție înfățișează un 
caz petrecut la sfîrși
tul lunii septembrie, 
cînd avioane ale Sta
telor Unite au bombar
dat un sat sud-viefna- 
mez luînd trupele sai- 
goneze dislocate acolo 
drept partizani, 
nou 
gube materiale... 
data 
au hotărît să depășeas
că sfera „recompense
lor* morale, Pentago
nul făcînd cunoscut că 
familiile sud-vietname- 
ze în care s-au înre
gistrat morfi, ca urma
re a erorilor săvîrșite 
de pilojii americr ”n 
ultimele trei luni, vor 
primi o recompensă 
bănească în valoare de 
34 dolari pentru fieca
re persoană trimisă pe 
lumea cealaltă.

Halal consolare I

PARIS. După cum anunță ziarul 
„L’Humanită", înlre 4 și 8 ia

nuarie 1967 va avea loc cel de-a! 
XVIlI-lea Congres al Partidului Co
munist Francez.

BJS BELGRAD. Președintele R.S.F. 
Iugoslavia, losip Broz Tito, a 

primit pe Shojiro Kawashima, vice
președinte al Partidului Liberal-De
mocrat diu Japonia, membru al Par
lamentului japonez, care se află în 
vizită în Iugoslavia, și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

se manifestă în sînul popu
lației, îndeosebi în rînduri- 
le tineretului, esie stîrnită și 
de nemulțumirile fa(ă de u- 
nele aspecte ale politicii 
externe suedeze, îndeosebi 
de poziția echivocă a gu
vernului fa(ă de agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam. 
O anchetă întreprinsă cu 
cîteva luni în urmă de ra
diodifuziunea suedeză a a- 
răfat că în această țară, în

DEPLASĂRI IN VIATA
POLITICA SUEDEZĂ

favorabilă pentru partidul 
său.

Cum se explică evoluția 
situației politice din Sue
dia ? Multiplele corespon
dente din Stockholm’ și co
mentariile aferente vorbesc 
despre . „dorința de schim
bări’ care ar; predomina în
deosebi în rîndurile tinere
tului, dorință determinată de 
anumite cauze concrete. Cu 
toate că Suedia, cu cei 8 
milioane de locuitori ai săi, 
beneficiază de un înalt 
grad de industrializare și 
de 150 de ani de pace, în

în toamna anului frecut o 
grevă generală a 600 000 de 
muncitori a pufuf fi evifală 
numai în ultimul moment.

Guvernul s-a prezentat în 
alegeri pe pozijîi dezavan
tajoase și în domeniul poli
ticii fiscale. Măsurile „de 
austeritate* luate în ultima 
vreme s-au tradus îndeosebi 
prinfr-o sporire a impozite
lor, ceea ce a lovit mai 
greu pe cei cu venituri 
modeste și mai ușor marile 
societăți, beneficiare de de
grevări fiscale.

„Dorința de schimbări* ce

care Statele Unite benefi
ciau în mod traditional de 
o anumită influentă, 75 la 
sută din cei întreba)! au 
răspuns că nu pot simpati
za cu cei care ucid popu
lație civilă, bărbați, femei și 
copii în Asia de sud-est. 
Manifestafii de protest în 
fafa ambasadei americane 
din Stockholm au fost frec
vente în ultimele luni. O 
pătură însemnată a popu
lației cere guvernului o a- 
fifudine mai activă în ve
derea curmării agresiunii în 
Vietnam, ca și în probleme

ros CAIRO. Comisia centrală pentru 
I’®1 lichidarea rămășițelor feudale a 
holărît să sechestreze bunurile a 9 
familii ce s-au sustras prevederilor 
legii de reformă agrară. Totodată, 
același organism a dizolvat toate 
consiliile locale aflate sub controlul 
familiilor feudale.

că re- 
consti- 

politicii 
Suedia 

De no- 
e-

ca lichidarea colonialismu
lui și discriminării rasiale, 
în R.S.A., Africa de Sud- 
Vesf etc.

In aceste condiții, comu
niștii au cișligal voturi pen
tru că au prezentat soluții 
realiste și constructive atît 
în domeniul politicii inter
ne cil și în acela al politi
cii externe. Comuniștii su
edezi, a spus K. H. Her- 
mansson, secretar general 
al Partidului Comunist din 
Suedia, consideră 
zultatele alegerilor 
tuie o ratificare a 
duse de P.C. din 
în ultimii am.
tal că Hermansson, 
conomist și sociolog cunos
cut, este autorul unui stu
diu intitulai ; „Monopolul a 
15 familii”, care a obținut 
un mare succes de librărie 
și în care se demonstrează 
că' economia suedeză este 
dominată de 15 familii, în 
frunte cu atotputernica fa
milie Wallenberg.

In situația creată, comu
niștii propun social-demo- 
craților o acțiune comuna, 
incluzînd liste de candidați 
unice în alegerile din 1968, 
pentru a tace față perico
lului de dreapta. Social-de- 
mocratu nu au dat însă pînă 
acum un 
propunerii

Evoluția 
din Suedia 
măsură de
colaborări Intre comuniști și 
social-democrațl, în scopul 
eliminării pericolului de 
dreapta.

răspuns pozitiv 
comuniștilor.
situa(iei politice 

depinde în mare 
realizarea unei

A. CERNEA

EHJ SAIGON. 4 000 da soldați ame- 
rWt ricani au fost debarcați miercuri 
în portul sud-vietnamez Nha Trang. 
Numărul efectivelor pe care Statele 
Unite le-au dislocat în 
sud se ridică acum 
322 000 de oameni.

Vielnamul de 
la cifra de

după-amiazăgsjj BONN. Miercuri
twa au avut loc dezbateri în Bun- 
destagul vest-german în legătură 
cu politica externă a guvernului în 
lumina întrevederilor recente de Ia 
Washington, Johnson-Erhard. Cance
larul vest-german a făcut o declara
ție în care s-a pronunțat pentru o 
colaborare politică șl militară mai 
strînsă în Cadrul N.A.T.O., unde „po
ziția Franței a creat mari dificultăți*. 
Erhard a arătat, de asemenea, că 
tratativele privind prezența în Ger
mania occidentală a trupelor fran
ceze decurg într-un mod dificil.

n KINSHASA. Guvernul Republicii 
™ Congo (Kinshasa), întrunit 
miercuri sub președinția generalului 
Mobutu, a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu Portugalia.

Brio de Janeiro. Noul pre
ședinte al Braziliei, mareșalul 

Costa e Silva, o declarat că va con
tinua politica predecesorului său.

SOAR ES SALAAM. „Indepen
dența politică nu este eficientă 

dacă poporul nu exercită controlul 
asupra economiei propriei sale țări", 
se subliniază în Cartea Albă dată 
publicității marți de guvernul Tanza
niei. Documentul cuprinde șl propu
nerea guvernului referitoare la dez
voltarea mișcării cooperatiste.
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