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Convocarea ședinței plenare
a C. C. al P. C. R

în zilele de 12—14 octombrie a.c. va avea loc ședința plenară a Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român.
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CUM SE CONTUREAZĂ

CONSTRUCȚIILE

CELUI DE-AL DOILEA

Planul cincinal, prin modul în care a 
lost elaborat, eșalonînd sarcinile pe în
treaga perioadă de cinci ani și pe fie
care an în parte, oferă pe deplin posibi
litatea de a se ridica pe o treaptă mai 
înaltă activitatea de investiții. In acest 
sens, concomitent cu sporirea eforturilor 
pentru îndeplinirea planului de investi
ții pe anul în curs, o însemnătate excep
țională în momentul de față are pregă
tirea temeinică a tuturor condițiilor pen
tru desfășurarea unei activități ritmice 
în domeniul Investițiilor în anul viitor, 
cînd urmează să se realizeze un volum 
de investiții de circa 52 miliarde lei. în
semnătatea acestei sarcini a fost subli
niată la plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie a. c. în cuvîntul de închidere rostit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „O 
deosebită importanță are pregătirea lu
crărilor prevăzute a se începe în anul 
1967, pentru construirea unora din cele

(Ciiifi în pag.

mai importante obiective ale industriei 
chimice, energetice, siderurgice și con
structoare de mașini prevăzute în cinci
nal. In acest scop, în cursul acestui an 
este necesară concentrarea atenției spre 
elaborarea documentației tehnico-econo
mice, a proiectelor, pregătirea condiți
ilor pentru livrarea la timp a utilajelor 
ce urmează a fi montate în 1967, orga
nizarea șantierelor și asigurarea forței 
de muncă".

în ce stadiu se află pregătirea investi
țiilor prevăzute pentru 1967 ? Ce măsuri 
trebuie întreprinse de toți factorii care 
concură Ia realizarea investițiilor pentru 
a se asigura un ritm susținut de lucru 
pe șantiere, încă din primele luni ale 
anului viitor, începerea la timp a noilor 
lucrări și darea în funcțiune a obiective
lor Ia datele prevăzute ? Iată unele con
statări prilejuite de o recentă anchetă 
organizată de ziarul nostru.

a lll-a ancheta pe această temă)

Capacități 

de producție 

intrate 

în funcțiune
în regiunea Dobrogea a Intrat In funcțiune un nou obiectiv industrial — Fabrica de cretă de la Murfatlar, aparțlnînd întreprinderii miniere din regiune. Instalațiile modeme ale fabricii sînt realizate în cea mai mare parte în țară, Ia uzinele „Progresul"-Brăila, „In- dependența“-Sibiu, „Unlo“-Satu Maro și altele. Folosind bogatele zăcăminte de calcar din apropiere, noua fabrică va produce anual 100 000 tone de cretă măcinată. Produsul este solicitat în industria chimică, în construcții și la export.

★
La uzinele textile „Moldova” din Botoșani au intrat în funcțiune secțiile de vopsit, apretat și mer- cerlzat țesături din bumbac, din cadrul centrului de finisaj. Acest centru se numără printre cele mal mari șl mal moderne din țară. El are o capacitate anuală de înnobilare de 34 500 000 metri pătrațl țesături din bumbac. Secțiile centrului sînt înzestrate cu mașini și utilaje automatizate. (Agerpres)

Comunist Român și delegația
Partidului Comunist din FinlandaJoi dimineața au început convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Finlanda, care face o vizi'tă în țara noastră.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român la convorbiri au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Din partea Comitetului Central

al Partidului Comunist din Finlanda au luat parte tovarășii Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist din Finlanda, Martti Malmberg, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Finlanda, Romberg Mikael, membru al C.C. al P.C. din Finlanda, redactor-șef al ziarului „Folktid- ningen", Eerola Santeri, secretar al Comitetului regional Lahti al P.C. din Finlanda, Șjsko Kiuru, activistă la secția de informații a C.C. al P.C. din Finlanda.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația militară 

iugoslavăJoi după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit delegația militară iugoslavă, condusă de generalul de armată Ivan Goș- njak, locțiitorul comandantului suprem al forțelor armate, secretar de stat pentru Apărarea Națională a R.S.F. Iugoslavia, care se a- flă în vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate,

Grigore Răduică, șef de secție la C.C. al P.C.R., general-locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, general-locotenent Ion Coman, gene- ral-colonel Mihai Burcă, adjuncțl ai ministrului forțelor armate.A fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească. (Agerpres)
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Zilei 
petrolistului 
țpi Petroliștii rafinăriilor din ““ țară au livrat suplimentar de la începutul anului peste 42 000 tone de benzine, 17 000 tone motorină, 11 000 tone hidrocarburi aromate, 5 000 tone bitum, însemnate cantități de unsori, gaze pentru chimizare și alte produse cu caracteristici superioare. Rezultate deosebit de însemnate au fost obținute în acțiunea de valorificare superioară a materiilor prime la rafinăriile din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Brazi, .Teleajen.FT3 In primele 9 luni ale anu- “*■ lui, sondorii din întreaga țară au forat peste prevederile planului mal mult do 41 000 de metri. Cele mal bune realizări le-au obținut colectivele trusturilor Moineștl șl Tg: Jiu. In aceeași perioadă la două sonde săpate s-a depășit a- dîncimea de 8 000 metri.
H în intervalul 1981—1965, valoarea produselor obținute dlntr-o tonă de țiței a crescut cu 47 la sută, urmînd ca în 1970 să sporească cu încă 11,2 la sută față de 1965. In prezent se realizează benzine cu cifre octanice ridicate, motorine speciale, uleiuri superioare, hidrocarburi aromate etc. Peste 200 de produse petroliere românești sînt exportate în mai mult de 50 de țări de pe toate continentele.
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La Exploatarea minieră Rovlnarl sînt folosite mecanisme de înaltă produc
tivitate, între care și un excavator gigant, a cărui cupă se vede în fotografie
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principalele noastre sar- 
arătat scriitorul Zahar'a

Una din 
cini, ne-a 
Stancu, președintele Uniunii Scriito
rilor, este de a avea grijă ca orice 
talent autentic să aibă posibilitatea 
de a se manifesta, de a se dezvolta 
și de a contribui la înflorirea și îm
bogățirea literaturii noastre.

Scriitorul începător — toți am fost 
cîndva începători — este animat de 
dorința de a afla de la scriitori din 
generația sa, sau, și mai mult, de la 
scriitori mal în vîrstă păreri cu pri-

Facilitatea
sentinței de divorț

||3 întreprinderile de foraj au fost dotate cu noi instalații realizate de industria noastră constructoare de utilaj petrolier. In ridicarea indicilor de utilizare a instalațiilor de foraj o bună experiență au dobîndit petroliștii Trustului de foraj Tg. Jiu, care au trecut la folosirea fundațiilor prefabricate din beton pentru instalațiile de adîncime mică și medie. Ele contribuie la reducerea prețului de cost pe metru forat.
■ NWJ CARGOU I
Oi 4500 WNEConstructorii de nave de la Galați au livrat un nou cargou de 4 500 tone. Conceput și echipat astfel încît sâ poată naviga cu randament superior în cele mai diverse zone de navigație, cargoul are o viteză de 13 noduri și o rază de acțiune de peste 5 000 mile marine, putînd naviga neîntrerupt pînă la 16 zile.

Momentul căsătoriei re
prezintă, pentru viitorii soți, 
posibilitatea de a da curs 
sentimentelor ce-l animă, 
dragostei lor, dorinței de a 
întemeia o familie. Căsăto
ria are, așadar, un sens so
cial profund, căci ea con
stituie baza familiei — a- 
ceastă celulă fundamentală 
a societății. Sarcina dele
gatului de stare civilă, care 
efectuează căsătoria, este 
infinit mai ușoară decît cea 
a judecătorului pus să so
luționeze un caz de divorț. 
Cu toate acestea, în inves
tigațiile noastre am consta
tat tendința unor oameni ai 
legii de a interpreta divor
țul la egalitate cu căsăto
ria. Eroarea e categorică I 
La căsătorie, simpla exis
tență a afecțiunii recipro
ce, declarată sau subînțe- 
leasă, constituie un motiv 
suficient pentru a efectua 
căsătoria ; la desfacerea că
sătoriei însă, este suficient 
să se declare contrariul a- 
cesfui lucru pentru ca di
vorțul să fie pronunțat, așa 
cum se întîmplă de mul
te ori în instanțele jude
cătorești? (La tribunalul 
popular al raionului „Nico
lae Bălcescu”, în sute de 
buletine statistice cu privi
re la divorțuri, la întreba
rea „Cauza desfacerii căsă
toriei’ scrie, invariabil : 
„Lipsă de afecțiune’ ; dar 
foarte multe din aceste căs
nicii desfăcute pe temeiul 
„lipsei de afecțiune” n-au 
împlinit nici un an de la 
căsătorie). Simpla acceptare 
a „fluctuației sentimente
lor’, în ritmul acesta ame
țitor, încalcă principiul sta
bilității familiei, înscris în 
lege.

Un divorț este un lucru 
mult mai complex decît a

Mlhal STOIAN

căsătorie, deoarece acum 
este pusă în Joc e- 
xistența familiei. Căsăto
ria, bază a familiei, nu 
mai reprezintă o chestiune 
de ordin particular, care-i 
privește numai pe cei doi 
soți, ci una de interes ge
neral — în toate relațiile 
de familie existînd șl 
interes de ordin social.

la domici- 
Notiticarea 
5 Ianuarie 
da la așa-

Jocul probelor
In dosarul nr. 757/966 la 

Tribunalul popular al raio-

nulul N. Bălcescu se află o 
notificare, prin care soțul 
G. M. îșl somează soția 
G. D. să se prezinte în ter
men de 24 oro 
liul conjugal, 
poartă data de 
(exact la o lună
zisa „părăsire de domici
liu"). La 29 Ianuarie 1966, 
soția neconformîndu-se „ul
timatumului de 24 ore*, el 
intentează acțiune de di
vorț. La 28 februarie G.D. 
lipsește la ședința de con-

clllere. Procesul merge mal 
departe 1 termen 28 martie 
— se stabilesc martorii și 
viitoarea ședință la 12 mal. 
Acum, în luna mai, se au- 
diază martorii, părțile șl se 
și pronunță sentința: „Admi
te acțiunea de divorț, că
sătoria desfăcîndu-se din 
vina ambilor soți*. Divor
țul rapid a ținut două luni 
și ceva : o „conciliere* (în 
absența uneia din părți] 
plus două ședințe. De ce 
era nevoie de toată această 
grabă ? Erau chiar atît de 
evidente faptele, de cate
gorice ? Să cercetăm.

(Continuare 
în pag. a II-a)

vire la scrierile sale. Unde se poate 
face aceasia mai nimerit decît în- 
fr-un cenaclu literar ? Personal cred 
că fiecare cenaclu literar poate juca 
un rol important în descoperirea și 
scoaterea la iveală a talentelor ti
nere.

Gri-ul 
farmecul 
covoare 
din fire 
totul obositoare și apăsătoare atunci 
cînd, părăsind domeniul cromatic, le 
întîlnim ca dominante ale unei acti
vități 
iată, 
ziarul 
ne-a 
mare 
alburiu, translucid, pînă la cel închis, 
quasi-opac. De unde această aglome
rare de tonuri și nuanțe deloc recon
fortante ?

umE
și nuanțele de gri, care dau 
atît de deosebit al multor 
și scoarțe țărănești lucrata 

de lînă nevopsite, devin cu

ce se dorește intelectuală. Șl 
raidul-anchetă întreprins de 
nostru pe tema indicată în titlu 
prilejuit întîlnirea cu o prea 

cantitate de cenușiu, de la cel

Organizarea 
administrativă 
nu inseamnă totul

De mal multă vreme, Uniunea Scri
itorilor șl-a ’»lras asistența profesio
nală pa care cu ani în urmă o a- 
corda cercurilor și cenaclurilor lite
rare, înflorite pe fot cuprinsul țării 
acolo unde viața le năștea și pasiu
nea pentru scris a amatorilor le în
treținea. Organizarea și îndrumarea 
acestora revine de aproximativ doi 
ani în exclusivitate Casei centrale 
a creației populare (prin casele re
gionale, raionale și orășenești de 
creație populară) și sindicatelor.

Scriitorul Pop Simion, vicepreședin
te al Uniunii Scriitorilor, ne-a expri
mat părerea că la unii salariați ai 
Casei centrale a creației populare 
se constată tendința de a se lăuda 
cu numărul mare de cercuri și ce
nacluri, dar că multe din acestea sînt 
înființate în chip formal și duc o exis
tență efemeră.

:/
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CLUJ. .Cartierul „Grigorescu

Șeful serviciului de literatură de la 
Casa centrală a creației populare, 
loan Meițoiu ne-a împărtășit un 
punct de vedere diferit. Potrivit 
părerii sale, existența cercurilor de 
amatori se justifică nu în măsura în 
care reușesc să fie ateliere unde să 
se formeze scriitori, ci în măsura în

Mihai FLOREA

(Continuare In pag. a IV-a)

Transportul naval, maritim și 
fluvial, va cunoaște în anii cinci
nalului o Însemnată dezvoltare. 
Paralel cu dotarea flotei cu nave 
moderne de mare capacitate, se 
vor întreprinde importante lucrări 
de extindere și modernizare a 
principalelor porturi.

După cum se știe, in prezent se 
desfășoară lucrări de extindere 
spre sud a celei mai mari porii 
maritime a tării — portul Con
stanta. Digul de larg, lucrare de 
mari proporții, a înaintat în mare 
pină în prezent cu peste 1,5 km. 
Lucrările de dezvoltare a portu
lui Constanta se vor realiza în 
două etape. In prima etapă, care 
se va încheia în 1970, se vor con
strui cheiuri noi, clădiri, căi fera
te, etc. care vor permite desfășu
rarea activității portuare în con
diții optime. Despre amplasarea 
lor vorbesc următoarele cifre: 
lungimea liniilor ferate construite 
în prima etapă va, măsura 19,1 
km) la construirea liniei ferate de 
acces Constanta—Vii—port și a 
terasamentelor se vor excava a- 
proape două milioane metri cubi 
de pămînt și piatră. Portul Con
stanta va fi înzestrat în această 
perioadă cu clădiri și faruri pen
tru semnalizarea navigației, utila
je portuare moderne pentru încăr
carea și descărcarea navelor, di
ferite instalații petroliere, instala
ții electrice generale cu o putere 
de alimentare cu energie electri
că de 4 000 kW, instalații de tele
comunicații, canalizare și pentru 
epurarea apei de balast, magazii 
de mărfuri și platforme pentru de
pozitarea produselor.

Prin construirea de noi dane 
pentru minereuri și mărfuri gene
rale, capacitatea de trafic a noi
lor fronturi de acostare va fi de 
6 milioane tone pe an. Totodată 
pînă în anul 1970 este prevăzută 
terminarea execuției digului de a- 
dăpostire. După realizarea lucrări
lor prevăzute pentru etapa a 11-a, 
portul Constanta va deveni unul 
dintre marile porturi maritime din 
Europa.

Ștefan DINICA

(Continuare în pag. a II-a)

TELEGRAMA
Tovarășului WALTER ULBRICHT 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului prof. dr. h. c. JOHANNES DIECKMANN 
președintele Camerei Populare a Republicii Democrate Germane 

Tovarășului prof. dr. h. c. ERICH CORRENS 
președintele Consiliului Național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate BERLINDragi tovarăși,Cu prilejul celei Democrate Germane, munist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și~ăl Marii Adunări Naționale ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dv. și prin dv. populației Republicii Democrate Germane, un salut tovărășesc și cele mai călduroase felicitări.Poporul român se bucură sincer de succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din Republica Democrată Germană, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în opera de construire a socialismului, în dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea nivelului lor de trai.Republica Socialistă România sprijină eforturile Republicii Democrate Germane îndreptate spre asigurarea păcii și securității în Europa, înțelegerea între cele două state germane, crearea condițiilor în vederea rezolvării pe cale pașnică a problemei germane.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare tovărășească statornicite între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania se vor dezvolta continuu pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii în întreaga lume.Vă. urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. și tuturor cetățenilor Republicii Democrate Germane, noi și însemnate succese în dezvoltarea și înflorirea patriei dv. socialiste, în lupta pentru apărarea păcii.

de-a XVII-a aniversări a proclamării Republicii în numele Comitetului Central al Partidului Co-

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

a

ȘTEFAN VOITEC 
Președintele

Marii Adunări Naționale 
Republicii Socialiste România
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e la simpla asistență la naștere și la recunoașterea clinică a cauzelor durerii sau hemoragiei, de acum 100 de ani, de
la practica limitată a specialității, pînă la complexitatea actuală a obstetricei și ginecologiei, drumul parcurs este imens și progresele realizate în timp evidente.Cadrul disciplinei noastre s-a lărgit considerabil și se lărgește mereu. Obstetricianul modern trebuie să-și pună probleme de genetică, de chimie biologică, de biofizică, de psihologie, de statistică demografică ; orizontul lui nu poate să rămînă îngust atunci cînd știința merge înainte cu pași gigantici. In afară de acestea, el trebuie să fie un chirurg priceput, care să poată rezolva de urgență și cu îndemînare operațiile impuse de diversele situații.Sfera de activitate a obstetricia- nului de azi are un larg orizont social, care înnobilează misiunea a- cestei profesii, în grija căreia stă' asistența femeii și a mamei, ca și a mlădiței de viață nouă care vine pe lume.Cred că aici se găsesc cele mai mari satisfacții pe care le dă practica specialității noastre. Ea ne răsplătește în modul cel mai feri- . cit munca, emoțiile și sacrificiile cu primul țipăt de viață al noului născut și cu bucuria de a-1 simți pe brațele noastre la primul contact cu lumea.Amintesc toate acestea pentru a arăta ce răspunderi serioase stau pe umerii obstetricianului-gineco- log, pentru a sublinia încă o dată că menirea esențială a profesiei sale este aceea de a îngriji femeia așa încît ea să poată avea urmași

în cele mai bune condiții de. sănătate, de a o ajuta pe mamă să treacă cit mai ușor prin perioada gravidității și lehuziei, de a înlesni nașterile cît mai multor copii sănătoși.In ultimii ani, o cantitate imen-
Practica aceasta a găsit — de ce n-am spune-o — suficient teren slab pentru a duce la deformări profesionale, la dezvoltarea unei a- numite mentalități evident amedi- cale, la neglijarea unor domenii esențiale și complexe ale cercetării.

să de muncă și energie s-a cheltuit Cu alte cuvinte, transformînd pro- la.^ avorturi pentru o operație care fesiunea îptr-o preocupare specială și aproape exclusivă pentru avort, unii dintre medici au depreciat și degradat în mare măsură atît conținutul științific, cît și nobila misiune socială a specialității lor.Se impune deci pentru acești medici o reconsiderare atentă a misiunii lor în societate și în profesiune. Considerente majore dictate de sănătatea femeii și a copilului, de soliditatea familiei, de necesitatea creșterii susținute a natalității cer ca întreaga pricepere

este, de fapt, un act chirurgical dăunător sănătății femeii și în contradicție cu misiunea medicului de a apăra viața.Deosebit de grav este faptul că marele număr de avprturi provocate, cărora li s-a pus capăt prin recentul Decret al Consiliului de Stat, au avut o influență Aocivă nu numai asupra sănătății femeii și a' indicelui demografic al natalității, ci și asupra formării, evoluției și concepției unor cadre medicale.

și capacitate a medicilor obstetri- cieni și ginecologi să fie puse, în slujba acestor îndatoriri nobile, cer un grad înalt de probitate profesională și responsabilitate față de popor.Timpul cîștigat prin reglementarea întreruperilor de sarcină va putea fi folosit mai eficient în scopuri esențiale, pentru îngrijirea gravidelor și a bolnavelor, pentru ridicarea permanentă a pregătirii profesionale.Probleme din cele mai diferite se ridică zilnic în fața obstetri- cianului-ginecolog și impun soluționări competente, diversitatea a- cestor probleme făcînd din specialitatea noastră o disciplină medicală de sinteză. Dacă altă dată medicul le ignora sau se limita la o observație superficială, astăzi progresul științelor medicale îl obligă să pătrundă în esența fenomenelor, să le cunoască, să le prevadă, să le prevină și să le trateze. Organismul femeii și al gravidei trebuie cunoscut în totalitate, cu toate schimbările și reacțiile, deci cu toată problematica de medicină internă, endocrinologie etc., pe care poate s-o aducă după sine această stare specială a femeii.Fără cunoașterea ei complexă, medicul se află în situația de a nu putea fixa un diagnostic exact, de a se înșela sau de a face confuzii regretabile.Nimeni nu are dreptul să rămînă în urmă și cu toții trebuie să ne străduim ca atît pe plan social, cît și pe plan științific, medical, să susținem prestigiul specialității, să fim la înălțimea misiunii noastre medicale și sociale.

ÎNTRE CÎMPINAȘI COMARNIC
Noua variantă

a șosetei
naționale

construcție
Intre Cîmpina și Comarnic 

se construiește o nouă varian
tă a șoselei naționale, care va 
ocoli o parte din localitățile 
acestui traseu cu trafic intens 
de circulație, inclusiv pasajele 
de cale ferată de la Cîmpina, 
Podul Vadului și Gura Beliei. 
Constructorii execută în pre
zent lucrările de terasament și pregătesc materialele nece
sare podurilor ce vor fi con
struite peste rîul Prahova și 
afluenții acestuia. Platforma 
șoselei este prevăzută în fi
nal cu două benzi pentru fie
care sens de circulație, sepa- 

■ rate printr-o zonă verde cen
trală de 4 m lățime, poduri, 
viaducte, ziduri de sprijin etc.

în loc de concluzii

O să se limiteze numărul căsătoriilor permise unul singur individ, cit și — implicit — al divorțurilor.

• să fie înlăturate cundare, superficiale, neajunsurile mărunte cursul căsniciei ;
motivele se- provocate de ivite pe par-

0 sistemul de probe în procesele de divorț să fie îmbunătățit ; în aprecierea motivelor de divorț să se pornească în primul rînd de la INTERESELE COPIILOR MINORI exlstenți în căsnicia respectivă ;

0 judecata să pornească de Ia respectarea principiului stabilității familiei, de la necesitatea restabilirii familiei amenințate, să nu cîntărească numai dreptatea uneia sau alteia din părți ;
0 martorii mincinoși să fie pedepsiți In conformitate cu prevederile legii ;

(Agerpres)

Facilitatea
(Urmare din pag. I)
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și ar fi văzut 
declarate.

judsc.area ca- 
în a altora — 
că oricum di-

sentinței de divorț Ifc
îi •. ■

■

UTILUL
ÎN ȘEDINȚĂ

Ștefan LUCA

G. M. : In timpul de 5 săpfămînl 
cît a durat căsătoria, sofia mea nu a- 
vea grijă de menajul ce urma să-l tacă 
în căminul conjugal. în fot acest timp 
a avut o comportare foarte urîfă și 
jignitoare la adresa mea ca sof, adre- 
sîndu-mi repetate injurii și insulte.

La rîndul ei, G. D., avînd cuvînlul, 
solicită desfacerea căsătoriei din vina 
ambilor sofi.

Martorii reclamantului: Arată că so
fia pîrîtă a părăsit domiciliul conju
gal ia numai o lună de la încheie
rea căsătoriei, că nu s-a îngrijit de 
gospodărie și că provoca certuri 
făcea scene de gelozie sofului.

Martorii pîrîfei : Declară că soful 
reclamant a bătuf-o pe sofia sa și că 
apoi a alungat-o din casă. Sofii se 
certau reciproc și ambii sînt foarte 
ambifioși.

Sentința civilă nr. 2 362 : Față de 
probele administrate în cauză, in
stanța socotește că în spefă sînt mo
tive temeinice (subl. ns.) care duc la 
concluzia că această căsătorie nu mai 
poate continua din vina ambilor sofi. 
După cum au arătat martorii, sofii 
sînt ambifioși, se certau reciproc (ia
răși — subl. ns.) și își aduceau injurii, 
contribuind astfel în egală măsură la 
desfacerea căsătoriei.

Nu mal era chiar nimic de făcut 
pentru salvarea căsniciei acesteia î 
Sentința consemnează existența unor 
motive temeinice. Dar ce fel de mo
tive temeinice există, cînd părfile se 
contrazic esenfial (unul zice c-a fost 
gonit de-acasă, altul zice că celălalt 
a părăsit domiciliul conjugal), cînd 
depozițiile martorilor se bat de ase
menea cap în cap ? Afirmația recla
mantului că sofia sa îl insultă nu se 
confirmă nicăieri (cearta nefiind ega
lă cu injuria) iar cît privește părăsi
rea domiciliului conjugal, ea nici n-a 
fost refinută de instanță ca pro
bă. Există — afirmă judecătorii — 
destule cazuri în care neînțelegerile 
dintre sofi se datoresc inițial unor 
chestiuni mărunte, absolut neglijabile, 
dar care ajung să capete proporții, in- 
filfrîndu-se treptat în existența familia
lă, determinîndu-i pe sofi să aibă o 
comportare reciproc necorespunzătoa
re, ceea ce duce la despărțirea lor. 
în admiterea acțiunii de desfacere a 
căsătoriei, instanfa trebuia să se orien
teze nu după măsura în care unul 
dintre sofi, sau amîndoi la un loc, se 
fac vinovafi de fapte supărătoare pen
tru celălalt, ci numai după gradul în 
care faptele Invocate fac cu adevărat 
Imposibilă continuarea căsătoriei.

★
După o studiere atentă a unor dosa

re de divorț reiese că actualul sistem 
de probe mai are suficiente lacune, 
lată cum soluționează Tribunalul 
popular al raionului „30 Decembrie" 
cazul care constituie obiectul dosa
rului nr. 7 592/965 :

Soful : (declară la conciliere). Scan
daluri, insulte și lipsa preocupărilor 
gospodărești din partea sofiei.

Sofia : Lipsa de contribuție la chel
tuielile gospodărești, absenfe de la 
domiciliul conjugal din partea sofului, 
jigniri.

Martorii sofiei (rude de-ale ei) : so
ful avînd serviciul într-o localitate de 
lîngă București făcea naveta și cînd 
venea în București, în loc să vină a- 
casă la sofie, se ducea mai întîi la 
mama lui. Și totodată numitul nu o 
lua pe sofie la plimbări sau la alte 
distracții. Odată, cînd sofia s-a dus 
în localitatea în care soful își presta 
serviciul, el n-a prezentat-o colegi
lor săi în calitate de sofie a sa. So
fia, care este studentă, s-a ocupat to
tuși de menaj.

Martorii sofului (rude de-ale lui, 
printre care și mama). Sofii nu se în
țeleg din pricină că sofia îi pretin
dea sofului să dea în casă tot sala
riul. Sofia nu-i pregătea pachet de 
mîncare dimineața (declară mama — 
n. n.) afund dnd acesta pleca la ser
viciu. Sofia nu făcea menajul (de
clară fratele).

naiul a înlăturat ca nesinceră de
poziția martorului A..S., fratele so
țului, a cărui nesinceritate s-a re
ținut atît din faptul că fiind în- 
tr-un grad de rudenie apropiată cu 
acesta a căutat să depună favora
bil sus-numitului, cît și din împre
jurarea că el, necunoscînd adresa 
soților, a demonstrat că nu cu
noaște împrejurările, relatate în 
depoziția sa, din constatări perso
nale, nefrecventînd locuința soți
lor și contrazicîndu-și astfel pro
priile afirmații, în sensul că ar fi 
mers în casa acestora 
și auzit personal cele

divorț trebuie să se desfășoare 
limitele stricte ale adevărului, ca ori
care alt fel de proces civil sau penal. 
Încercînd să stabilim un procentaj, 
am constatat — în investigația noastră 
— că 5—6 martori din 10 sînt rude 
apropiate ale celor în cauză, ceea ce 
impietează, de la bun început, asupra 
obiectivitătii și a posibilității de 
afla adevărul,

SENTINȚA (admite divorțul, însă din vina soțului) : Pentru a 
ajunge la aceste concluzii, tribu-

Este evident că, în 
zului respectiv — ca și 
s-a pornit de la ideea 
vorful se va pronunța,, rămînînd nu
mai ca instanfa să aprecieze cine are 
dreptate, a cui e vina. Dreptate însă 
trebuia să se facă nu părților, ci FA
MILIEI, în întregul ei I Pripeala cu 
care au fost solufionafe cazurile de 
divorț înfățișate mai sus este eviden
tă. Pe judecători i-a preocupat mai 
mult să împartă dreptatea uneia sau 
alteia din părți, să drămuiască vinile, 
decît să restabilească aceste căsnicii, 
să judece procesele din perspectiva 
obligațiilor sociale pe care orice fa
milie constituită și le asumă. Căci 
peste această dreptate „fragmentară", 
a uneia sau alteia din părfi, se poate 
acfiona în virtutea unei drepfăfi infi
nit mai importante, fundamentale, în 
raport cu care trebuie interpretate ca
zurile. Un divorf nu se poate pronun
ța în favoarea cuiva, ci î.n defavoarea 
ambilor sofi, a copiilor, a societății. 
Procedînd cum au procedat, instanțe
le care au judecat cazurile citate au 
acceptat, tacit, ideea unora că „Astăzi 
mă-nsor, mîine mă despart".

S-a dovedit că prea des apare, în 
Sentințele civile care admit desface
rea căsătoriilor, formula „Din vina am
bilor sofi", aminfindu-ne de o alta, 
nu mal pufin faimoasă : „Nepotrivire 
de caracter". Punînd fafă-n față 100 
de dosare de divorf, am constatat că : 
dinfr-o sulă de cazuri, în 65 de pro
cese despărțirea este cerută de so
fie, în 35 — de sof. în aceleași o 
sută de cazuri instanfa stabilește vi
novățiile în desfacerea căsătoriei ast
fel : 37 de sofi, numai 16 sofii și,.. 
47 — „vina ambilor sofi". Dar grija 
exclusivă pentru o așa-zisă „obiecti
vitate", pentru sensul în care se în
clină balanfa —-în favoarea căreia 
din părfi — poafe dăuna felului pri
mordial pe care frebuie să și-l pro
pună un proces de divorf : apărarea 
căsniciei, stabilitatea familiei. Dovadă: 
numărul împăcărilor pe parcursul ju
decății este infim.

• Ar trebui să se analizeze posibilitatea ca termenele dintre ședințele de judecare a cauzelor de divorț să nu mai fie atit de scurte 'și nici șă nu se mai acorde identic, ci de la caz la căci sînt situații în care timpul, sfătuitor, poate ajuta căsniciei ;
0 să se insiste pentru prezența belor părți Ia conciliere, acordîndu-se, după împrejurare, mai multe termene de conciliere ; ședințele să fie EFECTIV de împăciuire ;

tJR In cartierul Steagul roșu III din orașul nostru, au fost date în folosință în luna Iunie 5 blocuri. Clădirile sînt frumoase, apartamentele — confortabile. Toate ar fi bune, numai că instalațiile de apă caldă nici pînă azi nu funcționează. La sesizările locatarilor, sfatul popular răspunde că stația de termoficare care urmează să deservească aceste blocuri încă nu s-a terminat. Dar măsuri pentru urgentarea lucrărilor n-a luat. Nici Întreprinderea de transporturi n-a acționat mal operativ pentru înfăptuirea propunerii locatarilor de a se prelungi linia autobuzului nr. 11 cu încă o stație, ca oamenii să nu curgă pe Jos De ce ? mal fie obligați să par- aproape un kilometru.

Stațiunea balneo-climatericâ Tușnad Foto : S. Cristian
slilor de recepție la tățli coloranților, pe de analiză.!Jg3 La 8 septembrie 8® Moinești cumn;

Atenfie:

Georgeta SPÎNU Brașov
marfori mincinoși!

După cum am arătat, sentinja din 
care am citat mai înainte consemnea
ză faptul că tribunalul a fost nevoit 
să înlăture „ca nesinceră depozita 
martorului A. S.".

Problema martorilor în procesele 
de divor) este extrem de gravă, pen
tru că foarte mulji dintre ei își per
mit să vină în fa(a instanțelor'judecă
torești mințind, săpînd astfel la teme
lia — 
nicii, 
nere. 
rînd, are datoria să vegheze la apli
carea strictă a legii, dacă nu înșiși 
oamenii legii ? Ne întrebăm deci de 
ce instanța respectivă, care a consem
nat depozifia martorului A.S. ca fiind 
nesinceră, n-a acfionat pînă la capăt, ■ 
făcînd în așa fel încît să se ajungă 
la aplicarea art. 278 c.p., care pre
vede — pentru mărturie mincinoasă 
— pedeapsa cu închisoare corecfio- 
nală de la 3 luni la 1 an.

Așadar, într-o asemenea situație, 
după ce a înlăturat depozițiile unor 
martori ca fiind nesincere, nu era ca
zul ca instanfa să urmărească faptul 
respectiv, să sesizeze procuratura în 
vederea anchetării celor în cauză, 
pentru săvîrșirea delictului de mărtu
rie mincinoasă ? Căci un proces de

și așa șubrezită — a unor căs- 
dintre care, cele mai multe, ti- 
Dar cine altcineva, în primul

■ Căminul cultural din satul nostru este instalat într-o clădire de toată frumusețea. Pînă nu demult aici aveau loc spectacole, se prezentau filme, conferințe etc. In ultima vreme însă la cămin nu se mai organizează nici o manifestare culturală. Sfatul popular și consiliul de conducere al C.A.P. din comună au găsit cu caic să transforme căminul în magazie de cereale. Nu mai erau și alte depozite în sat decît încăperile cu tablouri pe pereți, cu perdele la ferestre și cortină de catifea ? Mult s-or fi gîndlt gospodarii comunei pînă ce au luat această inițiativă ?
Elena SIRBU 
Constantin NUȚA 
Constantin STOICA satul Glimbocelu, comuna Budișteni, raionul Găiești

■ Căminul este inst

înBucurești, ne-a scris recent că a cumpărat o pijama din finet imprimat, confecționată la fabrica „Brăila". Pijamaua, Ia primul spălat, și-a pierdut culoarea.Ministerul Industriei Ușoare, analizînd cele sesizate, comunică redacției că a luat măsuri: în întreprinderile de confecții se va da o mai mare atenție recepționării materiilor prime care asigură calitatea produselor finite, iar în țesătorii controlul lnterfazlc se va intensifica. Totodată, va crește exigența corni-

B Mihail Popescu, domiciliat București, ne-a

verificarea cali- baza buletinelor rate. Au fost alocate fonduri pentru a se îmbrăca pereții băii cu faianță, pentru amenajări la vestiare etc.jgs La 8 septembrie am expediat la Moinești cumnatului meu, Dan Tînjală, un colet poștal. Coletul, cu- prinzlnd un impermeabil și o cămașă, ambalat cum scrie la carte, într-o cutie de carton și apoi cusut într-o pînză albă, l-am predat la oficiul nr. 1 din orașul nostru, conform chitanței nr. 442.La 12 septembrie am primit de la cumnatul meu un aviz telefonic. Mă
/fECLAMAȚ//

'sesiză fir

RĂSPUNSURI

gîndeam că vrea să-mi mulțumească. Cînd colo, surpriză 1 Primise în colet un ciorchine de strugure înfășurat în hîrtie de ambalaj. Pachetul a sosit nesigilat la poșta din Comănești șl l-a desfăcut în prezența factorului. Au trecut trei săptămîni de la reclamarea acestui fapt, dar nu s-a rezolvat nimic. Salariațli oficiilor poștale din Constanța și Comănești dau vina unii pe ceilalți.Cum se poate întimpla așa ceva ? Oare nu se poate stabili vinovatul ? Cred că nu voi rămîne fără răspunsuri la aceste întrebări, după cum e normal să nu rămîn nici păgubaș;
Gheorghe RUSUConstantaPe lîngă mina Filipeștii de Pădure a luat ființă acum cîtva timp un grup social. Dar instalațiile de baie se defectează, cabinele nu sînt bine întreținute, scriau redacției cîțiva muncitori. Consiliul local al sindicatelor Cîmpina, care a cercetat sesizarea, a- duce la cunoștință că lipsurile relatate au fost înlăturate. Instalația de apă a fost înlocuită iar dușurile repa-

KjS Am cumpărat un frigider „Fram“ care n-a funcționat decît două zile și s-a defectat. Prin luna mai, am apelat la cooperativa din oraș, pentru a-1 repara. Meșterii de la cooperativă l-au luat, l-au ținut o săptămînă, timp în care i-au ars rezistența, dar n-au izbutit să-l dreagă. M-am adresat atunci Uzinei mecanice Sadu, raionul Tîrgu Jiu. La 25 iulie, printr-un răspuns semnat de directorul întreprinderii, mi se făcea cunoscut că „pentru remedierea defecțiunilor frigiderului, vom trimite delegatul nostru". Trebuia să plec cu soția și copiii la mare. Am amînat concediul șl am stat în așteptarea delegatului. Nu mai sosea. în august am trimis din nou uzinei o recomandată. Delegatul nu șl-a mai făcut apariția, iar frigiderul nostru stă și se odihnește. Cu buna știință a celor de la cooperativă și de la uzina producătoare nu consumă decît... termenul de garanție.

Am încercat o dată să-i fixez imaginea într-o schiță satirică. E vorba de tipul, bine cunoscut nouă, al celui care ia întotdeauna fără greș, minat de o chinuitoare dorință de a se evidenția cu orice prilej, fie că are de spus, fie că, mai a- les, nu are, cuvîntul în ședință. Fără greș, ridica mîna, se ridica el însuși, promițînd solemn că va rosti „numai două cuvinte", două cuvinte menite să limpezească dintr-o dată problema, să o rezolve cît ai clipi. O dată promisiunea făcută, pleca în căutarea acelor două prețioase cuvinte fermecate și trăncănea și trăncănea, cu reveniri, pipăind, grăbit ori meticulos, înecînd totul într-o flecăreală fără cap și fără coadă... Tipul, înțeles ca o convenție, impusă de specia satirei, era ridicol, firește, dar, el însuși, apărea inofensiv și în cel mai bun caz impulsionat la o astfel de escapadă de nădejdea că va fi evidențiat, scos la lumină și cine știe, a- vansat.Lăsînd la o parte convenția ce se stabilește de la început într-o povestire satirică, îngroșînd trăsăturile, să ne oprim la proporțiile reale. Oare, în realitate, nu se întîlnesc destule cazuri, în care se tot caută „două cuvinte", oare nu se lungesc de pomană adunări, ședințe, consfătuiri ? Oare ne întrebăm întotdeauna cu seriozitate : ce valoare are timpul și ce facem cu el dacă are valoare 7 Sau : ce facem cu timpul irosit de astfel de flecari? Avem oare întotdeauna certitudinea utilului, știm să înlăturăm inutilul atunci cînd adunăm într-o sală, în fața sau în jurul unei mese, oamenii, calculînd timpul necesar și înmul- țindu-1 la numărul lor?Porniți în căutarea celor „două cuvinte", rătăcind în hățișurile vorbăriei, se întîm- plă iarăși ca, în astfel de ocazii, să asistăm la divagații. Ca amuzament am accepta să le urmărim, poate, în alte împrejurări. Sînt penibile, pentru că ne dăm seama, stînjeniți, că omul nu se mai poate opri, încurcat în labirintul în care singur s-a vîrît. Și a- tuncl ședința se prelungește, apar nerăbdarea, enervarea, inevitabila plictiseală. Divagațiile se leagă strîns- de lipsa unei clare ținte de atins, de încărcările excesive ale ordine! de zi, de tendința de a discuta despre toate șl, cum

se întîmplă în asemenea cazuri, de nimic temeinic.La toate acestea se adaugă, îndeajuns de frecvent, o anume concepție, cel puțin bizară, că în ședință trebuie să fim „activi" cuk orice preț, chiar dacă propria noastră părere, cu- vînt cu cuvînt, a fost formulată înainte de-a ne veni rîndul. îți vine greu să rostești aidoma formularea, deja spusă, și, în acest caz, o îmbraci în alte cuvinte, ceea ce înseamnă în realitate cam același lucru, adică irosirea nejustificată a timpului. Contribuția ta

personală a devenit inutilă. Divagațiile parazitare, stabilirea vagă a scopului ședinței, dorința de-a te arăta invariabil „activ" sînt încărcături nedorite, arabescuri verbale inutile, ele umplu sferturi de oră sau chiar mai mult, din timpul oamenilor chemați să discute o anumită problemă, o anume carență ivită în procesul muncii, o hotă- rîre precisă.Fără îndoială, terenul de investigație este extrem de vast. Trăim cu adevărat experiențe de muncă și de viață deosebite, într-un ritm impetuos, se ivesc probleme cu un tulburător specific : acela al noutății, care solicită în același timp meditație, gîndire profundă, cît și soluționări neîntîrziate, promptitudine fără pripeală, viziune de ansamblu fără pierderea amănuntelor, experiență verificată, cutezanța pionierului și care, mai ales, impun rezolvarea lor prin efortul colectiv. Prin urmare este de la sine înțeles că sînt utile, foarte utile dezbaterile creatoare, schimburile de experiență, consultările colective, adoptarea hotărîrilor într-un consens unanim, așa cum sînt fertile schimburile de opinii, lupta de idei, toate subordonate aceluiași țel : mai bine, pe un drum mai scurt, cîștigînd timp, netezind astfel urcușul.înțelegem astfel că sînt neapărat necesare, obligatorii chiar, discuțiile, începînd de la sectoare și secții pînă la trust, legate, să zicem, de rentabilitatea unei gospodării de stat ; sînt necesare, în primul rînd, pentru a se descope

ri sursa deficiențelor, a pierderilor, sursa irosirii timpului, cum e cazul unor astfel de unități. Tot astfel, sînt deosebit de prețioase întâlnirile între uzina furnizoare și beneficiar, cum sînt deosebit de prețioase întîlnirile între fabricile care cooperează în vederea realizării unei mașini, a unor utilaje, sau acelea în care se a- nalizează ritmul de muncă pe un șantier, cauzele respingerii de către comerțul de stat a unor produse de larg consum, diagnosticarea precisă a fiecărei anomalii ivite în proiectare, să zicem, în gradul de eficiență a unei investiții, tot așa cum nu este și nu poate fi inutilă examinarea competentă, la obiect, a organi- sării campaniei de toamnă, a încheierii unui bilanț, a pregătirii deschiderii noului an școlar și ori- cît am încărca seria deschisă nu o vom putea încheia. Acest fapt reprezintă în esență una din trăsăturile vieții contemporane, mereu plină, mereu deschisă în fața noastră...A discerne într-un astfel de context complex al ritmului contemporan, a alege cu siguranță și a despărți utilul de inutil mi se pare a fi una din trăsăturile care definesc un bun organizator, dotat cu clarviziune, echilibru, calculat iără zgîrce- nie, darnic iără a fi risipitor. Căci nu-i totuna să discuți Ia nesfîrșit problema rotației schimbului de noapte, uitînd că e- sențialul este problema productivității, a eliminării disproporțiilor între schimburi.Intr-un astfel de context alunecările spre superficialități, înglodarea în vorbărie atît de distonante, exprimă în fond lipsă de preocupare față de om și munca lui. Ședință de dragul ședinței, voluptatea de-a ne asculta pe noi înșine înșirînd ca mărgelele vorbe după vorbe sînt anacronisme, pe care trebuie să ne străduim a le înlătura definitiv. Și, totuși, pe ici, pe colo, sînt semnalate celebrități de natura „gata, și-a dat drumu', de-acum în- vîrte morișca...'.Nu este, nu poate fi un simptom oarecare ; nu este un tip inofensiv, fiindcă irosește, irosește poate inconștient — deși e mai greu de crezut — timpul celor din jurul său, în acest caz fiind și insolent. A-1 încuraja înseamnă a gira o deturnare de fonduri, căci timpul pentru fiecare din noi înseamnă un neprețuit fond al societății pe care sîntem datori să-l folosim din plin ca pe-o valoare nemăsurată, cu care se cade să fim zgîr- ciți.

Extiniferea și sistematizarea
Gh. KLEINCîmpulung-Muscel

REj Strada Avram Iancu se află în centrul orașului nostru. Pe aici circulă zilnic numeroase autovehicule spre întreprinderile din apropiere. Cu 4—5 ani în urmă strada a fost asfaltată. Dar lucrarea a fost făcută de niîntuială, așa încît în scurtă vreme asfaltul a crăpat. Astă-primăvară, I.G.O. a trimis cîtcva echipe de lucrători care au desfundat strada pe o distanță de 200—300 de metri. Apoi s-au dus și duși au fost. La fel arată șl strada Mihail Kogălniceanu, asfaltată și în cele din urmă iarăși brăzdată de șanțuri pentru cine știe ce instalații care nu se mai termină.
Ion BRATUCîmpina

EgS Sfatul popular al regiunii Hune- doara, analizînd sesizarea cores- pondentulul-voluntar Vasile Barizi cu privire la asistența stomatologică în circumscripția sanitară Zam, raionul Ilia, ne informează că, deocamdată, localnicilor li s-au asigurat tratamente la cabinetele din Ilia. Urmează ca sfatul popular să încadreze la Zam un medic stomatolog.

(Urmare din pag. I)
porturilor

Anul viitor vor începe lucrările 
de reconstrucție a portului Orșova 
pe un nou amplasament in zona 
km 954, ca urmare a creării lacu
lui de acumulare de la Porțile de 
Fier. In acest loc apele lacului de 
acumulare pătrund pe Valea Cer- 
nei și formează tin goli natural cu 
un acvatoriu de 650 ha. Noul port 
va ii destinai tralicului de măr
furi și călători (In special turiști) 
șl adăpostirii convoaielot care cir
culă in acest sector. Viitorul port 
Orșova va li prevăzut cu dane noi, 
pontoane de acostare, pasarelă 
pentru debarcarea călătorilor, 
cheiuri și pereuri noi, ma
carale mobile pe pneuri și 
macarale portal, benzi transpor
toare pentru mărfuri. De aseme
nea se vor construi in portul de 
mărfuri clădirile necesare, spatii 
de depozitare și magazii de măr

furi pe o suprafață de ctteva mii 
m p. tn portul de călători se va 
ridica o gară lluvialâ modernă.

Galati, al doilea port al tării, va 
cunoaște in anii cincinalului o in- 
tensiltcare crescindă a activității 
sale In 1970, traficul maritim și 
fluvial din acest port va fi de a- 
proape Q or/ maj ma,e c]e a. 
nul I960. Prin construirea de noi 
cheiuri, a celor 6 dane noi la Du 
năre și prin creșterea mecanizâ 
rii diferitelor lucrări, va spori vi
teza de încărcare descărcare a 
navelor maritime.

In porturile de la Dunăre, Rrăi 
la, Călărași, Oltenița, Giurgiu, se 
voi construi cheiuri și dane noi 
Ele vor li dotate cu macarale de 
dileiite tipuri, mobile, plutitoare, 
portal de cheu cu sarcini de ri
dicare de la 5 la 16 tone. pentru 
mecanizarea transbordării mărfuri
lor.
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si constructori

anului 1967

Convorbiri

1. în ce fază a

cu proiectanți, 
beneficiari

în legătură cu 
stadiul pregătirii 
investițiilor

proiectării vă aflăți 
la ora actuală ?

O primă convorbire am avut cu tov. Mihai Dia- mandopol — președintele Consiliului de conducere al Băncii de Investiții.
— Care sînt, după 

părerea dumneavoastră, 
principalele probleme ce 
trebuie rezolvate cu prio
ritate în cadrul ansamblu
lui de măsuri ce vizează 
pregătirea investițiilor 
pentru 1967?— O analiză critică a experienței ultimilor ani, și unele aspecte recen- ale executării planului investiții, demonstrea- deosebit de grăitor că
ca te de ză _________ _ _____atenția trebuie îndreptată, în primul rînd, asupra fazei de pregătire și de proiectare, care constituie faza hotărîtoare a activității în domeniul investițiilor. In timpul care a rămas pînă la sfîrșitul a- nului, proiectanților le revine- sarcina de mare răspundere de a rezolva cu mult discernămînt șl, în același timp, cu maximum de operativitate, modalitățile de construire, respectiv să indice care sînt soluțiile constructive de adoptat și mai ales să stabilească, în funcție de diverse variante studiate, tehnologia de fabricație cea mal modernă, cea mai eficientă, precizînd utilajul tehnologic ce va fi folosit, nivelul indicatorilor teh- nico-economici de eficientă ce urmează a se realiza, precum și termenele optime în care să fie atinși acești indicatori. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere indicațiile date de conducerea partidului de a se asigura prin proiectare reducerea ponderii volumului construcțiilor în totalul Investițiilor, de a se folosi la maximum, în cazul dezvoltării întreprinderilor, spațiile deja construite.Au fost abordate diferite aspecte legate de elaborarea documentației tehnico-economice, a proiectelor, în discuțiile vute cu ministere, proiectare, organizații de■ constructii-montai, activiști de partid.La Direcția generală tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, tov. ing. Nicolae Raciu, șeful serviciului dezvoltarea ramurii electrotehnice, ne-a spus: „Pînă la sfîrșitul acestui an, pentru obiective de mare importantă aflate în curs de construcție — Fabrica de motoare Pitești, Fabrica de elemente de automatizare București ș.a. — vor fi predate proiectele de execuție necesare întregii sarcini de investiții pe 1967. Pe ansamblul industriei electrotehnice, vom avea pregătite pînă la 1 ianuarie 1967 peste 45 la sută din proiectele de execuție.

— Nu socotiți că-i prea 
puțin?— Cu actualul potențial de cadre și seamă de volumul de proiecte, Institutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică nu poate face mai mult. Socotesc că ar merita să fie examinatădrept problema renunțării la întocmirea proiectului de ansamblu care, dupăîncarcă peste 30 la sută din capacitatea de proiectare a institutului. Cum văd eu soluționarea aces-

a-specialiști din institute de

tinînd mare
de forurile în
calculele noastre,

tel probleme ? Prlntr-o analiză mai profundă a studiilor tehnico-economice la avizarea lor de către organele de resort. S-ar exclude astfel necesitatea revenirii asupra aceleiași probleme prin proiectul de ansamblu.Ni se pare că, în locul opiniilor fataliste exprimate de tov. ing. Nicolae Raciu, ar trebui făcut de către forurile de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini un studiu aprofundat care să ducă la găsirea căilor pentru realizarea pînă la sfîrșitul anului a unui volum cît mai mare de proiecte.Am căutat să aflăm și părerea conducerii Institutului de cercetări șl proiectări pentru industria electrotehnică.— Capacitatea de proiectare este cu mult sub nevoile actuale ne spune tovarășul Mihai Homescu, inginerul șef al institutului. Chiar așa fiind, consider că există posibilități ca noi să realizăm mal multe proiecte. Din păcate, nu de puține ori pierdem timp umblînd zile și săptămînl de-a rîndul, de Ia o instituție la alta, pentru obținerea anumitor avize — apă, lumină, căldură etc. Or, aceasta cade în sarcina titularului de investiție, așa cum prevăd reglementările în vigoare. Cel puțin acum, cînd fiecare ceas a devenit extrem de prețios, ar fi bine ca ministerul nostru să ne sprijine ca să evităm o asemenea risipă de timp. Cu acuitate se ridică și necesitatea ca forurile de avizare — C.S.P., C.S.C.A.S. — să examineze documentația tehnică în timpul cel mai scurt posibil, fără a se slăbi cu nimic exigența în ce privește calitatea. Nu putem înțelege ce s-a avut în vedere atunci cînd Comitetul de Stat al Planificării a prelungit mai bine de două luni avizarea studiului tehnico-economlc pentru investițiile de la uzina „Electromagnetica". Timpul de adeseori este mal decît cel efectiv pentru proiectare.Apare că s-a conturat aceeași poziție ca și la interlocutorul precedent — șl anume: condiționarea grăbirii elaborării proiectelor de avizare, pentru rezolvarea probleme stă în rea capacității de tare a institutului tre ministerul de prin angajarea de noi pro- iectanți și prin transferarea și detașarea tempo>- rară la institut a unor specialiști din întreprinderi și din direcția generală tutelară, așa cum de altfel bine s-a procedat în cazul Institutului de proiectări pentru indus-. tria ușoară.Despre stadiul pregătirii documentației tehnice pentru investițiile a- nului viitor ne-a vorbit, și tov. ing. Ștefan Dută, adjunct al' comisiei economice a Comitetului regional Oltenia al P.C.R. :— Pînă acum, întreprinderilor de construcții și montaje din regiunea noastră Ii s-au pus la dispoziție peste 60 la din de tia în un rlor, îndeosebi pentru o-

avizare mare utilizat

lor obiective ale Combin natului petrochimic dih Rm. Vîlcea. De asemenea, în cazul fabricilor de bio- stimulatori și poliesterl de la Iași, unde întocmirea documentației tehni-< ce se află în întîrziere, urmează să începem în- tr-un timp foarte scurt lucrările de organizare șjj parțial, pe cele de bază.După cum se vede, mal ales din cele relatate anterior, tov. ing. Gheorgha Neculau este tentat spre o prezentare prea idilică a lucrurilor. în realitate, el însuși știe prea bine că mai sînt neajunsuri, defecțiuni. O asemenea tendință de prezentare a situației nu este de natură să asigure luarea de măsuri energice pentru lichidarea întîrzierilor.Interesant ni s-a părut și punctul de vedere al tov. ing. Moise Pat, șeful serviciului pregătirea lucrărilor și organizarea șantierelor de la întreprinderea de construcții- montaj Brașov, pe care l-am întîlnit la Direcția generală pentru lucrări de construcții-montaj din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.— Proiectantul se justifică mai întotdeauna cam așa : pînă la sfîrșitul anului îți voi da — adică constructorului — 50, 60sau 90 la sută din documentația de execuție. Numai că, aș adăuga, depinde în care lună a anului «e va trimite grosul documentației ți în ce ordine. Degeaba vom primi noi, constructorii, toată documentația abia în ultima lună a anului. Asta ne creează greutăți în organizarea șantierelor, în crearea condițiilor pentru ca din primele luni ale a- nului următor să lucrăm din plin.

ciment din Tg. Jiu, extinderea termocentralei și a combinatului chimic din Craiova și la alte obiective nu asigură condiții pentru desfășurarea normală a lucrului în perioada următoare, întrucît în prezent acestea se găsesc în mare parte, la săpături și fundații, iar spațiile nu sînt închise. Nu înțelegem cum este posibil ca la construcția halei Fabricii de azboci- ' ment din Tg. Jiu, bunăoa- ră, să lipsească prefabri- .. cățele din beton, care se realizează în cadrul aceleiași ramuri. Este vorba, firește, de o lipsă de coordonare a unor lucrări de investiții cu aprovizionarea tehnico-materială a șantierelor din partea Ministerului Industriei Construcțiilor, care va avea consecințe nedorite asupra ritmului de montare a utilajelor.Precizările făcute de tov. ing. Ștefan Dută ne-au îndemnat să revenim la Direcția generală de construcții-montaj u- zine chimice și rafinării. Am cerut unele explicații suplimentare tov. director tehnic Gheorghe Neculau.— De șantierul de la Craiova nu mă ocup personal. Lucrările noastre sînd dirijate de doi directori tehnici. In ce privește șantierele pe care le coordonez, repet, au fost luate măsuri organizatorice care să asigure un ritm susținut de execuție pe tot parcursul a- . nului viitor. E adevărat, dacă judecăm lucrurileîn profunzime, se constată o oarecare rămînere în urmă în ce privește stadiul pregătirii unor șantiere, bunăoară cel pentru construcția prime-
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biectlvelo de Investiții ale Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Căilor Ferate. Există însă obiective importante, cu un volum mare de lucrări de constructil-mon- taj, la care în prezent se constată rămînerl în urmă în pregătirea documentației de execuție. La Combinatul chimic Craiova, bunăoară, unde s-au început de curînd lucrările construcția noului de se, lă de uree, constructorii primit pînă acum proiecte nici pentru jumătate din valoarea investițiilor planificate Pe 1967. Situația este cu atît mai presantă, cu cît întreprinderea constructoare are de executat anul viitor un volum de lucrări de patru ori mai mare ca în acest an șl lipsa documentației o împiedică să ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare de pregătire a lucrărilor. Considerăm absolut necesar ca Ministerul Industriei Chimice să grăbească contractarea utilajului șl echipamentului din import, de care depinde, în bună măsură, elaborarea din vreme a documentației de execuție.
— Acesta este singurul 

caz?— Nicidecum. Anumite rămînerl în urmă se constată în momentul de

de fundații pentru grup îngrășăminte azotoa- cu o capacitate anua- de 300 000 tone azotat amoniu șl 300 000 tone n-au

față și în asigurarea proiectelor pentru investițiile din industria minieră a regiunii. Deși pentru primul trimestru al anului viitor sînt create condiții pentru ritm intens dacă nu se va grăbi elaborarea tehnice vor apare greutăți în începerea lucrărilor la obiectivele prevăzute pentru trimestrele următoare. Se cuvine să aducem în discuție si un alt aspect esențial — si anume : proiectele pentru unele mine noi și pentru lucrările industriale din incinta exploatărilor carbonifere — elaborate de IPROMIN — prezintă numeroase neajunsuri: omisiuni, soluții neconcordante cu condițiile din teren etc. Proiectul de ansamblu pentru mina Ploștina. ca să dăm un caz, a fost de trei ori respins la avizare. Or, este bine cunoscut că refacerea documentației cere timp. După cum, realizarea lucrărilor pe bază de note suplimentare — practică constatată frecvent Pe diferite șantiere din regiune — creează greutăți în timpul execuției, duce la scumpirea investițiilor. De aceea, apare necesar ca titularul de investiții, respectiv Ministerul Minelor, să la măsuri hotă- rîte pentru îmbunătățirea activității de proiectare în această ramură și să dovedească o înaltă exigență față de calitatea proiectelor.

continuarea în a lucrărilor,documentației

2. Cum se

A*

răminerile în urmă

în contractarea
utilajelor 
pentru unele 
întreprinderi noi?

Soluția acestei întări- proiec- de că- resort,

sută documentația tehnică execuție. Documenta- tehnică este asigurată bune condiții și la nivel calitativ supe-

mai cazul pre-
se facă în cu jude

■— In practică s-a dovedit — arată tov. Mihai Diamandopol — că realizarea investițiilor la termenele stabilite . este condiționată în măsură hotărîtoare și de livrarea la timp a utilajelor tehnologice necesare noilor obiective, domeniu în care se împletește strîns răspunderea pro- iectantilor cu aceea a titularilor de Investiții. Răspunderea acestor doi factori este cu atît mare întrucît, în anumitor investițiivăzute pe 1967, a mai rămas un timp extrem de scurt pentru perfectarea contractărilor. Esențial este ca contractarea lor sădeplină concordanță soluțiile tehnologice la termene corelate dicios cu dateleîncepere a montajului și de intrare în funcțiune a noilor unități industriale. Totodată, mi se pare deosebit de important să subliniez că, în legătură cu contractarea utilajelor și instalațiilor din import, se cere mai mult spirit de răspundere, decît pînă acum în stabilirea termenelor de livrare si precizarea unor clauze care să garanteze interesele economiei naționale.Am căutat să aflăm cum se prezintă' situația, din acest punct de vedere. la obiectivele de investiții prevăzute pentru 1967 în industria chimică.— Obiectivele anului viitor le vom realiza în con-

ditii mult mal bune decît pînă acum — ne-a asigurat tov. ing. Petru Kmit, directorul tehnic al Direcției investiții din Ministerul Industriei Chimice.
— Ce aveți în vedere 

cînd faceți această afir
mație?— Mă gîndesc la un complex de factori. Precizez, înainte de toate, că încă din toamna acestui an se vor începe lucrările la toate obiectivele de investiții pentru 1967. Este un lucru pozitiv pe care îl realizăm pentru prima dată. Sînt, de asemenea, create premisele asigurării tuturor obiectivelor cu utilaje, potrivit cu graficele de construcție și montaj. Instalațiile și utilajele complexe ce trebuie aduse din import sînt contractate. Colaborarea cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini se desfășoară, de asemenea, sub cele mai promițătoare auspicii. Țin să remarc, totodată, că pentru livrarea utilajelor fabricate de uzinele constructoare de au fost stabilite mult mai scurte, dorit ca lucrurile să tot atît de operativ rezolvate și în ce privește a- sigurarea din import de către organele de comerț exterior a unor aparate și materiale atît pentru noi, cît și pentru uzinele constructoare de mașini care ne livrează utilaj®.

Este îmbucurător faptul că în această ramură, unde s-a prevăzut să se execute în anul ce vine un volum de investiții cu 40 la sută mal mare decît în 1966, se anunță „vreme frumoasă". Optimismul interlocutorului nostru este chiar folositor atunci cînd se dovedește că are o temeinică bază de afirmare. Numai că, pînă în prezent, el se justifică în parte. Spunem aceasta, deoarece dintr-o situație centralizată privind contractarea utilajelor pentru investițiile din 1967, aflată la Direcția generală de a- provizionare - desfacere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, rezultă că pînă la 15 septembrie a.c. au fost contractate doar 27 la sută din utilajele tehnologice prevăzute pentru industria chimică și prelucrarea țițeiului. In aceste condiții, oricîtă înțelegere și răspundere ar manifesta forurile de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, ele nu vor putea să asigure livrarea la timpul oportun a întregii cantități de utilaje, dacă acum ministerele beneficiare nu vor prezenta cît mai cu- rînd posibil întreaga do- ' cumentație de proiect, pe baza căreia să se încheie contractele cu uzinele furnizoare.— Nu trebuie pierdut din vedere faptul — remarca tov. ing. Aurel Cormoș, director tehnic al D.G.A.D. din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — că multe dintre utilaje sînt unicate și, ca atare, pentru realizarea lor furnizorii au nevoie de timp pentru a- provizionarea cu materiale și organizarea corespunzătoare a fabricației. Este de neînțeles, totodată, de ce se constată o rămînere accentuată în urmă tocmai în contractarea construcțiilor metalice care, după cum se știe, intră la montaj la scurt timp după începerea lucrărilor.Dar să vedem de ce * întîrziat Ministerul Industriei Chimice contractarea utilajelor care se fabrică în țară ?— Este drept, pînă acum s-a contractat doar o mică parte din utilajele chimice necesare investițiilor din 1967 — ne-a spus tov. ing. Nicolae Vulcan, secretar general în Ministerul Industriei Chimice. Această situație se datorește mai ales întocmirii cu întîrziere a documentației Pînă acum s-au numai circa 50 din proiectele pentru utilajelegice necesare investițiilor din anul viitor. O cauză o constituie și faptul că pentru unele obiective temele și proiectele tehnice ne sînt asigurate de către furnizorii străini la termene ce nu concordă cu prevederile graficelor stabilite de comun acord cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Dată . fiind această situație, în ultimul timp s-au luat o serie de măsuri pentru grăbirea contractării utilajelor ce se fabrică în țară. Solicităm totuși din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini mai multă înțelegere în eșalonarea judicioasă a livrării utilajelor chimice către șantiere, întrucît e- xistă tendința împingerii unor comenzi spre sfîrșitul anului viitor.Tot atît de important este ca uzinele furnizoare să-și respecte cu strictețe obligațiile contractuale. Nu putem să nu menționăm că anumite uzine livrează șantierelor cu mare întîrziere diferite utilaje tehnologice. Iată ce a relatat corespondentului nostru, 
în acest sens, tov. ing.

Mircea Constantlncscu, directorul Combinatului de îngrășăminte chimice Tg. Mureș.— Pentru punerea în funcțiune înainte de termen a capacităților din etapa a II-a, constructorii de pe șantier au depus eforturi susținute în vederea grăbirii execuției. Astfel, la fabrica de amoniac, lucrările de construcții sînt în avans cu circa 4 luni. Nu aceeași a- preciere se poate face la adresa uzinei „Grivița ro- șie“-București, principalul furnizor al construcțiilor metalice și utilajelor din țară‘pentru șantierul nostru. In lunile anterioare

nu a livrat construcțiile metalice și nu știm ce se va întîmpla cu cele 750 tone utilaje pe care trebuie să le primim pînă la sfîrșitul anului. Menționez și faptul că unii furnizori, . ca Uzina mecanică de utilaj chimic-București sau „Independența" Sibiu, nu au acceptat încheierea contractelor pentru 210 tone utilaje, deși a- vem repartiții la aceste u- zine. Ne întrebăm : ce efect o să aibă eforturile constructorilor, ca și ale organelor de comerț exterior, care au intervenit și au obținut devansarea livrării utilajelor din import cu circa 4 luni față de contract?

3. Ce ați întreprins 
pentru organizarea 
șantierelor ?

tehnice, realizat la sută tehnice tehnolo-

noastre mașini termene Este de fie

O condiție esențială pentru bunul mers al activității de investiții este crearea de pe acum a u- nui larg front de lucru, pentru a se asigura un ritm intens de execuție pe șantiere încă din prima lună a anului viitor. în acest sens, sarcini mari revin organizațiilor de construcții. Avînd asigurate condițiile necesare continuării lucrărilor sau deschiderii noilor șantiere, ele trebuie să ia măsuri pentru aducerea în scurt timp a unui număr cît mai mare de obiective în stadii fizice corespunzătoare continuității lucrărilor la un înalt nivel în perioada anotimpului friguros, organizarea temeinică a execuției și a aprovizionării tehriico-mate- riale a șantierelor, revizuirea, repararea sau completarea parcului de utilaje de construcții. Să vedem cum se prezintă, în unele locuri, situația în această privință.— Pe șantierele obiectivelor Ministerului Energiei Electrice din regiunea noastră, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut — ne spune tov. Ștefan Bogdan, directorul sucursalei regionale Mu- reș-Autono.mă Maghiară a Băncii de Investiții. La centralele termoelectrice de Ia Iernut și Fîntînele stadiile fizice atinse pînă acum asigură realizarea planului de punere în funcțiune a capacităților energetice planificate pe 1967. Lucrările se desfășoară ritmic și în termene mult mai scurte față de grafice.Tov. ing. Gheorghe Neculau, directorul tehnic al Direcției generale de construcții-montaj uzine chimice și rafinării cadrul Ministerului dustriei Chimice, arată că măsuri eficiente s-au și luat pe șantierele obiectivelor din această ramură.— Pe platformele mari ale industriei chimice — de la Rm. Vîlcea, Pitești,

din In-

Turnu Măgurele, București — ne spune directorul tehnic, sînt de pe acum organizate baze corespunzătoare de producție. Au fost aduse noi utilaje și mijloace de transport pe șantiere.
— Pentru continuarea 

lucrului pe timpul iernii 
ce anume ați întreprins?— încă din luna iulie am întocmit un proiect de organizare în acest sens. In momentul de față lucrările sînt în plină desfășurare. Pînă la sfîrșitul lunii octombrie vor fi asigurate sursele termice și drumurile de acces la toate obiectivele. Pe timpul iernii vor exista deci condiții optime de lucru pe șantiere. Totuși mai avem încă destule griji-

— La ce anume vă re
feriți?— Asigurarea șantierelor cu forțe de muncă ne dă încă multă bătaie de cap. Nu au fost asigurate prin planurile sfaturilor populare suficiente spații de cazare.Situația în această pri- ' vință nu este întrutbtul satisfăcătoare pe o serie de șantiere. Iată ce ne-a relatat, în acest' sens, tov. ing. Ștefan Dută, adjunct al comisiei economice a Comitetului regional Oltenia al P.C.R., referitor la investițiile din regiune :— Subliniem că pentru primul trimestru anului viitori frontul lucru este multe din continuare, începute 1966 sau în denți. Ele au asigurate documentația de execuție, amplasamentul și finanțarea. S-au luat și se iau în continuare noi măsuri pentru buna desfășurare a lucrărilor în anotimpul rece. Cu prilejul unei a- nalize făcute recent de comisia economică a comitetului regional de partid s-a constatat, totuși, că stadiile fizice și specificul lucrărilor la construcția fabricii de azbo-

să se facă fără

nici o concesie
de ordin calitativ!

4. Recuperarea 
întîrzierilor

se

al.. de la în în anii prece-
asigurat lucrările

în încheierea anchetei am solicitat și părerea u- nor specialiști din Comitetul de Stat al Planificării. Aici am discutat cu tov. ing. R. Săveanu, directorul Direcției de investiții, care ne-a spus : „Se poate afirma că majoritatea ministerelor titulare ■ de investiții se ocupă intens de elaborarea documentației tehnice într-un timp cît mai scurt, fără de care nu este posibilă introducerea în planul de investiții a obiectivelor. Aș remarca, în acest sens, preocuparea susținută pentru asigurarea documentațiilor tehnice necesare lucrărilor de investiții prevăzute să înceapă în anul viitor la Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Economiei Forestiere, Ministerul Industriei Alimentare. Dar în acest domeniumai constată încă o accentuată rămînere urmă. Mai sînt cîteva luni pînă la sfîrșitul anului și un număr însemnat de obiective ce trebuie începute încă în acest an nu au proiectele necesare pe baza cărora se pot deschide șantierele și trece la executarea lucrărilor respective. Din situația „la zi", se desprinde că pregătirea do-. cumentației tehnice pentru investițiile pe 1967 este rămasă în urmă la Ministerul Industriei Chimice, Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Ușoare.Ceea ce aș vrea să subliniez în mod deosebit este faptul că măsurile ce se iau în momentul de față pentru recuperarea întârzierii în elaborarea documentației de execuție trebuie să se îmbine cu creșterea exigenței față de calitatea proiectelor. Fundamentarea temeinică din punct de vedere tehnic și economic a so-

în

luțlilor tehnologice și constructive rămîne mal departe coordonata principală a activității proiectanților. Insist asupra a- cestor cerințe esențiale întrucît, la examinarea proiectelor pentru avizare, am constatat că în a- numite cazuri ea a fost trecută pe planul doi. Recent ne-au fost prezentate pentru avizare de către Ministerul Industriei Chimice studiile tehnico-economice pentru instalația de rafinare electrolitică a plumbului și, respectiv, pentru o instalația de acid formic și oxalic de la Combinatul, chimic Făgăraș. Insuficienta aprofundare a soluțiilor adoptate a determinat conducerea Comitetului de Stat al Planificării să nu le avizeze favorabil. Asta înseamnă însă alte cîteva săptămîni pentru refacerea documentației care, în ultimă instanță, echivalează cu introducerea tîrzie a lucrărilor respective în planul de producție a întreprinderii de construcții montaj.O altă concluzie care sa desprinde din analiza pe care am făcut-o recent se referă la asigurarea utilajelor tehnologice. Din constatările noastre reiese că unele ministere nu au tras maximum de învățăminte din neajunsurile anilor prccedenți. Ele continuă să stabilească termene de livrare a utilajelor tehnologice fără a fi corelate judicios cu termenele de dare la montaj prevăzute în grafice, precum și cu cele de intrare în funcțiune. Un caz recent ni l-a oferit Ministerul Industriei Alimentare, care a contractat u- tilajele pentru fabrica de pîine de la Sibiu cu termen de livrare în trim. III 1967, cu toate că acest o- biectiv este prevăzut să intre în funcțiune în trim. II al anului viitor.
Ancheta noastră nu-șl propune să 

prezinte situația de ansamblu șl nu 
epuizează problemele pregătirii in
vestițiilor pe 1967. Se desprind însă 
o serie de fapte care denotă că, ală
turi de rezultatele bune determinate 
de mal buna planificare a investiții
lor, în anumite ramuri există 
rămînerl în urmă în rezolvarea unor 
probleme stringente legate de pregă
tirea Investițiilor anului viitor. Timpul 
nu așteaptă șl, de aceea, conside
răm că, mai ales în ministerele vizate, 
se Impune o serioasă examinare a si
tuației existente, pentru a se desprin
de clar toata cauzele Întîrzierilor șl a

se lua cele mal urgente și eficiente 
măsuri pentru recuperarea lor. Este 
imperios necesar să fie mobilizate la 
maximum eforturile pentru urgen
tarea elaborării tuturor proiectelor, 
prin folosirea cît mai judicioasă a 
potențialului existent în organizațiile 
de proiectare și întărirea lor cu noi 
cadre de specialitate. Cu acuitate se 
impune și încheierea grabnică a con
tractării utilajelor tehnologice și, în 
general, stabilirea unor modalități mai 
operative de achiziționare a acestora 
din țară șl din Import. Totodată, între
prinderile de consfrucții-monfaj tre
buie să aibă pe agenda preocupărilor 
lor actuale lucrările de Investiții pra

văzute pentru anul 1967, pregătind 
fotul din vreme pentru asigurarea rit- 
micifăfii execufiei pe șantiere. înde
plinirea riguroasă, integrală, a planu
lui de investifii, an de an, are o mare 
însemnătate pentru realizarea preve
derilor planului cincinal, pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare a 
economiei naționale elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră.Anchetă realizată de 

loan ERHAN, Nicolae 
PANTILIE și Lorand 
DEAKI
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PROFESORULUI
DE LA SERAL ?

„Steaua fără nume

Este cunoscută atenția deosebită cu care partidul și statul nostru socialist se ocupă de ridicarea nivelului de cultură al întregului popor. Sprijinul larg pe care-1 acordă oamenilor muncii doritori să învețe, să-și îmbogățească orizontul de cunoștințe, se manifestă și în continua îmbunătățire a condițiilor de studiu ale acestora, în preocuparea pentru extinderea învățămîntului seral și fără frecvență; mediu și superior.Învățămîntul seral din întreaga țară, mă refer aici îndeosebi la cel mediu, cuprinde un mare număr de elevi. In toamna acestui an școlar, secțiile serale de la liceele nr. 1 și 2 din orașul nostru au cunoscut o afluență sporită față de anii precedenți, dovedind interesul oamenilor muncii pentru această
R.UNCÎE DE VEDERE

formă de studiu. Tocmai cunos- cînd condițiile deosebite în care învață elevii de la seral, conducerile școlilor, cu concursul forurilor locale de învățămînt, s-au îngrijit să creeze un cadru cît mai prielnic însușirii cunoștințelor : profesori recrutați din rîndul personalului didactic cu bună experiență pedagogică, săli de clase adecvate, material didactic necesar exemplificării șl aprofundării lecțiilor.Predînd de mai mulți ani în învățămîntul seral, mi-am dat seama că munca noastră, a acelora care lucrăm cu elevi maturi, este diferită de a colegilor noștri de la cursurile de zi, de la clasele cu copil și adolescenți. Ea presupune cunoștințe de psihologie și pedagogie privitoare la adulțl, folosirea unor metode de predare la un alt nivel de înțelegere și de experiență personală decît al elevilor-co- pii, o planificare și o sistematizare aparte a cunoștințelor ce urmează a fi transmise în lecții etc. Fie mal vîrstnici, fie mai tineri, profesorii care predau la liceul seral n-au primit în anii de studii la universitate o asemenea pregătire, el trebuie să și-o însușească în munca de zi cu zi la catedră.Astfel stînd lucrurile, mi se pare firesc ca profesorii de la seral să se bucure de un sprijin mai substanțial din partea forurilor de în- vățămînt, a cercetătorilor din domeniul pedagogiei. Numai că acest sprijin nu este întotdeauna sesizabil la intensitatea necesară, din care cauză în munca noastră în- tîmpinăm unele greutăți. Am să dau cîteva exemple.In general, procesul de învățămînt în liceele serale se desfășoară după programele și manualele cursurilor de zi considerîndu-se — și pe bună dreptate — că nu trebuie create diferențe de pregătire între absolvenții celor două forme de studiu. In consecință, pentru planificarea muncii noastre avem la îndemînă, pentru fiecare disciplină, programele de învățămînt în vigoare. Numai că, în numeroase cazuri, aceste programe nu ne sînt de prea mare folos, deoarece numărul de ore pe care-1 avem la dispoziție pentru predarea unor discipline nu corespunde cu cel de la cursurile de zi. Bunăoară, la istorie, disciplină pe care o predau eu, este prevăzută cîte o- oră pe săptămînă la clasele a IX-a și a X-a și cîte 2 ore pe săptămînă la clasele a Xl-a, în timp ce la cursurile de zi programul cuprinde 2 și respectiv 3 ore pe săptămînă. O socoteală sumară arată că, în primele două clase ale liceului, în loc de 56 ore de predare (plus 8 la dispoziția profesorului) cît este prevăzut pentru cursurile de zi, la seral sînt numai 38 de ore. Cum să concentrăm în 38 de ore volumul de cunoștințe planificat pentru 56 de ore ? Acest lucru ar trebui să-1 aflăm din programă. în realitate programa nu este decît un fel de înșiruire a tablei de materii a manualelor respective, fără să țină seama de condițiile specifice de lucru la catedră ale profesorilor. Cu ani în urmă, fiecare programă cuprindea o parte introductivă în care se făceau profesorilor unele recomandări cu privire la planificarea muncii lor, li se atrăgea atenția asupra unor capitole mai importante asupra cărora să insiste etc. Am sugera Ministerului învățămîntului să se revină la acest bun obicei și, în orice caz, cel puțin pentru o serie de discipline să se alcătuiască programe diferențiate pentru cursurile de zi și serale. Pe această cale se va ușura elevilor, cît șl profesorilor, folosirea acelorași manuale cu cei de la cursurile de zi.Și pentru că am amintit de manuale, vreau să fac o observație cu privire la difuzarea lor. După cum se știe, elevii de la zi primesc gra-

tult manuale prin școală. Elevii de la seral și le procură din librării, unde nu se pun în vînzare decît după 15 septembrie, cînd se deschide anul de învățămînt la cursurile de zi. Cum anul de învățămînt la seral începe la 1 septembrie, rămîne o, bună perioadă de timp (prelungită anul acesta la peste trei săptămîni) în care sera- liștii n-au după ce învăța. Pentru evitarea acestui neajuns, aș propune ca și elevilor noștri să li se asigure manuale prin școală, contra cost. Desigur pot exista șl alte soluții, la care sînt chemate să mediteze forurile de specialitate.In repetate rînduri, cu prilejul unor consfătuiri sau în presă, cadrele didactice care predau în învățămîntul seral și fără frecvență au fost solicitate să-și spună părerea cu privire la 
ffiaammtHBiiwHi modalitățile de îmbunătățire a desfășurării acestor forme de studiu, să facă propuneri pentru perfecționarea activității corpului profesoral și a elevilor. Chiar în „Scînteia" au apărut cîteva anchete pe această temă. In urma publicării acestor materiale, a propunerilor făcute care reprezentau roade ale experienței concrete în munca la catedră a unor profesori cu o bună pregătire de specialitate și pedagogică, Ministerul învățămîntului a anunțat unele îmbunătățiri ale organizării acestor cursuri (referitor la structura anului școlar, la numărul de ore, la programe etc.). Numai că modificările preconizate n-au fost puse în aplicare, actualul an de studiu desfășurîndu-se la fel cu cel precedent. După părerea' mea, o asemenea atitudine nu este de natură a stimula cadrele didactice în ce privește contribuția lor la perfecționarea și modernizarea procesului de învățămînt.In încheiere aș vrea să mal semnalez o problemă, fără intenția neapărată de a părea că pledez „pro domo". Ne-ar fi de mare folos să citim mai des în presa și literatura de specialitate articole care să înfățișeze experiența profesorilor care lucrează în învățămîntul seral; tot astfel, concluziile unor cercetări științifice asupra specificului muncii noastre ne-ar ajuta să ne perfecționăm activitatea la catedră, să asigurăm absolvenților noștri — oameni ai muncii din diferite ramuri ale e- conomiei — un bogat orizont de cultură.

Prof. Liliana BARBU 
Liceul nr. 2, secția serală, 
Constanta

Pentru copii t „Ala- bala".Pentru tineretul iar : „Doresc să pilot!“.Telejurnalul de ră.19,20 — Cîntă baritonul Octav Enigărescu.19.35 — Dicționar de personaje : Litera D (III).20,00 — Săptămînă.21,00 — Avanpremiera.21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Olanda.21.35 — Filmul „întrecere cutimpul" — o producție a studiourilor din Republica Democrată Germană.22,00 — Melodii inspirate din lirica lui Mihail Eml- nescu. Interpretează : Iolanda Mărculescu, Viorica Cortez-Gugu- ianu, Marina Crîlo- vici, Vasile Martinolu, Nicolae Florei, Ion Stoian și un grup coral. Acompaniază o formație orchestrală condusă de Nicu Stă- nescu.22,40 — Telejurnalul de noapte.22,50 — Buletinul meteorologic.22,55 — închiderea emisiunii.

în sala de cinematograf, coproducția zomâno-fran- ceză „Steaua fără nume* realizată de Henri Colpi, după cunoscuta piesă a lui Mihail Sebastian, este urmărită cu plăcere. Filmul pune principalul accent pe ceea ce poate ii numit „miracolul" Monei, schimbarea la iață a acestei ființe ușuratice. Contagiată de frumusețea morală a profesorașului cu inimă curată și suflet generos, Mona este cucerită și gata să-și schimbe complet viața. Acest proces, filmul il zugrăvește admirabil. Mona, la început, se amuză de înduioșătoarele amănunte car.e compun viața acestui visător stingaci șl drăguț. Se amuză ca un copil care a găsit o țucărie nouă. O amuză chiar faptul că în acele momente ea a redevenit copil. De mult nu i se mai întîin- plase asta. Apoi, înduioșarea ei are șl ceva din instinctul matern, sau mal degrabă exprimă nostalgia acestui sentiment. Marina Vlady evocă mereu, și în chipul cel mai fermecător, toate aceste faze premergătoare „miracolului*. Surîsul ei a- muzat, tonul și stilul el nițel ironic și protector, șl apoi un fel de „lăsare în voie*, ca o odihnă spiri

tuală, toat® acestea preced și prevestesc faza următoare, a fascinației, a îndrăgostirii. Secvențele filmului exprimă nuanțat această evoluție.Claude Rich, de asemenea, este fermecător în rolul profesorului Miroiu. Mai întîi prin obrazul său; o foarte personală mișcare a gurii îi permite să anunțe că e gaia să plîn- ga și asta fără să se strîmbe deloc. Apoi, prin întreaga lui constituție, prin Bllueta Iul grațios- stîngace, replică fizică a spiritualității sale. Al. Mi- rodan, care a îngrijit dialogul filmului, a concentrat conversațiile, dar a și adăugat replici care înfrumusețează și, într-un fel, explică personajul, modernizîndu-1. Miroiu, o- mul timid și delicat, are totuși răspunsuri foarte tăioase (care nu figurează în piesă) și care indică un aspect interesant din caracterul lui, anume că atunci cînd e vorba de ceea ce-i este lui scump știe să fie energic șl politicos autoritar.Autorii creează cu intuiție psihologică momentul duios comic cînd profesorașul cere solemn și bîlbîindu-se mîna Monei de la presupusul ei frate, cinicul Grig. Amîndoi, șl Mona șl Grig, surîd.

înduioșată (din nou sentimentul acela tandru, a- fectuos, matern, de care am mai pomenit). La Grig, surîsul e diferit. E un su- rîs de obraznică batjocură. Dar care repede se preface în încruntare, căci Grig înțelege că situația e mai gravă decît credea. Și nu-i plac afacerile care îi complică existența. De altfel, buie să subliniez ce a fost alegerea lui tea Avram pentru , personaj de fecior bani gata, jucător de cărți, elegant și arogant, parazit, și el, ca și Mona. In interpretarea actorului, Grig — deși spune une-

tre- bună Cris- acest de în evi- dacă-1 de tea- rezerveGrig — deși spune ori lucruri care par inteligente, și le spune cu o mare siguranță de sine— nu e deștept, ci altceva : este șmecher. Ii dă mîna să fie, căci are bani, și cu bani descui toate ușile. Tot ce spune el are noimă căci se încadrează în concepția lui de viață, o concepție simplistă de voluptăți i- mediate : „Amor, fericire, astea-s vorbe goale ; nu fac parte din vocabularul nostru", spune el Monei. Iată de ce Grig pare a avea tot timpul dreptate. Căci el vorbește limbajul învingătorului șl combate punctul de vedere al celor ce se frămîntă. Vorbește de lucruri care îi convin. Or, inteligența este și arta de a pricepe ceea ce nu-ți convine. De asta Grig este total incapabil. Nu se ocupă decît cu ce îi convine. Șmechera Iscusință cu care se mișcă în lumea lui de 1- dei, o lume care funcționează impecabil grație banilor, această isteață conduită dă un moment iluzia inteligenței, mai a- les că ea duce mereu la succes. Toate aceste subtile lucruri, Colpi le realizează cu făptura fizică a lui Cristea Avram, cu paradoxul unei voci seducătoare, al unor mișcări elegante, în contrast cu niște trăsături necioplite cu care a fost înzestrat personajul. Este o mare artă să alegi așa de bine actorii.Colpi a vrut să motiveze „schimbarea la față* a domnișoarei Cucu, „scorpia*, belferița implacabilă, lnchizitoarea tineretului, a vrut, zic, să motiveze brusca ei mărturisire de faliment prin simplul fapt că frumusețea Monei i-a adus aminte că și ea fusese cînd- va frumoasă și că viața de provincie ucidea frumusețea. Personal, prefer felul în care piesa rezolva cazul acestei fete bătrlne— soluție cu implicații psihologice mal comple-

xe. Dar recunosc că domnișoara Cucu din film a fost magistral jucată de Eugenia Popovici.Sebastian recomandase ca personajul profesorului de muzică să nu fie tratat pe linia comică. Cred că această recomandare se poate călca fără pagubă pentru sensurile narațiunii. Mai ales dacă asta prilejuiește intervenția plină de haz a lui Gr. Vasiliu-Birlic.Desigur că filmul are șl cusururi, care ies dență mai ales compari cu piesa tru. Se pot faceasupra unor soluții inventate de Colpi, de pildă dansul Monei — moment care sună fals și nu izbutește să exprime psihologia eroinei. Unele aspecte interesante ale piesei au fost omise sau puse numai parțial în valoare de realizatori și, totodată, filmul putea sparge mai îndrăzneț, mai convingător limitele de timp și spațiu ale textului originar, prezentînd povestirea într-un cadru mai larg și cu mai multă invenție cinematografică. Aceste observații și altele au mai fost formulate, am insistat și eu a- supra lor participînd nu de mult la un colocviu din revista „Cinema*. în sala de spectacol însă, cum spuneam, publicul urmărește emoționat acțiunea, chiar dacă sesizează inegalitățile adaptării cinematografice. Impresionează plăcut tonul delicat și fluența narațiunii, lirismul propriu multor secvențe. Repovestind piesa lui Sebastian, regizorul a găsit, adeseori, un limbaj a cărui discretă poezie învăluită de un u- mor trist cîștigă spectatorul. De aceea, am socotit util să scot aci în evidență nu partea mai puțin reușită, ci laturile pozitive.Nu vreau să închei înainte de a releva efortul meritoriu al întregului colectiv de interprețl, (dintre care mal amintesc pe Marcel Anghelescu în rolul șefului de gară), al celor care au contribuit la recrearea atmosferei orășelului de provincie din trecut, ca și al celor care nu se văd pe ecran dar care au împrumutat vocea lor celor doi actori francezi; dublajul (Dana Comnea, în Mona, șl Ștefan Tăpălagă, în Miroiu) este, cu mici excepții, excelent ca rostire și sincronizare.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Patria— 10 î 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.• STEAUA FĂRĂ NUME : Sala Palatului (seria de bilete 1 778 — orele 19,30), Republica (completare Cazul „D") — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 i 21,15.• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : Luceafărul — 9,30 ; 11,45 i 14; 16,15;18.30 ; 20,45, Stadionul ,,Dinamo" —18.30, Arenele Libertății — 19,30.• AVENTURILE LUI WERNER HOLT (ambele serii) : Festival — 9 ; 12,30 ;16.15 ; 20 ; la grădină — 19.• ZORBA GRECUL : Melodia — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Modern — 9 ; 12 ;15 ; 18 ; 21.
a BOCCACCIO '70 : Capitol (completare Copiii... iar copiii) — 9 • 11,15 ;13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; ’— 19,30.• BUFONUL REGELUI :— 10 ; 12 ; 14.o DILIGENȚA : București13.30 ; 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 I 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.• MORANBON : Lumina (completarePașii poetului) — 9 ; 11,15 ;. 13,30 ;16 ----- ------•

la grădinăCinemateca

; 18,30 ; 20,45.PARTIZANII ÎN ClMPIE : Victoria 9 ; 11,15 j 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. SERBĂRILE GALANTE : Central

D. I. SUCHIANU

Patronajul spiritual al creației(Urmare din pag. I)
care ajung să constituie fermenți al 
vieții culturale locale a orașului, a 
uzinei, întreprinderii, Instituției etc. 
Privite astfel, cercurile și-au adus și 
își aduc o contribuție utilă la întoc
mirea unor culegeri de folclor lite
rar tradițional și contemporan, (a se 
vedea masiva culegere apărută anul 
trecut, Folclor poetic-nou, cu o poe- 
zie-introducere de Tudor Arghezi, 
bine apreciată de presa noastră și 
de cercuri largi de cititori), la pregă
tirea textelor pentru brigăzile artisti
ce de agitație, la organizarea unor 
șezători și seri de lectură etc.

Dar practic, în momentul de față 
Uniunea Scriitorilor nu mai are nici 
o obligație privind îndrumarea ama
torilor din cercuri pe drumul mă
iestriei, această importantă misiune 
fiind lăsată pe seama celor însărci
nați cu organizarea și diriguirea lor 
în primul rînd administrativă. Este 
drept că unii scriitori, legați sufle
tește de ani de zile de anumite 
cercuri, au continuat să vină în mij
locul lor și să încerce menjinerea in
teresului pentru creajie, stimularea 
pasiunii pentru cuvîntul scris fru
mos. Dar acestea sînt cazuri răzlețe, 
în plus, observăm cum prezența la 
unele cercuri a cîte unui scriitor fără 
suficient prestigiu nu este de natură 
să ridice calitatea discuțiilor, să asi
gure cele mai competente consilii.

Un fabulist-amator din București 
îmi spunea cu părere de rău că în 
ultimele luni n-a mai venit la ședin
țele cercului pentru că scriitorul ca
re-1 patronează procedează cam așa : 
ascultă aprecierile foarte laudative 
ale cuiva la adresa unei producții și 
spune : „așa e, aveți dreptate" ; as
cultă apoi crificile vehemente ale alt
cuiva la adresa aceleiași producții și 
spune : „așa este, aveți dreptate și 
dv." și așa mai departe. Derutat de 
un asemenea mod de a conduce dis
cuțiile și de a accepta judecățile criti
ce, fabulistul a părăsit cercul, în aș
teptarea unui reprezentant autorizat, 
cu deplină autoritate din partea bres
lei scriitoricești.

Este, poate, nimerit să reamintim

din cenaclurile literare
că prezenfa în mijlocul unul cenaclu 
sau a unui cerc a celor mai pro
eminente personalifăji ale scrisului 
românesc se impune ca o datorie de 
onoare. Acolo unde există cercuri și 
cenacluri bune, cu o activitate efec
tivă, cu parficipanfi talentaji, acolo 
unde se constată o efervescentă și o 
dragoste reală pentru dezbaterea li
terară, să se îndrepte atenția și spri
jinul celor mai valoroși scriitori pro
fesioniști. Și există destule asemenea 
locuri.

De altminteri, în cultura româneas
că cenaclurile au o tradiție de presti
giu, ilustrată de prezenfa lui Titu Ma- 
iorescu la „Junimea", a lui Eugen Lo- 
vinescu la „Zburătorul", a lui Gara- 
bet Ibrăileanu la „Viața românească". 
Pe bună dreptate se ridică întrebă
rile : care sînt spiritele coordonatoa
re ale cercurilor și cenaclurilor noa
stre de astăzi ? Care sînt poefii, pro
zatorii și criticii contemporani de 
mare notorietate, care să vegheze la 
depistarea șl cultivarea tinerilor în
cepători ? Culmea este că nici scri
itorii tineri care s-au afirmat în ulti
mii ani, unii dintre ei foști învățăcei 
în cîte un cerc de amatori, nu mai 
calcă prin cercul care le-a găzduit 
debutul, pentru a-și ajuta colegii.

In cadrul unei mese rotunde pu
blicate de revista „Clubul", poetul 
Ion Horea, secretar al Uniunii Scri
itorilor, susfinea, cu deplin temei, că 
un colectiv de creație literară tre
buie să fie „locul unde se formează 
și cresc talentele". De acord. Dar 
sub îndrumarea cui î Cine sînt gră
dinarii pricepufi care știu a plivi bu
ruiana dintre flori ?

Ni se pare absolut 
prezentanfii C.S.C.A., 
rilor, Ministerului 
U.G.S.R. și U.T.C. să

tru a găsi modalitatea cea mal Indi
cată de patronal spiritual al creafiei 
literare a amatorilor.

necesar ca re- 
Uniunii Scriito- 
învăfămînfului, 
examineze cu 

discernămînf și minuțiozitate proble
ma îndrumării do fond a cercurilor 
șl cenaclurilor din jara noastră, pen-

„Ca să vă spun drept, 
cercul se ține pentru 
că trebuie să se țină!"

Mulji, cel mal mulți dintre interlo
cutori, ne-au mărturisit nemulțumirea 
față de declinul în care se găsesc de 
la o vreme o serie de cercuri lite
rare. Numărul membrilor este în des
creștere, ședințele s-au rarefiat, va
canța, pentru unele cercuri, a început 
în aprilie-mal și nu s-a încheiat nici 
pînă la sfîrșitul lui septembrie, discu
țiile suferă din pricina lipsei de ori
zont. In mod paradoxal activitatea 
cercului de la Uzinele „23 August’ a 
început să scadă Imediat după obți
nerea în 1964 a premiului I pe țară 
(împreună cu cercul de la „Tracforul’- 
Brașov) la concursul „AL Sahia" al 
cercurilor literare. De alunei, numărul 
membrilor a descrescut treptat, ajun- 
gînd de la 30 la 15, iar la unele șe
dințe participă numai 5—6 persoane.

Raidul nostru ne-a prilejuit și a- 
flarea unor ciudățenii. Așa, de pildă, 
în convorbirea avută la redacția re
vistei „Clubul" ne-au fost enumerate 
cîteva cercuri din Capitală evidențiate 
pentru activitate bună și foarte bună, 
printre care și cel de la Fabrica de 
confecții și tricotaje „București". In 
realitate, cercul de aici trăiește de a- 
proape jumătate de an o lungă ago
nie din cauza lipsei de elan a parti- 
cipanților, a neprimenirii lui cu ele
mente noi, a retragerii unora dintre 
membrii cei mai activi. Secretara cer
cului, Ligia Misai, ne-a declarat tex
tual î „Ca să vă spun drept, cercul se 
ține numai pentru că trebuie să se 
țină*, lată o recunoaștere deschisă a

formalismului, Instalat nociv tn activi
tatea acestui^ cerc.

Casa de creație populară a Capi
talei a declanșai unele acțiuni ; un 
concurs organizai împreună cu sindi
calele pentru descoperirea unor ta
lente noi, lucrările remarcabile ur- 
mînd a fi publicate într-un caiet lite
rar, și un studio-llferar, conceput ca 
un schimb de experienfă între ama
torii din diferite cercuri, în scopul de 
a le înfă(ișa dezbateri vii, caracteris
tice adevăratei atmosfere de creajie, 
susjinute de scriitori, critici, redactori, 
cu care începătorii în ale scrisului pot 
stabili contacte nemijlocite. Cele trei 
ședințe ale studioului literar ținute 
pînă acum au vădit utilitatea lui, rod
nicia schimbului de opinii între înce
pători și oamenii cu experiență, parti
cipant declarîndu-se îneîntafi de a- 
ceastă formulă care are la bază schim
bul larg de Idei.

Abia a luat ființă acest sfudio-lite- 
rar și n-au întîrziat să se audă voci 
potrivnice. Din păcate, chiar unii 
funcționari culturali ai Sfatului Popu
lar al Capitalei au emis părerea că 
studioul-literar ar anihila activitatea 
din cercuri, tinzînd să centralizeze la 
Casa creației populare a orașului 
București acțiunile acestora. Dar im
portant nu este numărul cercurilor, ci 
viața lor. Ca atare tovarășii care au 
inițiat studioul sînt hotărîfi (și bine 
fac) să mențină această formă de ma
nifestare a literaților amatori, care a 
suscitat interes și a produs un oare
care reviriment, și care nu trebuie să 
se substituie în nici un caz cercurilor 
existente în Capitală.

Talentul nu poate suplini lip
sa de cultură și de învățămînt 
sistematic. De aceea, cel mai efi
cient ajutor care se poate da în 
momentul de față unora dintre poeții 
și prozatorii amatori talenfați este în
drumarea lor spre liceu, spre facul
tăți, într-un cuvînf spre completarea

studiilor. Peste cîțlva ani el vor putea 
reveni în arta scrisului de pe altă 
platformă, cu o judecată mal formată, 
cu o exigență sensibil crescută.

Printre cei cu care am avut convor
biri am întîlnit foarte mulți oameni 
preocupați nu numai da propria lor 
meserie, dar șl de artele plastice, de 
muzică și, bineînțeles, de literatură. 
Unii se plîng (pe bună dreptate) de 
acele „expoziții" care în loc să-i atra
gă, îi alungă. Aceeași părere o au și 
despre unele poezii criptice, erme
tice ; el vibrează la literatura clasică 
și modernă, dar nu îmbrățișează for
mulele sterile care se drapează 
toga modernismului.

în

Pledoarie pentru 

„colțul cenaclului

ts(completare Cheia succesului) — 911.15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O ClINELE DIN BASKERVILLE : U- nion (completare Un secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,45.• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.® UCIGAȘII DE FEMEI : Doina —11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.• FANTOMAS (seria I) : Grădina „Doina" — 19,30.® CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE 1966 — FRUNZE — TRADIȚII MARAMUREȘENE — PICTORUL GHIAȚĂ — FERMENȚII LA LUCRU — BRĂNCUȘI LA TIRGU JIU — ANTAGONISME — „EU“ : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.• YOYO : Giuleștl (completare Un secol șl multe milenii) — 15,30 ; 18 ;20.30, Rahova (completare Borodino)— 15,30 » 18 ; la grădină — 20,15.• CASA NOASTRĂ : înfrățirea intre popoare (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ;20.30.• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Dacia — 8—14 în continuare i17.15 ; 20,30.
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Buzești — 15,30 ; 19,30 ; la grădină — 20.
O HAMLET — cinemascop : Crîngașl— 15,30 ; 19,15.• ȚARA FERICIRII : Grivița — 9 ;11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Floreasca (completare Punct de gravitație) — 9 ;11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.• LUMINA DUPĂ JALUZELE : Bu- cegi — 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 șl de stat in regiunea Mureș-Autonomă Maghiară).• SUZANA “11,15; 14; mura — 9 ;20.45 (la ; zul ,,D“).• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT r Unirea (completare Koprlvșcița) —15.30 ; 18.• NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : Tomis15.45 ; 18,15 ;— 18,45.• CELE DOUA (completare Un nil) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina „Pro- gresul-Parc" — 19,30.
O CAMERA IN FORMA DE „L* : Vi- tan — 15,30 ; 18 ; 20,30.• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- FIACRE î Miorița (completare Basm)— 8,30 I 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 I 21.• ALFÂBETUL FRICII : Munca (completare Tinerețe) — 16 ; 18,15 ; 20,30.• 1N NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : Popular — 15 ; 17,45 ;20.30, Moșilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină — 19, Ferentari — 10 ; 15,30 ;18 , 20,30, Grădina „Vitan" — 19.• CASA NELINIȘTITA : Pacea (completare Vizita tovarășului Ciu En-lai in Republica Socialistă România) — 15,45 ; 18 ; 20,15.® S-A INTIMPLAT LA MILIȚIE ; Co- lentina (completare Far-West) — 15,30 ; 17,45 ; 20 ; la grădină — 19.
a DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Volga (completare Pașii poetului) — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Drumul Sării (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,30 ; 18 ;20.30.a FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Progresul (completare 23 August 1966) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
a ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Lira (completare Măsură pentru măsură) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a SE INTIMPLĂ NUMAI DUMINICA : Cosmos (completare 23 August 1966)— 15,30 ; 18 ; 20,15.
a 5 000 000 DE MARTORI I : Cotro- ceni (completare Ghidrinul) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
a CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Arta" — 19,30.
a FIFI ÎNARIPATUL : Grădina „Unirea" — 20.
a ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : Viitorul —■15.15 ; 18 ; 20,45.

ȘI BĂIEȚII : Gloria — 9 i 16,15 i 18,30 i 20,45, Flail,15 i 13,30 | 15,45 i 18,15» ambele completarea Ca-
— 9 i 11,15 ; 13,30 i20,45 I la grădinaORFELINE : Flacăra secol și multe mlle-

Unanimă a fost doleanța — întru 
fotul legitimă — exprimată în legă
tură cu finalizarea producțiilor litera
re ale amatorilor. Unele din revistele 
noastre au renunțat de mult să mai 
publice autori necunoscuți. Gazetele 
de uzină acordă extrem de puțin 
spațiu cercurilor literare. Revistele re
gionale nou apărute nu găzduiesc de
cît rar versurile și proza începători
lor. în chip logic toată obștea ama
torilor se-nfreabă : „Scriem numai 
pentru arhiva cercului ?" Mai acut de
cît în alte regiuni se prezintă situa
ția cercurilor din orașul și regiunea 
București ; Brașovul are „Asfra", Ar
geșul are publicația „Argeș", Crișana 
are „Familia", Bacăul are „Ateneul" 
etc. Pentru cei tentați să spună : 
Bucureștiul adăpostește toată presa 
centrală, vom răspunde : „Luceafă
rul", „Gazeta literară", „Contempora
nul” etc sînt publicații pentru întrea
ga țară. Este necesar să se stimuleze, 
și să se tipărească cele mai bune crea
ții ale amatorilor. Se cuvine o mai 
mare atenție din partea tuturor publi
cațiilor periodice pentru încurajarea 
literaturii începătorilor, înființînd sau 
reînfi'nțînd colțul cercurilor și cena
clurilor. Păstrarea formelor de stimu
lare care și-au dovedit utilitatea! con
cursuri, plachete, caiete literare etc.) 
și găsirea altora noi se impun impe
rios în stadiul actual ; altfel multe 
cercuri și cenacluri sînt pîndite de ru
tină, de transformarea lor în fosile 
premature, ceea ce, sîntem convinși, 
nu dorește nimeni.

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala mică a Palatului — orele 20) : CONCERT DE MUZICA CONTEMPORANĂ susținut de formația „Muzica Nova".• Teatrul de operă și balet : LACUL LEBEDELOR - 19,30.® Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN. LUNĂ - 19,30.® Teatrul Național ,,1. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA - 19, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE - 19,30.a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sabia nr. 76 A) : NU SlNT TURNUL EIFFEL — 20. ® Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Ma- gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE - 20® Teatrul Muncitoresc C.F.R. țin sala Teatrului de Comedie) : CU CINE MĂ BAT - 19,30.® Teatrul „Barbu Delavrancea* : I- NELUL LUI... JUPITER — 20.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 16,30, (sala din str. Academiei) : POVESTEA PORCULUI - 17.• Teatrul satlrtc-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.
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Primirea la C. C. al P. C. R.

Joi 6 octombrie, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C. C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai C.C. al P.C. Bulgar, condusă de Dimităr Stoianov, membru supleant al C.C. al P.C.B., secretar al Comitetului regional de partid Veliko Tîrnovo, care, la invitația C.C. al P.C.R., se află în vizită în țara noastră.

au participat Vasile secție, și Ion Bucur, de șef de secție la
i

La primire Vlad, șef de prim-adjunct C.C. al P.C.R.A fost de față Gheorghl Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Vizitele delegației

Joi dimineața, delegația Partidului Comunist din Norvegia, condusă de tovarășul Reidar Larsen, președintele partidului, a sosit în regiunea Galați.în cursul dimineții oaspeții norvegieni, împreună cu tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Galați al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.,

au vizitat Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej".în după-amiaza aceleiași zile, membrii delegației au vizitat orașul Galați și noile cartiere de locuințe după care au făcut o vizită la Comitetul regional de partid unde au fost informați despre unele preocupări actuale ale organizației regionale de partid.Biroul Comitetului regional de partid a oferit în cinstea delegației o masă tovărășească.

MAREA SĂRBĂTOARE A R. D. GERMANE

Generalul de armată Ivan Gosn- jak, locțiitorul comandantului suprem al forțelor armate, secretar de stat pentru Apărarea Națională 
a R.S.F. Iugoslavia, însoțit de ge- neralul-locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, a vizitat joi Academia Militară Generală. în aceeași zi, generalul de armată Ivan Gosnjak a făcut o vizită la Ministerul Forțelor Armate. Delegația militară iugoslavă a fost primită de generalul- colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate. La întrevedere au luat parte general-locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, general-locotenent Ion Coman și general-colonel Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului, generali și ofițeri superiori. A fost de față ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, Iakșa Petrici. Vizita s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. în continuare, oaspeții au vizitat Muzeul Militar Central.

★Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București, Iakșa Petrici, a oferit
> ______________

joi după-amiază o recepție cu prilejul vizitei în Republica Socialistă România a delegației militare iugoslave, condusă de locțiitorul comandantului suprem al forțelor armate, secretar de stat pentru apărarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ge- meral de armată Ivan Gosnjak.Au luat parte Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, general colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, general locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, general locotenent Ion Coman și general colonel Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului forțelor armate, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au participat șefi al misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

tidului Comunist din Finlanda, condusă de tovarășul Aarne Saarinen, președintele partidului, a vizitat cartiere noi de locuințe și alte construcții din Capitală. Explicațiile au fost date de Traian Miron-Stănescu, arhitect șef la Institutul „Proiect-București11.Delegația a vizitat apoi Muzeul de istorie a Partidului Comunist,

cratice din România unde a fost întîmpinată de N. Cloroiu, directorul muzeului.în timpul vizitelor, oaspeții au fost însoțiți de Ion Savu, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului orășenesc de partid, și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Se împlinesc astâzi 17 ani de la proclamarea Republicii Democrate Germane — primul stat german al muncitorilor și țăranilor. In Berlin și în celelalte orașe ale R. D. Germane domnește o atmosferă sărbătorească. De-a lungul străzilor largi din capitală, printre copacii cu frunze arămii, fațadele unui șir de case renovate încîntă ochiul prin culorile lor vii, pastelate. Lîngă elegantul hotel „Berolina' de pe Karl Marx Alee, blocuri noi își așteaptă locatarii, iar mai încolo se profilează, masivă, silueta noului turn al televiziunii, a cărui construcție înaintează rapid.Oamenii muncii din întreprinderi și do pe șan-

noi unități cu o capacitate totală de 200 MW. A intrat, totodată, parțial în funcțiune combinatul Leuna II, care va deveni una din cele mai mari întreprinderi ale industriei chimice din R.D.G. Deși tînăr, combinatul de fibre sintetice din Wilhelm Pieck Stadt — Guben a devenit cunoscut în întreaga republică. 3 500 oameni lucrează’ în prezent la acest centru al industriei chimice al R.D.G. Zilele acestea, aici a intrat în funcțiune de probă cea de-a doua instalație a combinatului de fibre sintetice — cu o capacitate anuală de 2 300 tone mătase fină.Șantierele navale din Rostock, Wismar, Stralsund și altele — în total

partid și de stat se află trei obiective : realizarea unul înalt nivel tehnico- științific al produselor cerute pe piața mondială, reducerea prețului lor de cost și ridicarea continuă a nivelului de trai al populației. Pentru aceasta se preconizează ca, pe baza noului sistem economic de planificare și conducere a economiei naționale, să fie folosite posibilitățile mari ale raționalizării complexe socialiste, în vederea modernizării proceselor de producție, organizării întregii activități economice la un nivel superior, prin folosirea pe scară largă a realizărilor științei și tehnicii, sporirii substanțiale a productivității muncii.

Joi dimineața a părăsit Capitala delegația Grupului parlamentar pentru relații de prietenie Franța— România, din Adunarea Națională Franceză, condusă de președintele grupului Pierre Comte Offenbach, care la invitația Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România—Franța nare Națională a țara noastră. din Marea Adu- făcut o vizită în
★părăsi Capitala,

La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost salutată de acad. Șt. S. Nicolau, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România—Franța, Gheorghe Vasilichi și Constantin Paraschivescu-Bălăceanu, membri ai grupului, de funcționari superiori ai Marii Adunări Naționale. (Agerpres)

în urma tratativelor care au avut Ioc la București, la 6 octombrie , a.c. s-a semnat la Ministerul Comerțului Exterior Protocolul privind schimburile de mărfuri dintre Republica Socialistă România și Republica India pe anul 1967.Pe baza acestui Protocol, România va exporta în India echipamente și utilaje pentru industria petrolieră, diverse instalații complete, mașini unelte, tractoare, produse petroliere și chimico-farmaceutice etc. în schimb, România va importa din India minereu de fier, textile, produse din iută, piper și alte condimente, etc. Din partea română,

Protocolul a fost semnat de ing. Al. Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea indiană de Mohammed Shafi Quershi, ministru adjunct la Ministerul Comerțului al Indiei.Au fost de față funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Afacerilor Externe, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior, precum și membrii celor două delegații care au purtat tratativele. La semnare au asistat K. R. F. Khilnani, ambasadorul Indiei la București, și membri ai Ambasadei.(Agerpres)

înainte de aPierre Comte Offenbach, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de ~mânia din Franceză, a pondenți ai ziunii române :De fiecare dată, prilejul de a veni mi-am dat seama considerabilă crescîndă pe care o reprezintă colaborarea franco-ro- mână. în prezent, această colaborare se desfășoară în domeniul economic, tehnic și cultura), în..fp-ș... losul ambelor popoare. Ea poate constitui un exemplu de cooperare. Iată motivele pentru care plec din România cu o impresie cît se poate de bună.în aceste zile, eu și colegii mei am avut prilejul să facem un valoros schimb de vederi cu personalități marcante din țara dv. Aceste întîiniri ne-au permis să constatăm o identitate de vederi în ceea ce privește apărarea păcii în Europa și în lumea întreagă. Am cunoscut în activitatea României pe acest tărîm una din valorile cele mai

prietenie Franța-Ro- Adunarea Națională declarat unor cores- presei și Radiotelevi-cînd am avut în România, de importanța

★sigure ale păcii în continentul nostru. Am putut constata, de asemenea, cu satisfacție noile succese obținute de harnicul popor român, precum și frumoasele perspective care se deschid în fața națiunii române sub conducerea înțeleaptă a conducătorilor săi.Vorbind despre unele întreprinderi vizitate, dl. Pierre Comte Offenbach a spus ; Impresiile delegației franceze asupra progreselor realizate de poporul dv. în direcția dezvoltării industriei sînt excelente. Un exemplu strălucit în a- ces.t domeniu. îl constituie... Combi- .. natul siderurgic de la Galați, care, la intrarea sa completă în funcțiune, va fi unul din cele mai importante centre siderurgice din Europa.în încheiere, președintele Grupului parlamentar pentru relații. de prietenie Franța-România, a mulțumit pentru frumoasa și călduroasa primire făcută parlamentarilor francezi în timpul șederii lor în țara noastră.

fiere, din instituții șl de pe ogoare au întîmpinat această zi cu succese însemnate în construcția socialistă, în dezvoltarea industriei și agriculturii, în ridicarea nivelului de trai al populației. Făcînd un bilanț al realizărilor dobîndite în anii puterii populare, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, ei au cu ce se mîndri. Dezvoltarea continuă a forțelor de producție, creșterea producției industriale, progresul în ramurile construcției de mașini, construcțiilor navale, chimiei, crearea unei baze metalurgice proprii, construirea a numeroase combinate, sporirea producției agricole, dezvoltarea științei și tehnicii, a culturii și artei sînt mărturii ale hărniciei și iscusinței oamenilor muncii, ale devotamentului față de statul lor. socialist. Iar acestor înfăptuiri, dobîndite în perioada de la proclamarea R.D.G., li se adaugă, an de an, altele noi.Printre marile realizări ale acestui an se numără .dqrgtț . in folosință a centralei atomice de la Rheinsberg și punerea în funcțiune, la termocentrala de la Vetschau, a două

11 — au lansat la apă, în anii puterii populare, peste 3 900 vase cu o capacitate de 2 200 000 tone ; multe dintre ele navighează astăzi sub pavilioane străine, iar 140 de nave comerciale ale R.D.G. brăzdează mările, transportînd mărfuri în 70 de țări.Realizări însemnate au obținut și constructorii de locuințe. Numai în primele șase luni ale acestui an în R.D.G. au fost date în folosință 21 500 de apartamente, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului numărul lor să ajungă la 65 000. In acest scop, ca și pentru construirea de noi școli, grădinițe, complexe comerciale statul a alocat a- nul acesta suma de 3,4 miliarde mărci.în primele șase luni ale anului curent, producția industrială globală a crescut cu 6,8 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut, cele mai importante creșteri fiind înregistrate în industria minieră, siderurgică, chimică, electrotehnică și electronică. în prezent — așa cum s-a subliniat la plenara C.C. al P.S.U.G. — în centrul atenției conducerii de

In aceste zile, în numeroase întreprinderi din R.D.G. — de la Marea Baltică și pînă în sudul țării — se observă o activitate intensă : muncitori și ingineri, oameni de știință și lucrători din a- paratul administrativ își unesc eforturile pentru perfecționarea organizării producției, pentru creșterea continuă a eficacității activității economice a întreprinderilor. Marile întreprinderi cum sînt combinatul chimia „Leuna", uzinele „Cari Zeiss* din Jena, combinatul petrochimic „Schwedt* au și luat măsuri pentru introducerea raționalizării complexe. La șantierele navale din Warnemilnde, unde se puteau construi simultan 8 nave cu un deplasament de 10 000 tone, prin raționalizare complexă s-au creat condiții și spațiul necesar pentru construirea a 14 nave. Productivitatea muncii a crescut totodată cu 28 la sută.O preocupare de seamă a oamenilor muncii din industrie o constituie economia de materiale. Statisticienii au arătat că prin reducerea numai cu 1 la sută a consumului de materiale pe întreaga e-

conomie s-ar putea realiza o producție suplimentară în valoare de 1 miliard de mărci. Campania pentru realizarea de economii a devenit unul din obiectivele de seamă ale întrecerii în cinstea Congresului P.S.U.G. care va avea loc în aprilie 1967. Exemplul colectivului oțelăriei din Hennigsdorf, care s-a angajat să facă economii de materii prime și să producă în acest an peste plan 10 000 tone oțel, a găsit ecou în rîndul muncitorilor și specialiștilor de la alte întreprinderi din această ramură, care și-au luat angajamentul să depășească prevederile planului, în total, cu 36 000 tone fontă.La fel ca în industrie, unde, urmînd directivele P.S.U.G., se pune un mare accent pe raționalizarea complexă socialistă și cooperarea între întreprinderi, în agricultură se a- cordă importanță cooperării între diferitele unități socialiste. 6 000 de u- nități agricole de producție cooperează în domeniul amellorațiilor, 4 700 cooperative agricole colaborează în folosirea de mijloace tehnice, iar alte 2 000 de cooperative agricole pășesc pe calea specializării pe ramuri de producție. In a- gricultură s-a obținut o creștere a producției față de anul precedent.Activității constructive pe plan intern îi corespunde pe plan extern politica consecventă de pace a R.D.G. —• factor de seamă pentru asigurarea securității în Europa. Satisfacerea cererii pe deplin legitime a R.D. Germane de a fi primită în O.N.U. ar constitui un nou pas pe calea înfăptuirii universalității Organizației Națiunilor Unite.Realizările Germaniei democrate creează o bază puternică pentru succesele viitoare pe care oamenii muncji din R.D.G. sînt hotărîțl să le obțină în construirea socialismului, pentru înflorirea continuă a patriei lor.
Ștefan DEJU

mnne
La mondialele de șah

România-Danemarca 2-0

relatări despre partidele de ieri.

«-au Încheiat meciurile preliminare ale campionatului. ' ‘ “ -................... ' " ' La Cluj,Aseară mentele celor două grupe au căpătat forma definitivă. Uniunii Sovietice «1 României, iar la Sibiu cele ale Cehoslovaciei Germane au obținut dreptul do a continua lupta directă pentru titlu, de întrecere In continuare este următoarea : în prima zi (mîine, la vor întîlnl prima clasată din grupa A (U.R.S.S.) cu a doua din (R. D. Germană) și a doua din grupa. A (România) cu prima din (Cehoslovacia). Duminică, tot la Cluj, învingătoarele partidelor de își dispută locurile 1—2, iar învinsele locurile 3—4.Iată, în cele ce urmează, scurte

Clasa- echipela și R. D. Formula Cluj) se grupa B grupa B mai sus

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto Winzer.

Gală de film cu prilejul aniversării 

proclamării R. D. Germane

@ S-au încheiat preliminariile
D.
• U.R.S.S., 
Germană în 

Azi repaus;
și finalele

din Franța CUM E VREMEA

în runda a 3-a a campionatului mondial feminin de șah de la Oberhausen (R.F.G.), echipa României a învins cu 2—O formația Danemarcei. Alte rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 2—O ; Iugoslavia — R. F. Germană 2—O ; Polonia — S.U.A. 1—1 ; Olanda—Austria 2—O ; Cehoslovacia — Anglia 1,5—0,5 ; Ungaria — R. D. Germană 1—1.în clasament conduce echipa României cu 5,5 puncte (Polihronia- de a cîștigat întrerupta cu Troian- ska din meciul cu Bulgaria), urmată de echipele Cehoslovaciei și Iugoslaviei cu cîte 5 puncte» R.D. Germană, Olanda și U.R.S.S. au cîte 4 puncte.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In 
cea de-a cincea și ultima zi a pre
liminariilor grupei A — două re
zultate normale și o surpriză. 
Echipa Uniunii Sovietice a încheiat 
victorioasă și meciul cu Polonia 
(68—60, la pauză 34—26). Conform 
așteptărilor, baschetbalistele noas
tre au terminat cu succes partida 
cu Italia, asigurîndu-și în acest fel 
locul doi în clasament, deci drep
tul de a participa la semifinalele

de sîmbătă. Ele au început focul | prea ușor, ceea ce a permis italien- ® 
celor să conducă pînă în minutul R 
15. Apoi raportul de forțe a reve- | 
nit la normal. Cele mai multe ® 
puncte pentru echipa română S le-au înscris: Cornelia Gheorghe | (15), Hanelore Spiridon (12), Dori- H 
na Suliman (11), Sanda Dumitres- « cu (10). La pauză româncele au | 
condus cu 38—23 și în final au cîș
tigat cu 75—57.

Surpriza o constituie < 
zultatul meciului Olanda- 
încheiat cu victoria primei formații 
(73—70), după ce echipa maghiară, 
superioară în repriza întîia, a con
dus la pauză cu 39—31.

★
SIBIU (prin telefon). — Turneul 

preliminar al grupei B a luat sfîrșit 
aseară cu meciul-derbi Bulgaria — 
R. D. Germană, hotărîtor pentru 
ambele echipe, întrucît învingătoa- 
rea se clasa pe locul doi care asi
gură calificarea în semifinale. Miza 
și-a pus serios amprenta pe cali
tatea jocului care s-a transformat 
într-o luptă epuizantă pentru 
victorie. Pînă la urmă, pri- S 
ma mare surpriză a campionatului B 
s-a produs : echipa R. D. Germane 0 a cîștigat clar : 62—48 (30—24), ast- S 
fel că Bulgaria, clasată pe locul doi 9 
în ediția trecută a C.E., nu va pu
tea conta acum decît în lupta pen- | tru locurile 5—8.

Celelalte meciuri s-au încheiat ® 
cu succesul favoritelor : Cehoslova- | cia a întrecut Franța cu 67—41 | 
(37—17), ocupînd astfel, neînvinsă, a 
primul loc în clasamentul grupei, | iar Iugoslavia a întrecut R. F. Ger- | 

mană la un scor de proporții 101—53 H (55—27). 3

La invitația Comitetului de Stat al Planificării, joi seara a sosit în Capitală Francois Ortoli, comisar general al planului din Franța, împreună cu soția.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost întîmpinat de Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, cu soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor membri ai conduceriiAu fost prezenți Pons, ambasadorul București, cu soția, și ambasadei.In timpul șederii în țara noastră, comisarul general al planului va purta discuții cu specialiștii români în domeniul planificării, va vizita unele obiective industriale, culturale și turistice. (Agerpres)

externe, C.S.P.Jean Louis Franței la membri ai

Ieri tn țară : vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului la orele 14 era cuprinsă Intre 19 grade la Sulina și 27 de grade la Timișoara, Răuți și Iași. In București : vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă, cu cerul mal mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 26 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 și 10 octombrie. în țară : vreme în general frumoasă, cu cerul variabil. Unele înnourări. mai accentuate se vor semnala în sudul țării, unde vor cădea ploi locale, în rest ploi izolate. Vînt potrivit din sud-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar maximele între 16 și 26 de grade. In București : vremea în general frumoasă și călduroasă, Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Cu prilejul celei de-a XVII-a a- niversări a proclamării R.D. Germane, la cinematograful „Republica" din Capitală, a avut loc joi seara un spectacol de gală cu filmul „Aventurile lui Werner Hoit", producție a studiourilor cinematografice din R. D. Germană. Au fost prezenți Joachim Kunert, regizorul filmului, și artiștii Monika Wojtowicz și Helmut Schreiber.

Cu acest prilej, regizorul Geo Saizescu a vorbit despre semnificația sărbătorii naționale a R. D. Germane.Au fost de față ambasadorul R.D. Germane la București, Ewald Moldt, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Cuvintarea președintelui Consiliului de Miniștri

desigur re- | 
a—Ungaria, | 

...... I

Cronica z i I e i
SSBSHCu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei populare cehoslovace, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, colonel Stanislav Matas, a oferit joi la amiază un cocteil. Au participat general-colonel Ion Io- niță, ministrul forțelor armate, ge- neral-locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului, gene- ral-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.

★Joi a sosit în Capitală, în cadrul planului de colaborare dintre uniunile de scriitori din Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, scriitoarea Galina Sere- breakova. în timpul șederii sale in țara noastră, scriitoarea sovietică va avea întîiniri cu scriitori și cititori români.

Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit joi la amiază un cocteil în cinstea Ansamblului de varietăți din Cuba, aflat în Capitală în cadrul schimburilor culturale între cele două țări.După spectacolele prezentate în orașele București, Brăila, Constanța, Galați, Mangalia, Tulcea, artiștii cubanezi vor mai susține reprezentații în fața spectatorilor din Sibiu, Cîmpia Turzii, Oradea.
★Joi a plecat la Budapesta o delegație condusă de Dumitru Hoit, secretar general al Comitetului de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat, care, la invitația Secției sfaturi populare de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Ungare, va face o vizită în această țară.
★Joi a plecat la Stuttgart prof, univ. Liviu Rusu, care va participa la sesiunea Societății internaționale ,,Lenau“ organizată în această localitate. (Agerpres)

BERLIN 6 — Corespondentul A- gerpres St. Deju transmite: Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane, la Berlin a avut loc joi seara o adunare festivă.La festivitate au luat parte conducătorii de partid și de stat ai R. D. Germane, în frunte cu Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., personalități ale vieții politice, veterani ai mișcării muncitorești germane, reprezentanți ai organizațiilor obștești, fruntași în producție, oameni de știință, artă și cultură. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați la Berlin.Despre cea de-a 17-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane a vorbit Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G.în acest an, a spus vorbitorul, industria R. D. Germane va produce mai multe mărfuri decît în anii 1950, 1951 și 1952 luați la un loc. Numai în primul trimestru al anului 1966, unitățile agricole ale țării au livrat un număr de vite egal cu cel din întregul an 1950. De atunci a crescut simțitor și venitul, precum și nivelul de trai al tuturor păturilor populației.Willi Stoph a arătat în continuare că la universitățile, școlile su

perioare și școlile profesionale sînt înscriși astăzi de cinci ori mai mulți studenți decît în anul întemeierii republicii.In legătură cu destinderea atmosferei în Europa, Willi Stoph s-a pronunțat pentru reducerea treptată a înarmărilor, îndeosebi prin renunțarea din partea tuturor statelor europene nenucleare la orice formă de posesie sau participare la posesia unor mijloace de luptă nucleare ; normalizarea relațiilor între toate statele europene, precum și a relațiilor dintre acestea și cele două state germane ; R. D. Germană va sprijini mai departe, împreună cu toate forțele interesate în pace și securitate, pregătirea unei conferințe de securitate europeană.Willi Stoph a arătat că rădăcina încordării din Europa o constituie politica promovată de cercurile guvernante din Germania occidentală. O politică rațională a a- cesteia ar trebui să pornească de la premisa că conviețuirea celor două state germane pe o perioadă îndelungată este inevitabilă și de aceea să cuprindă măsuri de natură să servească la normalizarea relațiilor dintre ele. Pentru o pace durabilă, în primul rînd o mare răspundere revine germanilor înșiși și, înainte de toate, reprezentanților clasei muncitoare din cele două state germane, a spus Stoph.
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O nouă surpriză 
la Brighton

Conducerea partidului laburist pusă in minoritate 
in problema Vietnamului și a bazelor militare 
ale Angliei în străinătate

Ieri, joi, pentru a doua oară 
consecutiv, în decurs de 48 de ore, 
congresul partidului laburist de la 
Brighton a oferit o surpriză. 
Deși, în ansamblu, politica ex
ternă a guvernului a fost aproba
tă, conducerea partidului a fost 
pusă în minoritate în două rînduri.

La început a avut loc expunerea 
ministrului de externe, George Brown. 
După ce s-a pronunțat pentru con
vocarea Conferinței de la Geneva cu 
participarea Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, Brown 
a reafirmat în „planul în 6 puncte* 
prezentat vechea poziție britanică 
de sprijinire a guvernului S.U.A. în 
campania privind așa-zisele „tratati
ve de pace" înainte de retragerea 
trupelor americane din Vietnamul de 
sud și de încetarea bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam. El a sus
ținut menținerea bazelor din Mala- 
yezia, Singapore și Golful Persic, 
precum și întărirea N.A.T.O.

împotriva recomandărilor comite
tului executiv al partidului, congre
sul s-a pronunțat apoi în favoarea

rezoluției prezentate de «Indicatul 
muncitorilor din transporturi, condus 
de Frank Cousins, prin care gu
vernul esfe invitat să exercite 
toate presiunile posibile asupra Sta
telor Unite în vederea încetării răz
boiului din Vietnam și a bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam. Re
zoluția a obținut o majoritate de 
peste 1 200 000 voturi. Cea de-a doua 
înfrîngere înregistrată de conducerea 
partidului a fost marcată de majori
tatea de peste 500 000 voturi acor
date rezoluției prezentate, de aseme
nea, de sindicatul muncitorilor din 
transporturi prin care congresul re
comandă economii substanțiale în 
bugetul militar și retragerea pînă în 
1970 a trupelor engleze din bazele 
militare aflate în Malayezia, Singapo
re și Golful Persic.

Presa internațională

despre evenimente

LA ORDINEA
ZILEI
© Poziții „fundamental 

diferite11Convorbirile ministrului de externe francez, Couve de Murville, cu președintele Johnson și cu alte oficialități americane se ailă în centrul atenției observatorilor politici și al comentatorilor do presă din Franța.„Din darea de seamă prezentată Consiliului de Miniștri francez de Couve de Murville cu privire la convorbirile sale cu Dean Rusk și Johnson, reiese că «analiza situației din Vietnam făcută de o parte a fost fundamental diferită de cea făcută de cealaltă parte». Ministru] informațiilor a precizat că convorbirile nu au adus nimic nou" — a transmis din Paris agenția Prance 
Presse. „Divergențele rămîn" — scrie și ziarul „Paris Jour". Ziarul 
„Combat" scrie că „nu e de crezut că președintele Johnson a hotărît să modifice politica pe care a urmat-o pînă în prezent și ale cărei contradicții sînt tot mai frapante".

ÎNCĂ 0 FILĂ 
IN DOSARUL 
GIBRALTARULUI...Din Londra ne-a parvenit informația că guvernul britanic a remis joi un „protest energic" cabinetului de la Madrid pentru că a hotărît să închidă parțial frontiera dintre Spania și Gibraltar. Măsura va avea ca urmare reducerea considerabilă a traficului dintre Spania și Gibraltar. în cercurile politice din Londra — a- rată agenția France Presse — se apreciază că reluarea tratativelor anglo-spaniole în problema Gi- braltarului, prevăzute pentru săp- tămîna viitoare, va depinde de răspunsul guvernului spaniol.
Ambasadorul român 
în Pakistan si-a

7 

prezentat scrisorile 
de acreditareRAWALPINDI 6 (Agerpres). — La 6 octombrie a.c., Mihai Magne- ru, ambasadorul Republicii Socialiste România în Pakistan, a prezentat scrisorile de acreditare feldmareșalului Mohammad Ayub Khan, președintele Republicii Islamice Pakistan. După aceea a avut loc o convorbire, desfășurată într-o atmosferă cordială.

NIGERIA

EXODUL 

INTERN
După puternicele tulburări 

sîngeroase care au avut loc în 
Nigeria de nord, în țară are loc 
un exod al populației dintr-o 
regiune în alta. Membrii tribu
lui Ibo, originari din regiunea 
estică, părăsesc nordul țării 
pentru a se înapoia în regiu
nea de baștină. In același timp, 
se semnalează un exod al mem
brilor tribului Hausa spre nor
dul țării, locul lor de origine. 
Ca urmare a acestui fapt, în 
nordul țării se observă o 
perturbare economică, deoarece 
membrii tribului Ibo dețineau o 
serie de posturi în administra
ție, în transporturi, poștă și co
merț.

France Presse transmite că 
guvernatorul militar al Nigeriei 
occidentale, colonelul Robert 
Adebayo, a lansat un apel for
țelor armate și poliției, cerîndu- 
le să intervină spre a opri 
țara de pe „drumul dezin
tegrării". El a anunțat că a 
luat măsuri pentru a asigura 
securitatea tuturor refugiaților 
din alte regiuni. Pe de altă 
parte, făcîndu-se ecoul tendin
țelor regionaliste, guvernatorul 
provinciei orientale a declarat 
că toți funcționarii care nu pro
vin din această regiune vor fi 
concediați și a invitat între
prinderile particulare să proce
deze la fel. Referindu-se la si
tuația creată în Nigeria datorită 
incidentelor sîngeroase din ul
timele zile, ațîțate și întreținute 
de monopolurile străine ce ac
ționează în țară, ziarul nigerian 
„Morning Post" scrie că „for
țele imperialiste stau în prezent 
la ușa noastră în speranța că 
nigerienii se vor vinde. Cunos
cutul principiu „divide et im- 
pera" pune din nou în pericol 
țara noastră".

România a sporit contribuția 
sa la programul 0. HI. V.

pentru dezvoltare

întrevedere
Corneliu Mănescu -
Dean Rusk

TEHRAN JOURNAL^ 

„Turcia și Iranul n-au 
încredere în pactul 

C. L N. 1.0.“Intr-un editorial consacrat vizitei președintelui Turciei, Sunay, la Teheran și în special conținutului convorbirilor acestuia cu șahul Iranului, ziarul „Tehran Journal" scrie : „Atît Turcia cit și Iranul nu au nici un fel de încredere în eficacitatea și utilitatea pactului C.E.N.T.O.". Ziarul se referă la concluzia la care au ajuns cele două țări că „C.E.N.T.O. nu a fost capabil să satisfacă așteptările membrilor săi".

NEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite : Dezbaterile din cadrul Adunării Generale au fost întrerupte joi dimineață pentru a ceda locul, timp de o zi, conferinței Națiunilor Unite în vederea anunțării contribuțiilor la programul O.N.U. pentru dezvoltare. Sverker Astrom, reprezentantul Suediei, a fost ales președinte, iar vicepreședinte al conferinței a fost ales ambasadorul Gheorghe Diacones- cu, reprezentantul permanent al României la O.N.U.Deschizînd lucrările conferinței, secretarul general, U Thant, a subliniat importanța programului pentru dezvoltare al Națiunilor U- nite, atrăgînd atenția asupra accentuării continue a decalajului dintre situația economică și perspectivele țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor dezvoltate.Apoi, reprezentanții statelor membre au luat, pe rînd, cuvîntul. Ambasadorul Gheorghe Diacones- cu a arătat că România apreciază importanța asistenței tehnice acordate prin acest program și a subliniat rolul pe care îl au

activitățile de asistență tehnică, în ansamblul activităților desfășurate de O.N.U., pentru sprijinirea eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare în procesul dezvoltării lor economice și sociale. Amintind că anul trecut România și-a sporit contribuția la fondul special cu 33 la sută, Gheorghe Diaconescu a declarat : „Pentru anul 1967 am onoarea să anunț o nouă sporire a contribuției României pentru fondul special cu 15 la sută față de anul precedent". In încheiere, ambasadorul român și-a exprimat convingerea că „această conferință va constitui, în același timp, un nou pas înainte spre crearea premiselor care să a- sigure cooperării internaționale în acest domeniu o eficacitate sporită, în sensul sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare pentru a pune în valoare, în interesul lor, resursele materiale și umane de care dispun, pentru a-și asigura independența politică prin independență economică, pentru a realiza astfel progresul și bunăstarea dorită".

NEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a avut miercuri seara o întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, care a oferit în onoarea sa un dineu, la hotelul „Waldorf Astoria" din New York. Din partea română au participat, de aseme- .nea, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U.Din partea americană au luat parte ambasadorul Arthur Goldberg, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., Anthony Solomon, asistent al secretarului de stat pentru problemele economice, și Walter Stressel, asistent pentru problemele europene al secretarului de stat.In cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate unele aspecte ale situației internaționale actuale, probleme aflate pe ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale a O.N.U. și probleme privind relațiile bilaterale dintre România și S.U.A.

0 EXPRESIE
COLECTIVĂ A

„Va scăpa Ruby 
de scaunul electric?"

In numărul de ieri al ziarului, informam 
despre casarea de către Curtea de Apel din 
Texas a sentinței tribunalului din Dallas, 
care-l condamnase pe Jack Ruby la pedeapsa 
cu moartea. France Presse dezvăluie mași
națiile avocaților lui Ruby pentru a-l salva 
de scaunul electric.

Tn primul rînd, avo- 
cafii s-au străduit să 
invoce incapacitatea 
judecătorului Brown, 
sub pretext că acesta 
a scris o carte despre 
proces. S-a încercat 
apoi, tară succes, amî- 
narea procesului, în 
urma căruia tribunalul/ 
din Dallas urma să-l 
declare pe Ruby în 
mod legal „incon
știent*.

Curtea de Apel din 
Texas și-a motivat a- 
nularea senfinfei de 
condamnare la moarte 
arătînd că altfel s-ar 
fi comis un grav viciu 
de formă. Tribuna
lul din Dallas nu a 
respins mărturia unui 
agent al poliției în fa- 
fa căruia Ruby și-a 
declarat intenția de

a-l asasina pa Oswald, 
(în S.U.A. nu sa per
mite audierea, în cali
tate de martori, a a- 
genților de poliție).

In legătură cu ho- 
fărîrea Curții de Apel, 
judecătorul districtului, 
Wade, care, reprezen- 
fînd acuzarea în pro
cesul din martie, a ce
rut cu insistență pe
deapsa capitală pentru 
Ruby, continuă să fie 
și în prezent partiza
nul trimiterii acestuia 
pe scaunul electric.

în același timp, Ru
by s-a declarat gata 
să se autoacuze, în 
cazul în care aceasta 
îi va asigura pedeap
sa cu închisoarea. 
Oare va scăpa Ruby 
de scaunul electric ?, 
se întreabă agenția.

Acești negri din Republica Sud-Africanâ au câtușe Ia mîini 
deoarece nu au avut asupra lor „pașapoarte" fârâ de 
care nu se pot deplasa dintr-un loc în altul. Cinci milioane 
de negri sînt azi victime ale legislației segregafioniste 

privind pașapoartele

PROTESTULUI
Miercuri, orașul-port Genova a 

rămas complet paralizat de greva 
generală la care a aderat întrea
ga populație pentru a cere guver
nului menținerea capacității pro
ductive a șantierelor navale. Gre
va a blocat toate sectoarele de 
activitate. Și-a suspendat activita
tea marea fabrică metalurgică 
„Itaisider* cu cei 6 000 de munci
tori ai săi, prăvăliile au tras o- 
bloanele, navele ancorate în port 
au rămas nedescărcafe, s-a închis 
aeroportul, oficiile publice au sus
pendat și ele lucrul, iar mijloa
cele de transport în comun s-au 
oprit. Cum scria azi un ziar ita
lian, imaginea pe care o oferea 
orașul a constituit o expresie co
lectivă a durerii și protestului. 
După cum au arătat reprezentan
ții celor trei centrale sindicale la 
mitingul ce a avut loc în piața 
Verdi și la care au participat mii 
de persoane, în ultimii ani în Ge
nova s-au închis peste 90 de în
treprinderi industriale medii șl 
mici, Iar numărul șomerilor a 
crescut de la 9 000 în 1963 la

CORESPONDENTĂ 
-OlN ROMA

@ Scopul real — un 
consiliu de războiO activitate febrilă domnește In rtndurlle organizatorilor conferinței de la Manila. Astfel, s-a anunțat că aceasta a fost convocată pentru 24 șl 25 octombrie, tn loc de 28—29, dîn- du-se ca motivare alegerile ce vor a- vea Ioc tn Australia și Noua Zeeiandă. Pe măsură tnsă ce se apropie ziua conferinței, luările de poziție împotriva acesteia stnt fot mal numeroase.In ziarul „Figaro", un comentator se întreabă : Despre ce va fi vorba în mod exact 7 Pentru moment, problema rămîne confuză. Nimeni nu se gîndește să conteste Washingtonului că vizita președintelui Johnson în Filipine constituie pentru el o excelentă armă electorală. Totul arată, de altfel, că el este ferm hotărît să tragă din aceasta cel mal mare folos posibil... lată la ce ar duce una din ideile-cheie ale Administrației Johnson: depunerea unor eforturi pentru distrugerea imaginii odioase a «murdarului război american», substituindu-i impresia unul fel de cruciade comune... cum a fost cîndva cazul în Coreea* — după cum a declarat vicepreședintele S.U.A., Humphrey, intr-un interviu publicat în „Washington Post*.în însăși capitala care va găzdui conferința, nu puține ziare critică convocarea acesteia. Astfel, după cum scrie „Manila Times": „Ceea ce președintele Marcos a propus nu este deloc o conferință de pace, ci un consiliu de război, cu scopul vădit de a pune de acord diferitele poziții ale părților Implicate în războiul din Vietnam".într-un articol cu titlul „Conferința de la Manila — piață pentru singe", ziarul „Nhan Dan" (Hanoi) subliniază : „Imperialiștii americani și lacheii lor pretind că primul o- biectiv al acestei conferințe este revizuirea perspectivelor pentru «tratative pașnice». Dar adevăratul scop al acestei conferințe îl dezvăluie participants de la Manila. Astfel, scopul principal al conferinței de la Manila este de a continua războiul agresiv din Vietnam. Celălalt scop al conferinței este de a găsi căi și mijloace pentru înlăturarea izolării S.U.A. în acest război, pretinzând că S.U.A. găsesc sprijin în rîndul aliaților lor și că războiul din Vietnam devine un conflict «internațional» cu participarea altor țări în afara S.U.A. Conferința de la Manila va fi o conferință de război*.

Căile de dezvoltare a relațiilor intereuropene, viitorul Europei 
în ansamblul ei, mijloacele de asigurare a securității sale constituie 
subiecte de preocupare și dezbatere în cercurile politice din Franța. 
In cadrul discuțiilor se exprimă păreri diferite; totodată, se ma
nifestă un consens larg în ce privește actualitatea acestor probleme 
și necesitatea de a se confrunta părerile exprimate aici, cu prin
cipalele idei enunțate în Declarația de la București spre a se găsi 
prin eforturi comune calea spre crearea unui climat de pace și 
securitate în Europa.

Avînd ocazia să discut cu personalități de seamă ale vieții pu
blice franceze despre unele aspecte ale acestor probleme, redau 
mai jos opinii formulate de cîțiva interlocutori:Dl. Lâo HAMMON, profesor la Facultatea de drept și științe economice din Dijon, membru al Consiliului economic și social, fost senator, iar actualmente membru al Comisiei politice a partidului guvernamental U.N.R., mi-a împărtășit cîteva opinii ale sale în problemele europene, precizînd totodată că ele au o circulație curentă în rîndurile adepților acestui partid. „Gaulle-iștii — a spus d-sa — consideră că este indispensabil ca Europa — și prin Europa noi înțelegem acest continent în ansamblul lui — să-și aibă rolul său propriu în problemele mondiale, un rol care să corespundă importanței sale, istoriei, tradițiilor, avuțiilor ei materiale, patrimoniului său cultural. Dobîndirea conștiinței acestui rol trebuie să se facă prin întărirea unității tuturor statelor europene independent de regimul lor politic. Noi considerăm că sistemul divizării Europei în două părți nu este bun și că trebuie ca țările din ambele părți, indiferent dacă aparțin sistemului Tratatului de la Varșovia, sistemului Alianței atlantice sau nu . aparțin nici uneia dintre aceste grupări, să stabilească între ele raporturi de încredere și de prietenie, întărite prin cooperarea pe plan politic, cultural etc". In acest sens, Franța promovează o politică de bune raporturi cu țările din răsăritul Europei. Franța, a relevat dl. Hammon, se bucură să constate că România militează la rîndul ei pentru îmbunătățirea relațiilor cu toate statele europene, pentru dezvoltarea schimburilor și cooperării in- tereuropene și că pe această linie progrese însemnate au fost obținute în relații bilaterale româno- franceze.„Cum văd eu modul de a realiza ceea ce am numit unitatea europeană ? — a spus mai departe interlocutorul. Această unitate nu

trebuie să fie mecanică, rigidă sau îndreptată contra anumitor țări, trăsături care caracterizează în general planurile de unificare europeană cu circulație în Occident și care au la bază conceptul de supranaționalitate. Am în vedere o unitate extrem de suplă, care să exprime realitățile europene, să respecte diversitatea configurației europene, dar care să pro

poate contribui la dezvoltarea colaborării intereuropene?„Convins de însemnătatea care o au relațiile economice, eu atribui, totodată, datorită însăși funcției mele, o importanță deosebită schimburilor intelectuale, cooperării în vederea cercetărilor științifice. Consider că un teren fertil ar putea să-1 constituie cooperarea dintre țările europene în vederea sprijinirii dezvoltării ♦lumea a treia».Schimburile economice șl turale, cooperarea pe diverse nuri și abilitatea de a reglementa împreună problemele concrete vor întări, desigur, sentimentul necesității de a asigura securitatea europeană. Franța a dovedit că ea înțelege să favorizeze a- ceastă securitate prin depășirea politicii blocurilor. Nu existența

pe

încul- pla-

lor europene, mari șl mici. „Europa, a spus interlocutorul nostru, se caracterizează printr-o diversitate de națiuni unele mal mari decît altele prin suprafața țării sau prin numărul populației; dar toate au originalitatea lor, toate au dreptul de a fi respectate ; în definitiv locul unei națiuni depinde nu numai de forța sa materială, dar și de personalitatea sa morală, de capacitatea sa de a se afirma în mod independent și în același timp de a coopera cu alte țări. Statele mari au, evident, răspunderile lor, dar cele mai puțin mari, care au de asemenea răspunderea lor, păstrîn- du-șl libertatea de acțiune, pot să exercite un rol și o influență însemnate în rezolvarea problemelor internaționale.In această ordine de Idei, interlocutorul nostru a ținut să subll-

Europa să devină o mare regiune 
a relațiilor bună vecinătate

Convorbiri cu personalități ale vieții publice franceze

moveze solidaritatea europeană, deoarece, după părerea mea, cooperarea europeană nu poate să dea roade decît între europene.Dl. Hammon a apoi că evoluția gență europeană trebuie să includă și soluționarea problemei germane. El a arătat că cei care dețin actualmente puterea în Germania trebuie să găsească mijloace de a stabili între compatrioții lor contacte, căi de înțelegere care să faciliteze rezolvarea problemei germane. Germania, a subliniat el, trebuie să țină seama că amintirea evenimentelor recente este . încă vie în mintea popoarelor europene, că frontierele stabilite trebuie respectate, că accesul ei la arma nucleară trebuie exclus".— Personal, cum credeți că se

țări care se vorținut să releve spre o conver-
blocurilor ostile asigură pacea și securitatea europeană, ci cooperarea, buna înțelegere între toți".Referindu-se la-propunerea convocării unei conferințe pentru securitatea europeană, interlocutorul nostru a spus : „Eu sînt partizanul acelor conferințe care reușesc. Conferința europeană pentru a reuși trebuie să reunească pe toți cei interesați și nu numai o parte dintre ei, trebuie să se înregistreze o participare generală în deplin echilibru. Totodată trebuie ca par- ticipanț.ii la o asemenea conferință să manifeste dorința de a colabora pentru găsirea unor soluții de apropiere și nu de a da o bătălie în plus în războiul psihologic".In discuție a fost subliniată ideea că asigurarea securității europene trebuie să fie opera tuturor state-

nieze ca o contribuție importantă în ce privește problemele europene propunerea României de dezvoltare a relațiilor de bună vecinătate pe plan regional între țările europene cu sisteme social- politice diferite și rezoluția „celor 9", adoptată la O.N.U. pe baza a- cestei propuneri. „Relațiile de bună vecinătate — a spus d-sa — înseamnă nu numai evitarea conflictelor, dar și o cooperare pozitivă care să faciliteze comerțul, lucrările de interes comun. De a- ceea găsesc că inițiativa română a fost și este întru totul oportună. Dați-mi voie să remarc că, după părerea mea, întreaga Europă ar trebui să fie o mare regiune a bunei vecinătăți".„Importanța relațiilor de bună vecinătate între diferitele state ale Europei este evidentă — ml-a de-

clarat la rîndul său dl. BERNARD LE CALLOC'H, membru al conducerii partidului Uniunea națională republicană. Dacă pentru a învinge cauzele încordării din trecut statele bătrînulul nostru continent vor să coopereze, primele acțiuni trebuie să fie în favoarea stabilirii sistematice de bune raporturi bilaterale. Cred că astfel au înțeles problema Franța și România, deoarece, efectiv, de la vizita d-lui președinte Maurer la Paris s-au depus, de o parte șl de alta, eforturi pentru a se dezvolta bunele relații dintre cele două țări ale noastre — ceea ce și-a găsit expresie în acordurile semnate, în schimburile economice și culturale care au avut loc. A- ceeași dorință comună a fost reliefată și de vizita ministrului de externe francez, Couve de Murville, la București. Dezvoltarea acestor relații corespunde atît interesului celor două țări, cît și interesului general european.Din discuție a reieșit că baza dezvoltării unor asemenea raporturi fructuoase o constituie respectarea independenței și suveranității naționale, a principiului neamestecului reciproc în treburile interne. „Pentru noi — a subliniat interlocutorul — este evident că dezvoltarea colaborării între statele europene nu se poate realiza decît dacă fiecare admite ca principiu de conduită neamestecul în afacerile celuilalt, egalitatea în drepturi a diferitelor țări. S-a dovedit că poți fi o țară capitalistă și să întreții raporturi bune cu țări comuniste, cu condiția ca, de o parte și de alta, să se respecte integral independența partenerului. Dreptul popoarelor de a dispune de soarta lor a fost cîndva la originea apariției unui mare număr de națiuni europene. Azi se pune problema de a ne întoarce la acest drept, de a-l menține și întări, căci nu există altă cale mai sigură pentru a realiza un viitor de pace și prosperitate" — a conchis dl. Le Calloc’h.Opinii asemănătoare mi-au împărtășit și alte personalități politice din Franța, ele oglindind curentul de opinie favorabil acțiunilor care să promoveze consolidarea păcii și securității în Europa.
Al. GHEORGHIU

Paris

14 000 în acest an. Potrivit pla
nului guvernamental care preve
de restructurarea activității șantie
relor navale cu participarea statu
lui șl concentrarea șantierelor din 
Genova, Casfellamare (Napoli) și 
Manfalcone (Triesf) înfr-unul sln--^ 
gur, orașul de pe coasta ligură ar 
pierde un Important obiectiv In
dustrial, ceea ce ar afecta un 
mare număr de oameni ai mun
cii. Sindicatele cer ca proiectul 
de restructurare a activității șan
tierelor navale să țină seama de 
Interesele populației din zona 
respectivă. Membrii consiliului 
provincial șl orășenesc din Geno
va au declarat că îșl vor prezen
ta demisia în bloc în cazul cînd 
nu sa va ajunge la o soluționare 
Justă a problemei.

Aceeași puternică frămînfare sa 
manifestă și la Triesf, unde se cer, 
de asemenea, Investiții din partea 
sfatului pentru modernizarea șan
tierelor, în așa fel îneît acestea să 
poată realiza noi nava șl să pună 
capăt șomajului.

Delegații din cele două orașe, 
cuprinzînd reprezentanți al admi
nistrațiilor comunale și ai sindi
catelor, au venit la Roma, unde au 
discutat cu primul ministru și cu 
alți membri ai guvernului proble
mele care frămîntă populația.

Tn timpul grevei șl demonstra
țiilor de la Genova au avut loc 
ciocniri între demonstranți șl po
liție, care a făcut uz de bombe 
fumigene șl lacrimogene, operînd 
180 de arestări.

Ziarul „Unita*, în editorialul său 
de astăzi, scrie că „orașele Inte
resate în dezvoltarea economiei 
maritime cer să nu mai fie sa
crificate Intereselor marilor gru
puri private italiene și străine. Ele 
cer ca posibilitățile de frai ale 
populației să fie apărate.*
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Lon MARGINEANU

BELGRAD. Joi a sosit HonuriBoumedienne, președintele Consiliului Național al Revoluției din Algeria, care va face o vizită oil- clală de cinci zile tn R.S.F. Iugoslavia. La aeroport el a fost tntîmpinat de președintele R.S.F. Iugoslavia, Ioslp Broz Tito.
EtH MOSCOVA. TASS anunță că a- 623 nul acesta U.R.S.S. va obține cea mal mare recoltă din istoria sa — aproximativ 160—165 milioane tone.jj® HANOI. La 5 octombrie, rela- tează agenția V.N.A., unitățile antiaeriene din provincia Nghia Lo au doborît un avion de bombardament american. Cu acesta, numărul avioanelor americane doborîle în spațiul aerian al R. D. Vietnam pînă la data de 5 octombrie se ridică ia 1 478.fjSJ NEW YORK. Reprezentantul faî* permanent al U.R.S.S. la O.N.U. a prezentat secretarului general al O.N.U., pentru a fi supus dezbaterilor sesiunii Adunării Generale, proiectul revizuit al tratatului „Cu privire la principiile de explorare și utilizare a spațiului extraatmosferic, a Lunii și altor corpuri cerești".BS BERLIN Reprezentanți ai guver- nuiui R. D. Germane și ai Senatului vest-berlinez au semnat un a- cord privind eliberarea de autorizații de trecere în capitala R. D. Germane pentru cetățeni vest-beriinezi.
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PARIS. Începînd de joi dimineață, personalul metroului pari- se află în grevă. "NEW YORK. Miercuri, la bursa din Wall Street cota principalelor acțiuni a cohorît Ia cei mai jos nivel după 3 decembrie 1965. A.F.P. explică „descurajarea operațiunilor" prin incertitudinile situației din Vietnam și lipsa unui acord în urma întrevederilor dintre președintele S.U.A. și ministrul de externe fraa- cez.
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