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CONDUCĂTOR

LA SFAT CU
Niciodată toamna n-a fost mai tsrumoasă pa plaiurile hunedore- jie șl niciodată n-au răsunat aici 

otita cîntec și joc, nu s-au revărsat atîta suilet și lumină, a- tîta mulțumiră șl încredere ca In illele de 7 și 8 ale acestui octombrie, primăvăratlc parcă. In aceste zile, conducătorii de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, au străbătut plaiurile care, într-un răstimp de peste două milenii, au cunoscut o istorie mîndră șl dîrză, s-au aflat în mijlocul unei populații care șl-a apărat cu dîrzenie demnitatea strămoșească, a luptat fără preget pentru dreptate socială și libertate națională.Niciodată drumurile acestor locuri — pe unde-șl purtară pașii oștile Iul Decebal, răsculații lui Horia de la 1784, revoluționarii lui Avram Iancu, de la 1848, minerii greviști de la Lupani, din 1929, mulțimile care de- 
crs 'ară, în 1918, unirea Ardealu- 1 ..cu patria mumă — n-au fost

Ion DODU BĂLAN

A ÎNCEPUT 
CONSTRUCȚIA 
UNEI FILATURI 
DE LÎNÂ

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- teil'). — Constructorii grupului 103 șantiere Ploiești au început construcția unei noi filaturi de lînă, prevăzută în cadrul modernizării și extinderii fabricii de stoie „Dorobanțul' din Ploiești. Proiectul, elaborat de Institutul de proiectare pentru industria ușoară, prevede ca în noua filatură să se realizeze anual o producție de 1 000 tone fire, termenul de dare în folosință la întreaga capacitate fiind în trimestrul III al anului viitor.

scăldat» în mai multă lumină și presărate cu mai multe flori, ca în aceste zile de neuitat. Drumurile hunedorene — cum ar fi zis poetul de la Lancrăm — „erau pardosite cu lumină” și cu flori. Nu erau numai razele blînde ale soarelui de toamnă ; erau și chipurile oamenilor, iradiind bucurie, sentimente puternice de dragoste și respect față de partid și conducători ; erau cuvintele izvorîte din inimă ale oamenilor de la Petroșeni și Hunedoara, de la Deva și Galda de Jos, de la Alba Iulia, Sebeș și Cugir, de la Orăștie și Țebea. Cetina brazilor din munții în care hunedorenii și-au oftat odinioară-n doină dorul și amarul, livezile și grădinile invadaseră drumul; știuleții ca aurul din întinsele lanuri de porumb de pe valea Mureșului, strugurii din viile bogate de prin părțile Albei-Iulia se cățărau, alături de minunate ștergare și obiecte de artă populară, de panglicile tricolore, pe porțile de triumf, ca un prinos și o recunoștință. Pretutindeni, în zeci de ochi, străluceau mărgăritarele bucuriei, străluceau costumele sobre ale moților și ale pădurenilor, ale celor din jurul Orăștiei sau din acea legendară și minunată Țară a Hațegului, despre care un cărturar din secolul al XVIII-lea spunea, nu fără dreptate, că este cel mai frumos colț de pămînt. Munca harnică a oamenilor de pe aceste plaiuri, cu o străveche civilizație, minunatele realizări ale construcției socialiste legitimează și întăresc vorbele acestui cărturar de demult. Frumusețea locurilor și a oamenilor este sporită de roadele bogate ale muncii lor. Minerii din Valea Jiului raportau conducătorilor de partid și de stat că ei dau acum într-o sută de zile o cantitate de cărbune egală cu aceea care se realiza în întregul an 1938. Creșteri însemnate ale producției și productivității muncii s-au înregistrat pretutindeni în regiunea Hunedoara, ca în întreaga țară de altfel. Dar ceea ce este mai semnificativ — sublinia la Petroșeni

TARA
9tovarășul Nicolae Ceaușescu — este faptul că a crescut nu numai producția, ci și oamenii, priceperea și conștiința lor socialistă, lucrul cel mai de preț înfăptuit de orînduirea noastră. A crescut continuu nivelul de trai al oamenilor. S-au transformat orașele și satele hunedorene o dată cu înflorirea întregii țări ; Congresul al IX-lea al P.C.R. a trasat minunate perspective pentru continua lor înflorire și dezvoltare. Minerii din- Valea Jiur lui, oțelarii de la Hunedoara, muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii raportau despre viața lor fericită, despre succesele lor,, despre planurile de viitor, cu maturitate și puternic simț de răspundere cetățenesc. Toți oamenii muncii din regiune au mulțumit cu entuziasm și recunoștință partidului pentru conducerea înțeleaptă a țării, pentru perspectivele luminoase deschise întregului popor. Conducătorii de partid și de stat au rămas ore în șir, de dimineața pînă seara tîrziu, la sfat cu oamenii țării. Poposeau la gura minelor, la focul furnalelor, în sate și orașe, la stîne, în casele curate și frumos împodobite, pe drumuri, în inima poporului, cinstind la Mesteacăn, de unde au pornit focurile răscoalei, memoria lui Horia, Cloșca și Crișan, la gorunul lui Horia de la Țebea, pe Avram Iancu, craiul munților, în cetatea unificării statului român, Alba Iulia, pe Mihai Viteazul, întîiul valah care intra triumfător pe porțile Băl- gradulul pentru a realiza unitatea tuturor românilor, pe cei care au realizat pentru totdeauna, în 1918, unirea Transilvaniei cu țara. Niciodată n-am văzut ochi mai puternic invadați de lumina visului împlinit, ca acei ai veteranilor care, acum, strîngînd mîna conducătorilor de partid și de stat, mulțumeau pentru tot ceea ce partidul și statul au făcut pentru țară, le urau ani mulți și fericiți spre binele și înflorirea țării, Republica Socialistă România. Fiecare manifestare din timpul acestei vizite a fost semnul dragostei fierbinți a conducătorilor pentru țară și al dragostei țării pentru călăuza ei iubită — Partidul Comunist Român, pentru conducătorii poporului român.

în Editura politică a apărut:

Nicolae Ceaușescu:
PENTRU PROGRESUL 

CONTINUU AL ȘTIINȚEI, 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Șl CULTURII ROMÂNEȘTI
Cuvînt de sălut la sesiu

nea solemnă consacrată sărbă
toririi centenarului Academiei 
Republicii Socialiste România 
(26 septembrie 1966).

Cuvîntare la adunarea 
consacrată deschiderii festive 
a anului universitar 1966— 
1967 (3 octombrie 1966).Broșura a fost tipărită într-un tiraj de masă.

Cu mai bine de un an în urmă, la 18 iulie 1965, McNamarra se angaja, în persoană, într-o bătălie ale cărei ecouri dăinuie încă, amplificate prin e- venimentele care au urmat. Din Pacific, de pe bordul portavionului „Independence" înconjurat de elita Flotei a 7-a, el a supravegheat personal a- tacul — rămas istoric, dar altfel de cum se sperase — asupra unui teritoriu din Vietnamul de nord a

actoare supersonice cu două locuri, își părăsiseră hangarele, ca să-și probeze eficienta asupra Ham Rongului. Un as al tacticilor de luptă aeriene, colonelul Denton, fusese chemat în mod expres. de la postul său — aflat undeva în Medite-
cărui suprafață nu depășește doi kilometri pă- trafi: un pod de pe fluviul Ma, denumit HamRong, aflat la 160 km deHanoi. Din anului 1965, — minuscul o hartă —

primăvara acest pod punct pe se încăpătî-na să reziste, în ciuda valurilor de a- vioane ce-1 atacau zi și noapte. De data aceasta, atacul trebuia să fie ho-tărîtor. Cele mai noi tipuri de avioane americane, printre care faimoasele „A 6 Intruder", re

rană — ca să dirijeze a- cest atac.Operația a eșuat. Podul Ham Rong a rezistat — pentru a cîta oară ? — eroic, contraatacînd cu o forță nebănuită, provo- cînd agresorilor pierderi grele. De pe bordul unui

■ Pregătirea ale
gerilor in orga- 
nizațiile 
de partid.

■

H Natura, ultra
giată, se răz
bună
Regimd camioa
nelor în coopera
tivele agricole de 
producție

ii //? ce rezidă acce
sibilitate® artei

BS ATENTIE IA DISCIPLINA 
FINANCIARĂ IN ACTIVITATEA 
GEOLOGICA

In cursul zilei de luni au continuat convorbirile între delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și delegația Partidului Comunist din Norvegia, condusă de tovarășul Reidar Larsen, președintele P.C. din Norvegia.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.Cele două delegații au stabilit să dea publicității un comunicat în legătură cu vizita delegației Parti

dului Comunist din Norvegia în Republica Socialistă România.
★Luni la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o masă în cinstea delegației Partidului Comunist din Norvegia, condusă de Reidar Larsen, președintele P.C. din Norvegia.Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, Iosif Banc, Mihai Gere, Manea Mănescu, Mihai Da- lea și Virgil Trofin.Au luat parte Just Lippe, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Norvegia, și Birger Bakken, membru al C.C. al P.C. din Norvegia.

Convorbiri între tovarășul 
. Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Gus Hali

RETROSPECTIVA

&e. & Micimea
ACADEMIEI

Luni dimineața au avut loc convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și tovarășul Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A., care, însoțit de doi tovarăși, membri ai conducerii Partidului Comunist din S.U.A., face o vizită în tara noastră.La convorbiri au participat tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul discuțiilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a avut loc un schimb de păreri cu privire la probleme de interes comun pentru cele două partide, probleme actuale ale situației internaționale

și ale mișcării comuniste și muncitorești.Luni seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o masă în cinstea tovarășului Gus Hali.Au participat tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- ghici, Leonte Răutu, Janos Fazekas, Manea Mănescu, Mihai Dalea, Va- sile Patilinet- *Luni după-amiază, tovarășul Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., a făcut o vizită la Academia de științe social-politice „Stefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. Cu acest prilej, oaspetele a tinut în fata cadrelor didactice și studenților academiei expunerea „Situația economică și politică a S.U.A. în perioada actuală și activitatea partidului comunist".
Despre această carte *) 

s-ar putea vorbi ca despre 
o culegere de schițe ale 
copilăriei și adolescenței 
de acum treizeci-patruzeai 
de ani, scrise cu densitate, 
adevăr și surprinzătoare 
prospefime artistică de cei 
peste patruzeci de ailitori, 
azi academicieni, profesori 
universitari, remarcabili oa
meni de știință și cultură. 
Dar s-ar putea vorbi și ca 
despre o operă care face, 
în peste patruzeci de ipos
taze, poriretul școlii româ
nești de acum frei-patru de
cenii și întreprinde o ade
vărată acțiune de împărtăși
re a experienței de școlari, 
a celor care azi au o vîrstă 
respectabilă și o faimă bine 
meritată în arena științei și 
a culturii.

Remarcăm, la toți cei ca- 
re-și povestesc amintirile 
din anii de școală, în primul 
rînd o mare, o neclintită 
pasiune de cunoaștere, pre
coce manifestată. Setea asta 
i-a propulsat în saltul peste 
dificultăți și peste condiții
le grele ale școlii de altă
dată. l-a însuflețit. Unii au 
dat lecții ca să se poată în
treține la școală. Alții, ca 
de pildă academicianul lor- 
gu Iordan, au învățat în 
condiții vitrege în școli 
unde biblioteca exista doar 
ca o indicație pe o firmă. 
Unii, ca savantul Gh. lo- 
nescu-Sisești, și-au ajutat 
părinții la muncile agrico
le. „Gimnaziul „Gheorghe 
Șincai', al cărui elev eram, 
scrie academicianul Gh. 
Mihoc, nu . avea un local 
propriu... Unele anexe, atîf 
de folositoare, fără de care 
astăzi nu se poate concepe 
școala de cultură generală, 
ca laboratoare, biblioteci, 
săli de gimnastică, nu e- 
xistau... Totuși, numai cu 
creta și cu tabla, profesorii 
noștri ne-au învățat afîfea 
lucruri frumoase și folo-

*) „Amintiri despre anii de 
școală'. Editura politică, 1966.

Dumitru ALMAȘ

sitoare*. E deosebit de 
emoționantă mărturisirea 
prof. univ. dr. docent 
ioan Ursu, ca elev al liceu
lui clujean „Gheorghe Ba- 
rițiu" : „A trebuit să asud 
mult pentru a izbuti să mă 
mențin licean, să-mi mențin 
„titlul” afît de mult rîvnit. 
Veneam dintr-o școală să
tească alături de elevi care 
învățaseră în școlile de la 
oraș, mulți avînd, pe lîngă 
profesorii de la școală, me
ditatori. Și vocabularul îmi 
era sărac. Vorbeam ca-n sa
tul nostru, cum vorbesc ță
ranii, multe cuvinte nu le 
pricepeam. Munca noastră, 
a celor puțini care veneau 
la școli mai înalte de pe 
coclauri îndepărtate, era 
infinit mai grea. Mai întîi a 
trebuit să ajungem din ur
mă colegii și apoi — fapt 
notabil — am hotărît chiar 
să-i înfrecem. Voiam să-i 
întrecem, să dovedim că vo
ința și marea dragoste de 
învățătură pot face minuni. 
Minunea de a dobîndi, prin 
eforturi proprii, calitatea de 
intelectuali cu 6 zestre știin
țifică și culturală din care să 
te poți alimenta mereu în ac
tivitatea profesională”. „Nu 
voi uita niciodată, notează 
academicianul Remus Rădu- 
lef, noaptea de internat în 
care, comparînd texte din 
Einstein, Schlick și Freund
lich, am înțeles relativitatea 
simultaneității a două eveni
mente... Iar cînd am reușit 
să înțeleg ce legătură are 
aceasta cu relativitatea di
mensiunilor corpurilor și a 
duratei fenomenelor m-am 
bucurat ca de-o mare cuce
rire intelectuală".

Toți cei care și-au însăilat, 
pe două-trei pagini incluse 
în această lucrare, amintirile 
de școlari înțeleg vîrsfa 
școlară ca o etapă a explo
rării tainelor vieții, ca un

moment al trăirii în care se 
pun bazele culturii indivi
duale și se descoperă talen
tele de mai tîrziu. Toți re
cunosc că orice act de cul
tură presupune muncă stă
ruitoare și continuă. „Cultu
ra nu ți-o poți însuși în 
grabă și în salturi" (acad. 
Em. Condurachi). „După ce 
ai învățat totul, completea
ză academicianul Miron Ni- 
colescu, ceea ce îți rămîne 
este cultura generală. Dar 
rămîne, înfr-adevăr, ceva 
considerabil din punct de 
vedere intelectual I Rămîne 
o metodă de gîndire, de lu
cru, rămîne o metodă de 
acțiune, rămîne mai ales o 
receptivitate la prefacerile 
continue ale științei, ale vie
ții și societății". Această 
cultură generală nu se poa
te căpăta decît în școală, 
sub egida unor profesori 
pregătiți, destoinici, talen- 
tați, pasionați de mesera 
lor. De aceea, de multe 
ori, scurtele expuneri a'e 
foștilor elevi sînt adevărate 
imnuri de slavă și recunoș
tință aduse școlii și slujitori-

(Continuare în pag. a IV-a)

în pag. a V-a

Modificarea 
unor dispo
ziții legale 
privitoare 
la divorț

llie PURCARU

avion cuprins de flăcări, colonelul Denton a încercat să se salveze cu parașuta ; căzut în mîinile

grele bombardiere sau în formații ușoare, abia vizibile printre nori, alter- nînd diferite tactici de luptă, numeroase tipuri de avioane și bombe, a- viatia S.U.A. a încercat să lichideze Ham Rongul, să-l șteargă definitiv de pe harta insucceselor sale
era senin...

apărătorilor podului, a asistat, în mijlocul valurilor de flăcări și fum, la fuga ultimului „A 6 Intruder" de pe cerul fluviului Ma.A trecut, de atunci, un an și mai bine. De sute de ori, în gigantice valuri de

în Vietnam. Dar podul rezistă. Rezistă, pur- tînd mai departe, pe spinarea sa de beton și otel, drumul strategic nr. 1, cea mai importantă șosea din Vietnamul de nord. Zeci de avioane ale S.U.A. și-au aflat sfîrși-

tul aici, lîngă pilonii de otel împlîntati în apele fluviului.După o noapte petrecută în mașină, am ajuns la Ham Rong sub lumina difuză, incertă, a unei dimineți în care umbra se prelungea, reținută de munții din jur. Țărmuri înalte, stîncoase, roșii- gălbui, aglomerări haotice de piscuri pleșuve și crîn- guri, în care soarele arde înăbușit și ascuns, aștern un văl perpetuu peste undele fluviului. Am a- juns într-o clipă de acalmie. Ultimul atac aerian se sfîrșise de cîteva ore. în zeci de puncte, pe ambele țărmuri, trîmbe groase de fum urcau încă spre cer, indicînd locul exploziilor. O pădure de negre coloane prin care scînteia — vie și teafără — dantelăria de oteluri a podului. Ham Rong rezistase din nou I
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe vicepreședintele 
Partidului liberal democrat

din JaponiaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit luni după-amiază pe Shojiro Kawashima, vicepreședintele Partidului liberal democrat, trimisul special al primului ministru al Japoniei.La primire au luat parte tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Stefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale. Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor

externe, C. Paraschivescu Bălăcea- nu, deputat în Marea Adunare Națională.Au fost de fată Daisuke Akita, Sensuke Fujieda și Seige Hamano, deputati în Camera Reprezentanților, precum și Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cursul căreia au fost relevate posibilitățile și dorința comună pentru dezvoltarea relațiilor economice, culturale și științifice dintre cele două țări.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

a d-lui Shojiro Kawashima
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, luni la amiază, pe Shojiro Kawashima, vicepreședintele Partidului liberal democrat, trimisul special al primului ministru al Japoniei, care face o vizită oficială în tara noastră la invitația guvernului Republicii Socialiste România.La întrevedere, care s-a desfășu

rat într-o atmosferă cordială, au participat George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și C. Paraschivescu-Bălă- ceanu, deputat în Marea Adunare Națională.Au luat parte Daisuke Akita, Sensuke Fujieda și Seigo Hamano, deputati în Camera Reprezentanților, precum și Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București.
HIDROCENTRALE
TELECOMANDATEBACAU (coresp. „Scînteii'). — La Uzina hidroelectrică Pîn- qărați, prima din salba celor 12 unități de acest fel din aval de Steiaru, a intrat în funcțiune o instalație modernă de telecomandă si semnalizare. Noifțt instalație este fabricată în țară după proiectul întocmit de Institutul pentru raționalizarea ți moderni

zarea instalațiilor e- nerqetice. în prezent, agregatele centralei electrice Pîngărați sînt conduse și supravegheate din camera de comandă a hidrocentralei Ste- iaru, aflată la 5 km depărtare. Prin Intermediul acestei instalații sînt semnalizate dispecerului de tură eventualele defecțiuni

electrice sau mecanice apărute în timpul funcționării hidroaqre- qatelor.Acum se fac preqă- tiri pentru introducerea instalațiilor de telecomandă si la celelalte hidrocentrale. în următorii doi ani, toate hidrocentralele de pe Bistrița vor fi conduse si supraveqhec- te de la distantă.
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Recent au avut loc contractări intre industrie

și adolescenților în 1967. Se constata că

și comerț privind mobilierul destinat copiilor

SÎNT
NESATISFÂCATOARE

NA TURA, UL TRA GIA TA,

După discuțiile care s-au purtat de atîtea ori pe tema produselor industriale pentru copii și tineret, ar fi fost de așteptat ca, în preajma încheierii contractelor dintre industrie și comerț, să se fi întreprins măsuri corespunzătoare și pentru umplerea unor goluri ce se fac puternic simțite în două importante compartimente ale comerțului cu mobilă : garniturile și piesele destinate copiilor, adolescenților. Speranțele au fost însă în cea mai mare parte înșelate.Zadarnic am căutat, în sălile de contractare, obiectele de mobilier pentru copii. Nu s-a adus nimic. Iar despre cele cîteva obiecte existente în producție s-a discutat în lipsă. Au fost de-a dreptul penibile insistențele la care a fost constrîns comerțul pentru a obține mobilier de asemenea necesitate cum sînt pătuțurile pentru copii. în 1966 s-au contractat 12 000 de bucăți. Și n-au ajuns. Pentru anul viitor s-au stabilit — 16 000. S-a mai hptărît ca magazinele specializate să vîndă și mobilier metalic pentru copii. Foarte bine. Numai că s-au comandat a- bia 4 500 de paturi metalice 1 în tot anul 1967 urmează, deci, să fie trimise în magazine 20 500 de pă- tuțuri pentru copii, și acestea doar în măsura în oare furnizorii — în cea mai mare parte întreprinderi ale industriei locale — își vor-respecta angajamentele asumate. Cu aceasta se satisface doar o foarte mică parte a cerințelor.Pupitrele, micile etajere pentru cărți, taburetele, atîtea obiecte necesare mobilării „micului univers" al copilului, al școlarului — n-au fost luate nici măcar în discuție. Pentru simplul motiv că n-au intrat în preocupările nimănui. Ni s-a relatat că organele comerțului au prezentat industriei o serie de mostre, etaloane, fotografii. Dar chiar dacă n-ar fi fost așa, se pot plînge creatorii de lipsa materialului de informare, a surselor de inspirație în acest domeniu ? Greu de spus. Cu toate acestea, se înaintează cu O încetineală de neînțeles. Și-au spus părerea părinți și pedagogi, se poate constata, în orice zi și în orice magazin, că asemenea mărfuri sînt mult solicitate, dar soluționarea problemei se tot amînă.Ce se întîmplă? Industria republicană s-a dezis de asemenea produse și le-a trecut industriei locale. Aceasta însă le socotește nerentabile și le evită pe cît posibil. Sînt regiuni cu veche tradiție în producția de mobilă, care n-au introdus aproape deloc în planurile lor de producție aceste sortimente. Banatul, Hunedoara și însuși Bucureștiul aduc, de exemplu, paturi de copii tocmai din Maramureș. Pare ciudat, dar așa stau lucrurile : M.E.F. este, pentru industria locală, „for de asistență tehnică" ; Comitetul de stat pentru îndrumarea organelor locale ale administrației de stat — „for de îndrumare". Iar mobila pentru copii rămîne, în continuare, un copil al nimănui.S-au realizat totuși, de către o întreprindere a industriei ușoare, cîteva obiecte folositoare : o masă pliantă cu taburet (242 lei), un scaun pentru mers (98 lei), o garnitură de scaun combinat, unde copilul poate să se joace și să mă- nînce. Producătorii însă, deși invitați la contractările de mobilă de la București, nu s-au prezentat. Au apărut, în schimb, la contractările de produse metalo-chimice de Ia Eforie. în definitiv, mai bine mai tîrziu decît niciodată I Numai că rezultatele obținute, înțelegerea la care s-a ajuns oglindesc aceeași lipsă de efort din partea producătorilor, cît și aceeași neînțeleasă rezervă din partea comerțului: s-au contractat în total — din 4 sortimente — 8 000 de piese.Analizînd faptele, te întrebi, în mod firesc, ce loc ocupă confecționarea acestor produse în preocupările producătorilor de mobilă ? De ce șă fie sancționați torii, cărora mărfurile le sînt atît de necesare ? de așteptat ca forurile bile șă fi dezbătut situația sub toate aspectele, găsind o soluție fie prin profilarea unor întreprindei-i ori secții anume, fie în general prin rentabilizarea produselor. E limpede că în mecanismul îndrumării și sprijinirii efective a acelora care răspund de aprovizionarea populației cu asemenea obiecte indispensabile familiilor noastre, sînt verigi ce ar trebui mai bine puse la punct.O a doua grupă de produse deficitare e aceea a mobilierului pentru adolescenți. La aceste sortimente, bilanțul contractărilor e mai mult decît sărac : 2 400 de garnituri pe un an întreg și pentru toată țara! Tipurile — aceleași ca și anul trecut — trei la număr, iar prețurile de la 5 000 lei în sus. Atît la industrie, cît și la comerț există încă o insuficientă preocupare pentru asemenea mobilier. Mai grav este că la slaba preocupare pentru îmbogățirea sortimen-

tului se adaugă și lipsa de interes dacă nu pentru îmbunătățirea calității, măcar pentru menținerea celei realizate inițial. La adresa garniturii „Lămîița“, bunăoară — garnitură ce reprezintă mai mult de trei sferturi din întreaga producție de mobilier pentru adolescenți — reproșurile comerțului și ale cumpărătorilor se adună în număr tot mai mare. Am văzut a- ceastă garnitură, pentru prima dată, la expoziția M.E.F. din 1964 și am scris despre ea cu entuziasm. Am văzut-o și acuma, la contractări ; dar ne-a venit greu s-o recunoaștem, într-atît era de puțin atrăgătoare și neglijent prezentată. Unitatea din Covasna a IPROFIL Măgura Codlei nu mai realizează mobilă furniruită în condiții corespunzătoare. Atîta vreme cît a-

ceastă unitate a rămas unicul producător al mobilierului amintit este de neînțeles de ce în loc să se perfecționeze producția, aceasta se prezintă sub nivelul mostrei o- mologate și aJ exigenței cumpărătorilor.în sectorul mobilei sînt producători din industria republicană și producători din industria locală ; există foruri. care dau îndrumări și altele care studiază cerințele pieței, evoluția gusturilor și dorințelor populației. Ar fi poate nimerit ca acești factori să revadă cifrele contractelor perfectate pentru anul viitor la piesele destinate copiilor și adolescenților, spre a se asigura o bună aprovizionare cu toate sortimentele solicitate.
Maria BABOIAN

Se mai practică încă, pe alocuri, mijloace primitive de prevenire șt întrerupere a sarcinii, în fond, de sinucidere parțială, în -care mama se hotărăște să omoare partea cea mai tînără și mai prețioasă din corpul ei, urmată nu rareori de însăși rezultatul pra vieții sabilității acte personale, asupra rolului familiei, rostului femeii în organizarea socială, asupra riscului care amenință viața și posibilitatea viitoare de procreare a femeii.încă din timpurile cele mai vechi, unele femei au încercat să preîntîmpine sau să întrerupă cursul unor sarcini nedorite. în a- cest scop, au folosit mijloace variate, toate urmate adesea de complicații grave, care în cursul anilor au seceiat multe vieți de femei tinere.Dintre mijloacele primitive de prevenire a sarcinii, cel mai frecvent aplicat a fost acela de „ferire” a femeii de a rămîne însărcinată. Deși, de multe ori neefica- ce, această metodă empirică poate crea tulburări nervoase serioase, profunde, atît la femeie cît și la bărbat, care, cu timpul, se manifestă nefavorabil asupra întregului organism, căci știința a dovedit corelațiile strînse între producerile de tensiuni nervoase și funcționarea tuturor organelor, îndeosebi a inimii, stomacului, ve-

moartea ei. Acesta este lipsei de educație asu- sexuale, asupra respon- și consecințelor unor

cumpără- respective Ar fi fost responsa-

SE RĂZBUNĂ
Consecințele mijloacelor
primitive de prevenire
și întrerupere a sarcinii
de prof, dr Eugen ABUREL

ziculei biliare etc. Pentru femeie, lucrul este și mai grav, căci ea rămîne cu congestii dureroase persistente.Mai răspîndite decît mijloacele de prevenire sînt mijloacele de întrerupere empirică a sarcinii, urmate de .complicații mult mai grave. Amintim pe cele mai des folosite și care tot atît de des produc mari nenorociri femeilor și familiilor. Cel mai răspîndit este în-
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La jumătatea lunii octombrie vor începe in întreaga țară adunările de 
dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază. Publicăm mai jos scrisori ale 
unor activiști de partid privind pregătirile în vederea

Dimitrie HRECIUC 
prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
Botoșani al P.C.R.

PREGĂTIREA ALEGERILOREXCURSII

de

Istoria ți pitoresc Vedere dinspre cetatea Devei

ORGANIZATE

TINERETUL

Peste 20 de itinerare turistice organizează în această toamnă agenția O.N.Ț. București, în colaborare cu Comitetul orășenesc U.T.C. București, pentru tinerii din Capitală. în cadrul unor excursii de o zi, de o zi și jumătate sau de două zile, sînt inițiate mai multe programe a- trăgătoare, printre care circuite ale orașului pe diferite teme, ca, de pildă : „Istoria veche a orașului București", „Locuri legate de mișcarea revoluționară și muncitorească pe teritoriul Capitalei". Sînt programate, de asemenea, excursii cu autocarul sau cu trenul cu care prilej pot fi vizitate Muzeul Doftana, mînăsti- rile Cozia și Curtea de Argeș, Muzeul Bruken- thal din Sibiu, Mausoleul de la Mărășești, Casa memorială Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte, Muzeul Bran etc.

Trebuie ca darea 
de seamă să 
cuprindă din toate 
cite ceva?Se obișnuiește ca la a- ' dunările de alegeri să se spună despre darea de seamă că este bună, cu cît cuprinde mai multe probleme. Pe această temă am avut numeroase discuții atît cu membri ai birourilor organizațiilor de bază de la noi, cît și cu unii activiști ai comitetului orășenesc de partid care veneau șă ne ajute. După părerea mea, atunci cînd darea de seamă caută să analizeze toate aspectele activității profesionale și obștești din secția respectivă, a- junge să se piardă în mărunțișuri.La ultimele alegeri, organizația de bază de la sectorul nr. 2 a întocmit o asemenea dare de seamă în care se spunea din toate cîte ceva. Ce-i drept, ea a constituit, cum se spune, o bază de discuții, dar n-a reușit să le orienteze spre problema e- sențială pentru munca de partid din cadrul sectorului. Firește, o asemenea dare de seamă nu-și tinge scopul.Cu totul altfel a arătat

darea de seamă întocmită de biroul organizației de bază de la turnătorie. Ea a pus în centrul discuțiilor ceea ce constituise obiectivul nr. 1 al comuniștilor din secție : munca organizatorică și politică pentru îmbunătățirea calității pieselor turnate. Discuțiile au fost rodnice. în urma propunerilor făcute, a aplicării - măsurilor adoptate îm-

conducerea coeficientul de a scăzut mult.preună tehnică, rebuturi „ ______ _ ______■ Am pomenit de aceste două exemple numai spre a arăta că nu e deloc necesar, după părerea mea, ca darea de seamă să cuprindă din toate cîte ceva. Desigur, sarcini, probleme au fost și vor fi mereu destule,- dar nu trebuie să uităm că multe dintre ele au fost discutate în adunările generale ale comuniștilor și nu

sit

77?

are nou a spori eficacitatea, muncii de partid trebuie să selectăm problemele cele mai importante, să le dezbatem sub toate aspectele și să ajungem la inăsuri bine chibzuite. De aceea, în pregătirea apropiatelor alegeri, noi am îndrumat birourile organizațiilor de bază să pună pe primul plan problemele organizării științifice a muncii și pregătirii în bune condiții a producției anului viitor.
Alexandru POPEANU 
secretarul Comitetului 
de partid de la Uzina 
metalurgică Bacău

șiruiri de cifre și fapte, neînsoțite de un efort de analiză, de interpretare a acestora! Unele birouri ale organizațiilor de bază mai apreciază însă calitatea dării de seamă după numărul de pagini... La trecuta adunare de alegeri a organizației de bază de la întreprinderea de industrie lo- „Flamura roșie", de

Spirit analitic — 
nu descriptivismExperiența demonstrează că adunarea de geri are efecte cu mai pozitive asupra tivității organizației pective, cu cît pătrunde mai adine în miezul problemelor, are un caracter analitic, înlesnește să se ajungă la concluzii practice, la măsuri eficiente.Or, acest lucru este determinat în primul rînd de darea de seamă, poate stimula discuții interesante, o dare seamă conținînd lungi

seamă era de procente, în amănunțime procesul de producție din fiecare secție ; în schimb, lipsea efortul de. a scoate la iveală cauzele unor deficiențe. Nu erau analizate, de pildă, cauzele care determinau ca la secția mecanică-turnătorie planul producției marfă să nu fie realizat, în timp ce planul producției globale era depășit lună de lună. . La organizația de bază de la Uzina de reparații, cele 19 pagini ale dării de seamă cuprindeau o trecere în revistă a rezultatelor și lipsurilor, fără însă a trage din ele concluzii privind munca de partid.7 aseme- „descrip- o defi- a stilului
Este limpede că nea tendințe de tivism" reflectă ciență serioasă ; de muncă.Pornind de constatări, Comitetul orășenesc de partid Botoșani a luat măsuri pentru a imprima dărilor de seamă la apropiatele alegeri un caracter analitic aprofundat. Birourile organizațiilor de bază au fost îndrumate ca, în vederea dezvăluirii principalelor cauze ale deficiențelor și a mijloacelor de a le remedia, să atragă la alcătuirea dărilor de seamă colective formate din comuniști cu experiență în activitatea de partid și economică. Membrii biroului comitetului orășenesc de partid au fost repartizați pe organizații de bază în funcție de importanța unităților și sectoarele în care acestea își desfășoară activitatea.

ghițirea de substanțe zise abortive, preparate din buruieni sau substanțe chimice, medicamentoase. Femeile care recurg la aceste mijloace nu știu două lucruri: că ele nu reușesc de cele mai multe ori să producă avortul, ci numai hemoragii puternice care amenință serios organismul și că, în plus, produc intoxicații grave ce provoacă leziuni rinichilor și ficatului, nevindecabile tot restul vieții, cu toate tratamentele moderne de care dispunem.Procedee răspîndite din nenorocire — mai ales cu ani în urmă — erau mijloacele de acțiune directă asupra oului. Femeile singure sau babele folosesc pentru 
a-1 distruge diferiți agenți trauma- tizanți ca tije de buruieni, coada fusului, andrele de croșetat, sîr- me etc., sau injecții cu săpun și iod. Totdeauna, aceste mijloace sînt urmate de trei complicații foarte grave : hemoragii foarte mari, uneori mortale ; perforații ale mitrei și intestinelor, urmate de peritonite care omoară; infecții grave locale care betegesc femeia pe toată viața sati o răpun prin septicemii de multe ori nevindecabile.

Nil e cunoscut îndeajuns faptul 
că aceste infecții care survin după 
practici empirice abortive au o vi
rulență atît de mare, că nu pot fi 
vindecate cu toată gama de anti
biotice pe care azi le avem la dis
poziție. Aceste infecții provoacă 
moartea multor femei, chiar cînd sosesc, disperate, în cele mai moderne și utilate clinici de specialitate.O practică foarte răspîndită, mai ales în mediul rural, este „tragerea mitrei", făcută de babe prin masaj puternic asupra abdomenului și asupra uterului gravid pe care caută să-l prindă în a- cest masaj.. Foarte adesea, femeile nu scapă cu bine din mîna babelor. Chiar dacă avortul survine, rămîn la multe femei resturi de placentă care dau hemoragii, metrite și anexite care chinuiesc mulți ani victima acestui empirism ■ criminal. De multe ori, însă, avortul nici nu reușește, ci se produc numai dezlipiri de placentă cate sînt urmate de hemoragii înspăi- mîntătoare sau de infecții grave, căci microbii se dezvoltă rapid pe resturile placentare și chiagurile ce rămîn în mitra maltratată prin „tragere".De aceleași riscuri sînt atinse și femeile care recurg la alte mijloace empirice mecanice, cu scopul (pe care îl cred în mod naiv) de a deslipi șl elimina oul. Intre a- ceste mijloace neeficace, dar mai ales periculoase, amintim : săriturile de la înălțime, ridicările de greutăți mari, loviturile în abdomen etc. ,In încheiere, am putea caracte- astfel cele trei riscuri maririza ale provocării empirice a întreruperii sarcinii :

— Uneori moartea dramatică a 
mamei, prin intoxicație gravă cu substanțe abortive, prin hemoragii catastrofale sau prin infecții grave, față de care medicina e încă dezarmată ;

— De multe ori, invaliditatea pe 
viață a tinerei femei, prin leziuni definitive în rinichi sau ficat după administrarea de abortive ; prin leziuni viscerale, dar, mai ales, metro-anexiale, care chinuie cu dureri și tulburări generale pe naivele care au făcut infecții, după unele manopere abortive empirice.

— Adesea, sterilitatea secunda
ră, avorturi spontane patologice care lovesc multe din aceste mame. Ele vor resimți amărăciunea sterilității și, mai greu atunci, cînd vor dori din suflet un copil.Femeile trebuie să înțeleagă faptul că descrierea acestor consecințe izvorăște din cea mai elementară dorință de informare a- supra pericolului uriaș al unor a- semenea procedee.

700 000 de vizitatori
în

Expoziția cu vînzare a strugu
rilor, fructelor și vinurilor des
chisă între 2—9 octombrie în ca
drul pavilionului Expoziției rea
lizărilor economiei naționale s-a 
bucurat de un frumos succes : ea 
a fost vizitată de circa 700 000 
bucureșt.eni. De-a lungul celor 8 
zile, cooperative agricole de pro
ducție, gospodării agricole 
stat, stațiuni experimentale hor
tiviticole și întreprinderi pentru 
valorificarea legumelor și fructe
lor din diferite regiuni ale țării 
au desfăcut mere, pere, prune, 
nuci și struguri din soiurile me
daliate la cel de-al doilea con
curs republican al strugurilor de 
masă, care a avut loc la Bucu
rești între 25—30 septembrie a. c. 
S-au desfăcut totodată vinuri din

soiurile valoroase ale celor mai 
renumite podgorii din tară, prin
tre care Dealul Mare, Cotnari. 
Murfatlar, Miniș și Tîrnave. Ex
poziția, organizată cu ocazia săr
bătoririi Zilei recoltei, a consti
tuit un prilej de afirmare a po
tențialului de producție hortiviti- 
col al țării noastre. Ea a contri
buit la o mai bună aproviziona
re a populației Capitalei cu 
fructe, struguri și must, de- 
monstrînd în același timp că o- 
rientarea spre o dezvoltare in
tensivă a producției hortiviticole 
dă. rezultate, că soiurile noi se a- 
firmă tot mai mult. Grafice si 
fotografii au ilustrat realizările 
unităților agricole socialiste pri
vind dezvoltarea producției hor
tiviticole prin valorificarea tere
nurilor erodate în pantă și nisi
poase.

Stadiul 
termo- 
f» u • • ica rn
în

Capitală
Capitala noastră se dezvoltă de la un an la altul sub aspect edilitar și industrial. Este normal deci ca și termoficarea să se extindă rapid, într-un ritm care să corespundă cerințelor noilor cartiere. Se realizează mereu alte rețele magistrale și de distribuție spre obiectivele industriale și zonele edilitare noi ale orașului. Rețeaua termoficării Capitalei s-a extins numai în acest an cu a- proximativ 15 km. La ea s-au racordat mai mult de o sută de puncte termice, care vor alimenta cu căldură încă 8 000 apartamente nou construite. Pe lîngă centralele, termice de cvartal, s-au ridicat mari centrale electrice de termoficare. In iarna aceasta vor fi încălzite, prin acest sistem modern, 80 000 apartamente, echivalînd cu un oraș de a- proximativ 250 000 locuitori. Orice ansamblu nou de locuințe este „conectat" la circuitul subteran al termoficării.Cum se va extinde rețeaua termoficării în cartierele recent construite ?BALTA ALBA. S-a construit Magistrala I sud, conectată la termocentrala București sud; în prezent se află în probe tehnologice. La construcția ei s-au utilizat, pentru prima oară în țară, conducte cu , diametrul de 1200 mm. montate în canale de beton armat prefabricat, subterane, a căror secțiune permite controlul permanent în timpul funcționării. Această magistrală împreună cu cea existentă (cu un diametru de 600 mm.) legată la termocentrala 23 August, vor alimenta întregul cartier Balta Albă, blocurile de pe șoseaua Mihai Bravu și celelalte locuințe ce se vor ridica în anii următori în această zonă a orașului. țBUCUREȘTII NOI. In anul acesta s-a executat o magistrală (cu diametrul de 500 mm.) legată la termocentrala Grivița Roșie. Intră în funcțiune în octombrie șl va alimenta blocurile construite recent în cartier, precum și cele care vor fi date în folosință în anul viitor.ARMATA POPORULUI. La sistemul de termoficare existent din anul 1961 în această parte a orașului (care alimentează zona industrială din Militari) s-au făcut în acest an recordurile de instalație termică pentru noile blocuri de locuințe. Lucrările sînt în curs de recepționară, urmează să intre în funcțiune în cursul lunii acesteia. Magistrala respectivă, alimentată de termocentrala Grozăvești, poate furniza căldură unui număr de 3 000 apartamente. Pentru viitoarele construcții de locuințe din acest perimetru se execută în prezent a treia conductă paralelă de 700 mm. diametru. Se execută lucrări importante de termoficare pentru obiective industriale : magistrala IV (legată la termocentrala București sud) pentru întreprinderile noi din cartierul Du- dești ; lucrări de termoficare pentru Expoziția Economiei Naționale etc.In. ceea ce privește situația instalațiilor existente în cartierele noi, problema reglării energiei în punctele termice (și în Capitală sînt cîteva sute) rămîne încă deschisă.' Cu toate că în iarna trecută centralele existente au asigurat parametrii respectivi privind temperatura și presiunea apei la ducere și întoarcere, totuși, din pricina unui reglaj nepus la punct s-a resimțit pe alocuri lipsa căldurii. Se preconizează asimilarea și fabricarea în țară a unor aparate necesare automatizării punctelor termice. Pînă atunci însă se cere continuată cu mai multă insistență pregătirea personalului de serviciu de la punctele termice.întreprinderile de resort ale Sfatului popular al Capitalei au făcut din vreme intense pregătiri în vederea distribuirii normale a căldurii. Au fost montate în rețea un mare număr de vane acționate electric, ceea ce va permite în bună măsură o reglare mecanizată a distribuției ; s-au terminat lucrările de revizie la întreaga instalație. La 1 octombrie au început manevrele pentru pornirea uriașului sistem de termoficare. Totul a decurs normal.Am vizitat cîteva centrale termoelectrice.„Iarna trecută a fost o situație mai grea. N-aveam nici o rezervă pentru neprevăzut. Alimentam cu abur industrial uzinele din zona 23 August și cu apă caldă întregul cartier Balta Albă. Cu- rînd intră în funcțiune termocentrala București sud, creîndu-se astfel și acea’ rezervă de capacitate, pentru eventuale situații critice". (ing. Ion Bogdan, șeful C.E.T. 23 August).„Sîntem pregătiți pentru a furniza căldura chiar în cursul a- cestei săptămîni. Așteptăm timpul friguros care să ne dea... comanda Pe viitor vom alimenta, în a- fară de cartierul Balta Albă, toate blocurile care se întind spre Piața Unirii, precum și cartierul Ber- ceni". (Teodor Bodu, ing. șef al C.E T București sud).Așadar, avem toate motivele să credem că la iarnă va fi... cald și bine Ne asigură tovarășii de la termoficare.

Ștefan ZAMFIt
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Bineînțe-

păstrare s-au

ATENȚIE LA DISCIPLINA

fiecărui soi. Se după recoltare, alte fructe cu
timpul celor înregistrate și '<

pentru iarnă

& f&gM O OBLIGAȚIE A POSESORILOR DE LIVEZI

Conservarea fructelor

......

FINANCIARA
în activitatea geologică

De-a lungul căilor de comunica
ție a început instalarea para- 
zăpezilor. Ele vor face ca șo
selele să fie protejate de 
depunerile de zăpadă adusă de 
vînturi. Tn fotografie : parază- 
pezi la Ciolpani, regiunea 

București
Foto : R. Costln

Toamna este anotimpul cu o mare bogăție de fructe. Multe dintre ele, spre deosebire de cele de \ primăvară și vară nu se pot consuma imediat după recoltare. Fructele de toamnă și iarnă au nevoie de un timp mai îndelungat pentru a ajunge la starea denumită maturitatea de consum. Pentru a- ceasta, e nevoie ca ele să fie ținute în condiții de temperatură și umiditate specifice știe că, imediat merele, perele și coacere tîrzie sînt tari, astringen- te, lipsite de aromă și gust. După ce au fost păstrate un timp oarecare în silozuri, ele capătă, cu totul alte însușiri : devin suculente, cu gust acrișor-dulce sau dulce-a- crișor, după soi, cu colorație intensă, aromă îmbietoare. înseamnă că s-a realizat ceea ce se numește maturitatea de consum.Păstrarea peste iarnă a fructelor prezintă o importanță deosebită pentru alimentație. Consumate în stare proaspătă, fructele aprovizionează organismul cu săruri u- șor asimilabile și cu parte din vitaminele indispensabile. Prin păstrare, valoarea fructelor crește, ceea ce este deosebit de avantajos pentru unitățile agricole producătoare.Existența gospodăriilor de stat și a cooperativelor agricole, care au suprafețe mari de livezi, ca și producția crescîndă de fructe impun construirea de silozuri de mare capacitate în care să fie păstrată, peste iarnă, o parte

din producția obținută.Ies, trebuie avut în vedere ca păs- ti'area să se realizeze prin mijloace cît mai economice, pentru a nu fi nevoie de investiții mari care să greveze asupra prețului fructelor.Considerată din aceste puncte de vedere, păstrarea fructelor în stare proaspătă este un proces complex, de mare importanță economică, căruia trebuie să i se a- corde aceeași atenție ca și procesului de producție. Importanța a- cestei acțiuni este determinată și de faptul, binecunoscut de altfel, că este mai ușor să produci decît să păstrezi produsele în care procesele vitale continuă să se desfășoare.Pentru ca păstrarea fructelor să se poată face pe un timp lung, cu pierderi cantitative și deprecieri calitative cît mai mici, este absolut necesar să fie respectate o serie de măsuri. De aceea Institutul de cercetări hortiviticole a întreprins o serie de studii ale căror rezultate pot fi aplicate în producție. La stațiunea experimentală pomicolă Voinești a fost construit pentru fructele de iarnă un depozit utilat, fără automatizarea controlului temperaturii și umidității relative a aerului. Alte trei depozite utilate și cu control automat au fost construite la Bistrița pentru mere și pere, iar la Valea Călugărească și Murfatlar pentru struguri. în a- ceste depozite se fac atît cercetări, cît și păstrarea pentru piață.La Voinești au fost însilozate 200

e- însă mai

In acest cincinal, acti
vității geologice i-au fost 
alocate fonduri de peste 
16 miliarde lei, în scopul punerii în valoare a noi rezerve de substanțe minerale utile, cum ar fi minereuri de fier și neferoase, țiței, gaze naturale, cărbuni cocsifica- bili.șl energetici. Utilizarea gospodărească a acestor importante fonduri bănești este coordonată de Comitetul de Stat al Geologiei, Ministerul Petrolului și Ministerul Minelor, ca titulari de investiții, și urmărită, pas cu pas, de organele Băncii de Investiții. Ce se constată în acest domeniu, cu ce eficiență se cheltuiesc banii puși la dispoziție de către stat activității geologice ?Numeroase sînt șantierele unde lucrează geologi care se străduiesc să nu risipească fondurile bănești, obținînd bune rezultate în activitatea lor neobosită pentru dezvoltarea resurselor de materii prime necesare conomiei. Există și neajunsuri, seînregistrează anumite a- bateri de la normativele legale, care deschid larg poarta unor cheltuieli neeconomicoase și aduc daune economiei naționale. Aceste abateri se ma
nifestă uneori începînd 
lin faza de progra- 
lare a fondurilor și pînă 

Ia execuția lucrărilor geologice. La una din întreprinderile de foraj a- parținînd Ministerului Petrolului, ca urmare a unei greșite programări a utilizării fondurilor de către z Direcția generală extracție țiței, i creat greutăți în mers al lucrărilor. < cazia restructurării nului investițiilor, pe mestrul III, s-au' noscut locațiile ce buiau să intre în foraj. Firesc ar fi fost ca întreprinderii să i se repartizeze fonduri suficiente, potrivit prevederilor ei 
de plan. Direcția generală 
amintită nu a calculat 
însă cu exactitate sume
le necesare ; de aceea, în
treprinderea s-a văzut în 
situația de a nu avea 
fonduri pentru continu
area lucrărilor. Abia la 8 septembrie a.c., întreprinderii i s-au suplimentat prevederile planului de finanțare, dar cu prețul diminuării fondurilor la alte unități.Ca și cum nu ar fi fost îndeajuns această restructurare a planului, în cursul lunii septembrie s-au majorat din nou cu aproape 14 milioane prevederile la forajul de referință și la cel de explorare. Frecventele restruc
turări, în contradicție cu metodologia în vigoare, 
ar determinat apariția 
împrumuturilor speciale, 
purtătoare de dobînzi. La începutul lunii septembrie, soldul acestor împrumu-

foraj s-au bunul Cu o- pla- tri- cu- tre-

turl era de peste 4 milioane lei, pentru care întreprinderea, nu din vina ei, a fost obligată să plătească un volum important de dobînzi penalizatoare.Practica Direcției generale foraj extracție țiței din Ministerul Petrolului este reprobabilă. Ea a comis aceste acte de indisciplină din superficialitate în aprecierea lucrărilor. în plus, nu s-a jenat să arunce în spatele întreprinderii amintite consecințele frecventelor restructurări ale planului. De altfel, de o astfel de practică a uzat și Comi
tetul de Stat al Geologiei, în cazul întreprinderii 
geologice de explorări, atît în domeniul fondurilor de investiții, cît și de producție. Se pare că u- nele foruri din acest comitet s-au obișnuit să încalce prevederile financiare anii constatat 
plătit nelegal întreprin
derii geologice de explo
rări (IGEX) peste 10 mi
lioane lei, care ulterior au fost retrași de bancă.

Abateri de Ia dispozi
țiile legale actuale, care reglementează întocmirea documentațiilor, executarea lucrărilor, recepția și decontarea a- cestora, se mai fac simți
te și în domeniul înregis
trării în procesele-verbale 
de autorecepție lunare a 
unor cantități umflate de 
materiale, ore mai multe 
de funcționare a utilajelor, 
a unor încadrări de roci 
Ia categorii mai mari de
cît cele reale. Ele scumpesc nejustificat costul lucrărilor și denaturează eficienta folosirii fondurilor bănești. Dau cîteva exemple. La șantierul Moldova Nouă, subordonat întreprinderii geologice de explorări din cadrul Comitetului de Stat al Geologiei, ing. Ion Tă- nase, șeful secției minerit, a decontat în plus 80 069 ore de funcționare la ventilatoarele din sectorul Vărăd, 2 591 ore Ia pompe,. 552,5 mc rambleuri și altele. Din păcate, abu- ’ zul de la șantierul amintit nu e singular. Ing. 
Gheorghe Bădicu, șeful complexului, a decontat în plus 12 400 kg humă și 21 000 kg transgel. Situații asemănătoare s-au • constatat și la șantierul Pădurea Craiului, unde șeful complexului, 
ing. Dan Marinescu, și șeful secției minerit, Ion 
David, au decontat de două ori același metraj făcut la puțurile 3 700 D, 4 091, 3 559 E, precum și 204,30 mc pămînt excavat.De fapt, consider că a- semenea practici dăunătoare sînt facilitate de 
posibilitățile largi de in
terpretare a diferitelor ac
te normative în vigoare, în 
ceea ce privește justa a- 
preciere a unor lucrări șl

în vigoare. 1965—1966că ele în 
s-a 
au

operații geologice. Aceste normative nu cuprind o 
serie de cazuri speciale ivite în cursul executării lucrărilor geologice, ceea ce oferă unor oameni lipsiți de răspundere lejul să aplice la contare varianta mai avantajoasă lor. adevărat ■ că în prevenirii acestor teri, conducerile

pri- de- cea Este vederea aba- v ___ întreprinderilor au instruit ca,- drele. Dar ele nu au exercitat un control exigent, nu au tras la răspundere cu mai multă fermitate pe cei vinovați de încălcarea legislației în vigoare.Tocmai asemenea deficiențe în modul de întocmire a documentației tehnice pentru lucrările geologice, cît și în ce privește urmărirea în dinamică a costului lucrărilor au determinat ca, printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri, 
sarcină 
Stat ăl i 
terului 
terului 
ficarea 
care reglementează acti
vitatea geologică. Pînă acum, termenele fixate în hotărîrea menționată, în care trebuiau să se prezinte propuneri de unificare, au fost de două ori nesocotite. Cred că această tărăgănare nu va mai fi tolerată. Este absolut necesar ca încă de la în
ceputul anului 1967 să fie 
aplicată noua metodologie, eliminîndu-se greută-

să se dea ca 
Comitetului de 

Geologiei, Minis- 
Minelor și Minis- 

Petrolului, uni- 
actelor normative

înțlle și inexactitățile finanțarea și decontarea lucrărilor.Bine ar fi, de asemenea, 
ca Comitetul de Stat al Geologiei, precum și celelalte organe centrale interesate, să completeze și 
să îmbunătățească tabela 
de grupare a rocilor, în 
vederea încadrării lor cît mai exacte. Acest lucru este cu atît mai necesar cu cît, chiar în condițiile normelor de deviz perfecte, indicarea eronată a durității rocilor, fie în tabela de grupare, fie în procesele verbale de recepție, va conduce totuși la încadrări greșite, a căror depistare va fi greoaie și, în acest fel, se vor perpetua unele din a- buzurile semnalate.Totodată, după părerea 
mea, organele băncii au 
îndatorirea să intensifice 
controlul pe șantiere, să 
vegheze cu mai mare a- 
tenție la executarea, re- 
cepționarea și decontarea 
lucrărilor geologice, spre a-și aduce o contribuție substanțială la cheltuirea judicioasă, cu maximum de eficiență a fondurilor alocate în acest scop, ce- rînd, totodată, forurilor de resort să fie trași serios la răspundere toți a- cei care nesocotesc și încalcă disciplina de investiții.

Nicolae A. GRANCEA 
contabil șef al Filialei 
oraș București a Băncii 
de Investiții

CORESPONDENȚĂ DIN

REGIUNEA DOBROGEACooperativele agricole din regiunea Dobrogea au, pe lîngă alte mijloace de transport, și_763 camioane. Constatările făcute cu prilejul unui raid-anchetă au arătat că -indicele de folosire ,a. autocamioanelor este scăzut, iar sumele cheltuite pentru fiecare kilometru parcurs sînt ridicate.Mergem în plină campanie de transportare a cerealelor pe șoselele Dobrogei. Autocamioane, într-un du-te-vino. Multe, foarte multe, goale. Oprim la întîmplare unul. Este al cooperativei agricole din Izvoru-Mare. „Am fost cu președintele la Constanța" — ne spune șoferul. Un autocamion de trei tone a parcurs deci cale de zeci de kilometri ca să transporte un singur om. De la cooperativa agricolă Ivrinezu, mașina a făcut cîteva drumuri pînă în comuna N. Bălcescu — circa 100 km — pentru perfectarea actelor de cumpărare a unor oi. Desigur, aceste deplasări erau necesare, dar ele se puteau efectua cu alte mijloace de transport.Altă problemă : camioanele nu circulă încărcate la capacitatea lor și, de aceea, cheltuielile de transport sînt foarte ridicate. în primăvara acestui an, la întreprinderea „Agrosem" veneau mașini ale dife-

■i-

Bază complexă pentru utilaje
si construcții
9 9

In zona industrială Militari, 
au început lucrările de con
struire a unei baze complexe 
destinate Trustului de Con
strucții montaj nr. 1 al Sfatu
lui Popular al orașului Bucu
rești. Aici se vor înălța, prin
tre altele, o hală pentru sta
ția de utilaj-transport, 
va cuprinde ateliere de
treținere și un atelier de pro
ducție, unde se vor realiza 
peste 2 000 tone de construcții 
metalice anual; o hală desti
nată prefabricării 
tipuri de instalații

care
în-

diverselor și suban-

00 DESTINAȚIA
metalice
sambluri; un pavilion social- 
administrativ cu parter și trei 
etaje.

Tot aici, vor mai fi con
struite platforme exterioare 
pentru staționarea utilajelor 
înainte și după- reparații, ma
gazii și rampe de descărcare a 
materialelor de construcții.

■La realizarea acestei con
strucții se vor folosi pe scară 
largă elementele prefabrica
te din beton, fapt care va du
ce la scurtarea termenului de 
dare în funcțiune.

Cercetarea științifică in sprijinul
perfecționării tehnologiilor

IRANPrimele microbuze purtînd inscripția „U.T.B. Romania tractor-service" au plecat din Brașov cu destinația Iran. Ele însoțesc primul lot din cele 15 000 de tractoare ce vor fi livrate în această țară, în cadrul acordului economic încheiat recent între țara noastră și Iran. Alte microbuze se află în curs de echipare cu scule și dispozitive speciale. Personalul acestor stații mobile de asistență tehnică este alcătuit din muncitori, ingineri și tehnicieni cu înaltă calificare. (Agerpres)
4 început 
recoltarea 
orezului

tone mere din recolta anului 1964. Cheltuielile de păstrare au fost de 28 de bani pe un kilogram. în primăvară, prețul obținut la valorificare a sporit la 5 lei kg, față de 2,50 cît fusese în toamnă. Cu alte cuvinte, sporul de preț la vînzare, după păstrarea peste iarnă, față de vînzarea la recoltare, a fost de 2,22 lei. Bineînțeles, în cîteva luni au fost unele pierderi, însă mici. Din 200 tone fructe puse la valorificat 180 tone, iar pierderile au fost de 20 de tone. Din păstrarea fructelor dintr-o recoltă s-a obținut un plus de 399 600 lei, ceea ce arată că investiția (costul silozului) de 671 000 lei se poate recupera prin păstrarea a numai două recolte.In depozitul de la Valea Călugărească a fost păstrată, în perioada septembrie 1965—februarie 1966, cantitatea de 1 000 kg struguri. Strugurii au putut fi valorificați spre sfîrșitul iernii la prețul de 7 lei kg, realizîndu-se la cantitatea amintită un beneficiu de 3 300 lei. La gospodăria de stat Panciu și la cooperativele agricole Rotari-Mizil s-au pus la păstrare, peste iarnă, struguri din viile proprii. Cu un minimum de condiții de depozitare s-au obținut, la tona de struguri, un venit de 4 908 la G.A.S. Panciu și 4 740 lei la cooperativa agricolă Rotari, venit care depășește cu mult cheltuielile făcute. Toate acestea demonstrează că numai din veniturile care se realizează în urma păstrării peste iarnă a fructelor s-ar f tea construi anual depozitele de păstrare, iar sumele investite s-ar amortiza repede.Pe baza rezultatelor obținute la Voinești, Consiliul Superior al A- griculturii a stabilit un depozit tip pentru păstrarea fructelor,, care este deosebit de economic. în regiunea Argeș, drept urmare a trării pe rod a f în ultimii ani, a început măvara acestui an construirea a 27 de depozite a cîte 500 tone. Act vor fi păstrate o bună parte din >, fructele obținute. Această inițiativă este bine să fie răspîndită și în alte regiuni.Bineînțeles, construirea depozitelor nu rezolvă totul. Este necesar să se respecte toate regulile pri- > vind stivuirea lăzilor în depozit, asigurarea ventilației și a umidității aerului în cursul iernii și alegerea momentului potrivit pentru recoltare și darea în consum a fiecărui soi.Extinderea peste iarnă va pe o perioadă Din aceasta vor cîștiga atît consumatorii, cît și unitățile producătoare.

in-plantațiilor făcute început din prț-

păstrării fructelor asigura un consum mai lungă de timp.
prof. dr. docent
I. F. RADU
Institutul de, cercetări 
hortiviticole

servi- cercetări de la siderur-
Colectivul ciului de metalurgice Combinatulgic Hunedoara a experimentat cu rezultate bune un nou procedeu de turnare a oțelului lichid calmat. Efectul folosirii unor amestecuri sub formă de prafuri la turnarea unor oțeluri pretențioase. în-

deosebi cele pentru rulmenți, sape cu role pentru forajul la mari adîncimi etc., se concretizează în îmbunătățirea suprafețelor lingourilor și a calității metalului. La șarjele de oțel e- laborate și turnate după acest procedeu în oțelăria Martin nr. 1, de exemplu, rebu-

tul a fost micșorat la jumătate, fată de cît era admis.Alte perfecționări ale tehnologiei de e- laborare și laminare a oțelurilor pentru rulmenți au avut ca rezultat reducerea incluziunilor nemetalice a laminatelor cu circa 60 la sută, fată de cantitatea admisă prin normele tehnice.

în Dobrogea s-a cultivat a- * nul acesta cu orez o suprafață de circa 900 ha, cu a- proape 200 hectare mai mult decît anul trecut. De-a lungul Dunării, pînă în preajma Deltei, un mare număr de cooperative agricole de producție au început recoltatul orezului. Primele cantități de orez au fost strînse la cooperativa a- gricolă din comuna Ciobanu. S-a prevăzut ca recoltarea a- cestei valoroase culturi să fie terminată în cîteva zile.

Autoutilarea - sursă

a întreprinderilor

ritelor cooperative agricole, de la zeci de kilometri, pentru a ridica 8—9 kg de semințe de legume. Alte mașini pierd zile în șir pentru procurarea materialelor. a căror greutate nu ajunge la 100 kg, deși transportul acestora se poate realiza cu autobuzele I.R.T.A., sau prin C.F.R. Aceste deplasări în gol fac să crească consumul de carburanți și lipsesc unitatea de mijloace de transport pentru treburi mai importante. în această perioadă, la numeroase cooperative agricole : Castelu, Cuza Vodă, Dunărea, Topraisar, din : cauză că autocamioanele sînt folosite în alte scopuri decît cele productive, stau pe cîmp sute de tone de porumb.Buna funcționare a mașinilor depinde de felul în care sînt întreținute și reparate. Crearea uniunilor cooperatiste și îmbunătățirea aprovizionării cu materiale permit ca mijloacele de transport să fie întreținute mai bine. La cooperativa agricolă Pecineaga, de pildă, a fost construit un garaj modern, un atelier de întreținere și reparații dotat cu unelte și meseriași pricepuți, o rampă de spălare etc. în fiecare dimineață, înainte de a pleca în cursă, mașinile sînt verificate.

In majoritatea unităților lipsește însă asistența tehnică. Mașinilor nu li se fac nici cele mai elementare verificări. „Reparațiile se execută în momentul cînd mașina s-a stricat" — ni s-a spus la cooperativa agricolă de producție Cerchezu. Și în asemenea cazuri, conducătorii cooperativelor și șoferii dau din colț în colț. încep drumurile la unitățile de aprovizionare. Nu întotdeauna se găsesc piese de schimb, atelierele nu pot executa reparația. La cooperativa agricolă de producție Ivrinezu, două mașini nu au funcționat circa 100 zile, iar la cea din Chirnogeni un camion nu lucrează de două luni. în raionul Măcin, aproape jumătate din numărul camioanelor existente în cooperativele agricole stau, din această cauză, „pe butuci". Aceasta este urmarea și unui alt aspect pe care îl semnalăm : nu se ține evidența funcționării mașinilor. Există anumite fișe menite să centralizeze activitatea pe o anumită perioadă a fiecărui camion. în toate cooperativele vizitate, în aceste fișe sînt înregistrate date care nu concordă cu realitatea. în multe unități noțiunea de încărcătură efectivă so confundă cu capacitatea de transport a mașinii. La cooperativa a- gricolă Cerchezu au fost transpor-

tate la I.R.I.C. Constanța două vite în greutate de 600 kg. în foaia de parcurs este notată însă capacitatea mașinii de patru tone. Din această cauză nu se pot stabili efortul mașinii, gradul de uzură și, deci, nici data reparației. Parcul de mașini crește an de an ; este necesar ca în fiecare cooperativă agricolă șă se țină, evidența funcționării zilnice a autocamioanelor.Mai sînt unele deficiențe și în ce privește retribuirea șoferilor din cooperativele agricole de producție. Sistemul actual de retribuire este învechit, plata acestora se face diferit de Ja o unitate la alta. în unele cooperative agricole se re- tribuie cu zile-muncă, în altele cu salariu.Am rugat pe tov. Ion Iuga, președintele uniunii regionale a cooperativelor agricole de producție, să ne dea explicații în legătură cu aceste anomalii existente în exploatarea camioanelor aparținînd cooperativelor agricole : „Sîntem la început. Vom construi în anii viitori un atelier de reparații pentru toate mașinile cooperativelor agricole din regiune". „începutul" durează de aproape opt luni. Iar pînă va începe construirea atelierului trebuie urmărită sistematic funcționarea autocamioanelor și îmbunătățite modalitățile actuale de reparație..Am înfățișat cîteva aspecte privitoare la folosirea autocamioanelor în cooperativele agricole de producție. Nu trebuie scăpat din vedere că aceste mijloace tehnice trebuie utilizate cu maximum de eficiență. Este o sarcină a fiecărei cooperative agricole și a uniunilor cooperatiste.

Colectivele a numeroase întreprinderi au construit, anul a- cesta, diferite mașini și utilaje pentru nevoile proprii. La Uzina de mașini electrice București s-a realizat, printre altele, o mașină de turnat centrifugal, alta pentru debitat cabluri și un amestecător pentru preparat pulberile utilizate la periile electrice. Numai cele trei utilaje, pe lîngă alte avantaje, aduc anual întreprinderii economii în sumă de aproape 130 000 lei. Măsurile întreprinse pe linia autoutilă- rii și înzestrării producției cu dispozitive și verificatoare o contribuit în mare măsură obținerea în primele tre! mestre din acest an a productivități cu peste sută mai mare decît în da corespunzătoare c La Uzinele „Vulcar confecționat două d de rotit piesele, în de 64 și 128 tone, < permite extinderea s tomate în baie de cazonele de ma te. Colectivul Uzi. August" a construit nu. se utilaje pentru înzestr secției de turnătorie. Pe mașini mecanice de tăiat n lele pentru transformatoarele de forță confecționate la U- zinele „Electroputere“-Craiova înlocuiesc 30 ghilotine acționate manual. Colectivul secției sculărie de aici a rea? polizoare speciale de tui mare, care se folosesc la comotivele Diesel elec dispozitive universale găurirea aparatajului sură etc.
Vasile MIHAI
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Centenarul pictorului

NICOLAE VERMONT

accessb^Stfitea
artei S

M CENUȘA — producție a studiourilor poloneze, în regia lui Andrzej Wajda, după romanul lui Ștefan Zeromski. Filmul evocă momente importante ale luptei poporului polonez în anii războaielor napoleoniene. Interpreți : Daniel Olbrychski, Piotr Wisockl, Bo- guslav Kierc și alții.
îh discuțiile și articolele pe teme de creație se insistă adeseori, și pe bună dreptate, asupra problemei accesibilității. A ajunge la inima privitorului, a-1 emoționa și convinge este — sau ar trebui să fie — scopul însuși al creației artistice. Marii creatori ai tuturor timpurilor, operele care au intrat în patrimoniul de cultură al umanității au avut nu numai însemnele talentului ajuns la maturitate, sau ale geniului, dar și girul marelui public, au răspuns, adică, în mod 

real, gusturilor evoluate ale epocii, sensibilității publicului contemporan. De altminteri, cum se pot verifica însușirile adevărate ale unui artist, cum se poate afirma talentul, dacă nu în cadrul dialogului artistului cu contemporanii săi?Drumul spre inima privitorului nu constituie o formulă, un „secret" care poate fi căutat așa cum caută excursionistul un marcaj pe munte. Drumul spre inima privitorului . se dezvăluie artistului care creează nu pentru că este absolvent al unei școli de artă, ci pentru că are ceva de comunicat semenilor săi, un gînd, o ideie care nu-i dă pace și pentru a cărei exprimare își dăruiește, pe lîngă meșțeșug, o fă- rîmă de suflet. Nu cred să fi existat vreun artist adevărat care, înce- pînd o lucrare, să-și fi spus : „vreau să fiu accesibil". După cum nici unul nu și-a spus : „vreau să fiu original' sau „vreau să fiu modern". Un creator este întotdeauna el însuși și, muncind, se descoperă pe șine — dar pentru aceasta trebuie într-adevăr să muncească și să-și tragă seva din solul fertil al realităților și al tradițiilor poporului său. A căuta „formule", a se încadra 'artificial în „mode", a se izola de freamătul vieții și a fi opac lg sugestiile ei echivalează cu gutocondamnarea la sterilitate.înțelegerea simplistă a exigențelor care stau în fața creatorului dfj artă poate duce la interpretarea greșită, îngustă a noțiunii de accesibilitate. Trebuie ținut seama că receptivitatea publicului nostru a crescut în ultimii ani, că există un proces, în plină evoluție, dl formării gustului, că interesul maselor față de fenomenul artistic a crescut considerabil. Am avut prilejul să constat această preocupare a maselor pentru artă în manifestări deosebit de semnificative. Nu o- dată, înapoindu-se de la munca în pădure, țăranii se abat pe la muzeul din Sighet, își lasă uneltele la intrare și zăbovesc în fața exponatelor într-o tăcere plină de emoție. Am mai evocat, cred, aceste popasuri în muzee, cărora le-am fost martor în repetate rînduri. Iată și Vil alt exemplu : cu prilejul unei adunări din comuna Bârsana, raionul Sighet, un localnic m-a întrebat — dină expresie gîndurilor mai multor consăteni — de ce la căminul cultural pereții sînt lipsiți de orice podoabă ? El a adăugat că lăcașul de cultură i-ar atrage mai

de VIDA GEZA
sâ

câtistică. Și nu încape îndoială drumul spre inima lui va fi mult mai direct dacă vom asimila și pune în valoare acest izvor veșnic viu al creației folclorice, bogat în sugestii pentru cele mai îndrăznețe înnoiri. Spunînd asta nu mă refer, desigur, exclusiv la problemele de formă artistică, ci și la gradul de interes al ideii, al temei

căreia îi dăm viață, cioplind piatra ori lemnul sau amestecînd și aș- ternînd vopselele noastre.Am trăit, recent, o experiență care mi-a confirmat, odată mai mult, cît de mare este prețuirea pe care oa- / menii o au față de arta noastră și cît de necesar este ca noi, artiștii să nu subapreciem dragostea și puterea lor de înțelegere. în raionul Vișeu, la Moisei, pe locul unde un grup de țărani partizani au fost masacrați de fasciști în timpul războiului, am ridicat din proprie inițiativă un monument închinat memoriei-acestor eroi. Sînt doisprezece stîlpi de lemn implantați circular în jurul unei mese de piatră ; am cioplit în blocul de piatră cîteva Scene evocînd evenimentul, iar stîlpii de lemn, ciopliți și ei, au, fiecare, cîte un cap sculptat în stilul artei maramureșene și expri- mînd unul durerea, altul dîrzenia — o întreagă gamă de sentimente pe care am simțit nevoia și m-am străduit să le transmit gîndindu-mă la patrioții căzuți aici, la lupta dintre viață și moarte. Figurile sînt foarte stilizate și celor care nu cunosc arta populară de prin părțile locului maniera li se poate părea nu tocmai accesibilă. Și am avut bucuria să văd cum țăranii din împrejurimi vin aici și stau uneori ziua întreagă, cinstind astfel memoria curajoșilor partizani. Am discutat cu unii dintre ei și am constatat că mesajul cioplit în lemn le ajunge la inimă, pentru că .limbajul și chiar materialul folosit sînt legate de tradiția fecundă a artei noastre populare. Felul în care reacționează -acești privitori mă îndeamnă să realizez și alte lucrări de acest fel și să caut să descifrez cît mai profund tainele tezaurului folcloric, ca una dintre căile obținerii unui grad înalt de expresivitate contemporană.

Cu toată modestia, trebuie spun că nu poate exista satisfacție mai mare pentru un artist decît a avea, în acest fel, certitudinea că s-a făcut înțeles de cei cărora le-a închinat gîndurile și priceperea sa. Și mai cred că numai cu prilejul unor asemenea experiențe ne putem da seama ce înseamnă, cu adevărat, a fi accesibil, și cît de largă este sfera acestei noțiuni, de
cu 
de

în același timp, cred că este datoria noastră să răspundem mai multă dăruire dragostei artă a acestui public de milioane, atît de generos și de receptiv. Există multe colțuri de natură minunate, care pot constitui cadrul unor lucrări ale noastre. multe momente ale istoriei vechi sau mai noi, care ne inspira viitoare lucrări. Există discuții publice despre arta monumentală, despre colaborarea artiștilor la înfrumusețarea ansamblurilor urbanistice — discuții în care s-au făcut multe propuneri Și s-au obținut încă prea puține realizări. Nu trebuie să lipsească din preocupările noastre nici așezările sătești, deoarece în multe regiuni, ca în Maramureș de pildă, evenimente de mare însemnătate din trecut și de astăzi — surse de inspirație pentru artiști — sînt legate de viața țărănimii. Gîndin- du-ne și la funcția socială a artei noastre, să facem un efort colectiv pentru a crea acele lucrări în mod înalt accesibile, demne de epoca noastră și capabile să găsească ecou în rîndurile contemporanilor noștri și ale generațiilor care vor veni după noi.

Există mai i pot Și

PH CELE PATRU ZILE ALE O-
RAȘULUI NEAPOLE — film italian, distins cu premiul Fipresci la Festivalul internațional de la Moscova (1963) și cu premiul național al cinematografiei italiene „Nastro d'argento". Este o evocare a insurecției antinaziste a populației din Nedpole în anul 1943. Regia filmului aparține lui Nanny Loy. Din distribuție : Georges Wilson, Lea Massari, Aldo Giuffre, Regina Bianchi etc, precum și locuitori din Neapole.

» NU SÎNT COPACI PE 
™ STRADA — realizare a cinematografiei engleze. Regizor : J. Lee Thompson. Acțiunea se petrece în ambianța cartierelor mărginașe ale Londrei, în anii dinaintea celui de-al doilea război mondial. Interpreți : Sylvia Syms, Ronald Howard.
ÎN
RELUAREDirecția rețelei cinematografice și difuzării filmelor a programat pentru zilele următoare la cîteva cinematografe din Capitală filme în reluare : „Idiotul", „Procesul de la Niirn- berg“ — la cinema Union ; „Prima zi de libertate", „Hamlet" — la Central ; „Omul cu ricșa" ; „Fecioara", „Aport, Muhtar 1* — la Lumina.

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : — O mie și una de în
trebări : „Cît de mare este un... milimetru". — Pentru cei mici : 
„Ciopîrțilă și comoara” — ecranizare după versuri de Tiberiu 
Utan.

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,20 —

19,40 —

Telecronica 
anchetă.

economică :

— întîlnire cu

„Procesul micronilor' reportaj-

,,Do-Re-Mi'
dusă de Horia Nicolaescu.

o nouă formație de muzică ușoară con- 
Solistă : Margareta Pîslaru.

Seară de teatru : „Androcie și leul" de Bernard Shaw. Interpre
tează un colectiv de la Teatrul Național din Cluj. — în pauze : 
Filmele : — „Pașii poetului' — producție a studioului „Alexandru 
Sahia" și „Punct de gravitație" — producție a studiourilor din 
Republica Democrată Germană.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

22,55 — Buletinul meteorologic.

20,00 —

Nicolae Vermont „COȘARUL"

Nicolae Vermont — de la nașterea căruia se împlinesc 100 de ani — a rămas în istoria artelor noastre plastice ca un pictor talentat și fecund, deopotrivă artist și cetățean, modest și muncitor, participant activ la toate fenomenele de înnoire a vieții noastre artistice. Dotat cu un talent prodigios, cu e- vidente calități de desenator, Vermont și-a dat măsura înzestrării sale în acele lucrări care presupun mai puțin compoziția amplă și mai mult spontaneitatea, acuitatea observației, virtuozitatea desenului.Afirmîndu-se în diferite genuri ale picturii, compoziție alegorică și ■oortret, natură moartă și peisaț, Vermont a avut reușite sigure în scenele de gen cu personaje din medii de preferință sărace, către care afecțiunea lui s-a îndreptat în mod

direct. „Bragagiul" sau „Coșarul", „Lupta pentru existentă" sau „Mamă alăptînd" exprimă o atitudine morală, o compasiune sufletească com- pletînd trăsăturile portretului său de artist.Fiind influențat de creația marelui său contemporan Nicolae Grigorescu, Vermont a asimilat aceste influențe în direcția sensibilității proprii, într-un sens creator și nicidecum a- cademist sau epi- gonic.Este adevărat că de multe ori n-a știut să reziste la presiunile comanditarilor, o- bișnuiți cu subiecte dulcege și manieriste, dar în cele mai bune lucrări ale sale, acolo unde personalitatea sa se exprimă în mod liber, se observă incontestabile calități de stil. Personalitatea sa apare încă mai pregnantă dacă a- vem în vedere apor

tul său de animator al diverselor grupuri de pictori în scopul ridicării artei românești la nivelul marilor creații. A fost unul din organizatorii Expoziției artiștilor independenți și unul din fondatorii revistei „Ileana* la care participarea, printre alții, a lui Luchian stă mărturie nobilelor țeluri pe care și le propusese. Chiar după desființarea acestora, Vermont a continuat aceeași activitate merituoasă.Se cuvine să încheiem acest omagiu a- dus pictorului cu sublinierea meritului de a nu se fi îndepărtat de tradițiile și aspirațiile poporului (cunoscutele desene consacrate răscoalelor din 1907 o dovedesc) de a fi făcut o artă generoasă, în care calitățile sale de om și artist se recunosc cu ușurință.
Iulian MEREUȚĂ

mult pe săteni, că ar fi mai primitor și mai plin de căldură dacă ar exista niște picturi murale, făcute cu artă. Și n-a fost pur și simplu o întrebare, niște cuvinte spuse la în- tîmplare. După un obicei din bă- trin£ oamenii din Bârsană s-au o- ferit să-l ospețească pe rînd pe artistul care ar veni la dînșii pentru a înfrumuseța căminul cultural. Au spus asta dintr-o pornire spontană, ca o călduroasă și îmbietoare invitație în alb. Dragostea marelui public față de artă își găsește cele mai diferite expresii, pretutindeni pe întinsul patriei. Pentru a-i răspunde nu este suficient să umplem doar niște goluri, încropind felurite lucrări în grabă sau concepîndu-le fără a ști și fără a ne întreba ce așteaptă oamenii de la noi. Principiul lui „merge orice' îl dezonorează în primul rînd pe artist și demonstrează necunoașterea, subaprecierea gustului celor mulți. Picturi murale schematice, urîte și încărcate, plasate anapoda, sculpturi „fotografice", lipsite de fior, figuri schimonosite, imagini schilodite pe altarul „modernismului" prost înțeles, ornamentații pseudo- '\lclorice — cîte asemenea lucrări ’-■fate de oameni și care uneori i ’^stat cît nu face nu au rămas 1 -ou, demonstrînd că, în rea- •i „merge" chiar „orice" 1 ia mai mare a artistului fie aceea de a se face orivitori, de a le trans- ile, sentimentele sale, ■ar fi mai greșit decît iul egalității între ac- i simplism, a respinge ncepția modernă „din a justifica copierea alității, fabricarea x vibrație, lipsite de prin afirmația că asta . accesibilitate. Dacă vom comoditatea atelierului, mdu-ne din cercul părerilor mcepute privind gusturile și ,'erințele, puterea de înțelegere a marelui public, dacă ne vom strădui să cunoaștem realitatea și pe oamenii care o făuresc vom a- vea surpriza de a constata că re- ceDtivitatea celor cărora le este adresată arta noastră e mult mai mare decît, poate, ne-am imaginat. Aceasta nu este de mirare. Gustul artistic al poporului s-a format la școala artei folclorice românești — inegalabil tezaur de frumuseți, de originalitate și de sub,...late ar-

(Urmare din pag. I)
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lor ei. „Da, afirmă cu hofă- 
rîre academicianul Cristofor 
Simionescu, datorăm dască
lilor noștri, care erau severi, 
exigenfi, „răi” — cum obiș
nuiesc unii elevi să spună 
— recunoștință pentru ca
drul serios în care ne-au 
prins de la începuturile în
vățăturii, pentru felul în 
care au dirijat progresul 
studiilor noastre. Și de la cei 
mai buni dintre dînșii am 
învățat că principala condi
ție a rezultatelor bune este 
munca personală’. Cei mai 
mulți autori din această cu
legere cultivă un sentiment 
cald de recunoștință pentru 
dascălii care „ne călăuzeau 
pașii prin exemplul perso
nal", care „fără a ne dă
dăci, ne îndrumau", care 
„ne învățau nu numai dis
ciplina, ci și fot ceea ce 
trebuia să știm în viață".

Convorbitorii din acest 
volum sînt de acord că nu-i 
ușor să-ți însușești știința. 
Că nu-i ușor să cucerești 
lumea și viața prin cunoaș
tere. Că nu-i ușor să prinzi 
frîiele marilor transformări 
ale lumii și sociefăjii și să 
le strunești în folosul oame
nilor. Omul contemporan 
este, mai mult ca oricînd, 
un demiurg. El întreprinde 
adevărate expediții în cu
noașterea universului și în 
domolirea stihiilor lui. Și a- 
cesfe expediții pe fărîmul 
universalei cunoașteri includ 
pregătire, organizare, ener
gie, cutezanță, pricepere, 
seriozitate, muncă. Iar școa
la este atelierul marei și 
universalei ucenicii. Aici, în 
școală, cei care azi sînt per

sonalități marcante ale cul
turii, s-au inițiat în descifra
rea căilor și a mijloacelor 
de a descoperi fainele na
turii și societății. Depășind 
hotarele manualelor și ale 
lecțiilor, ei au dat curs li
ber setei de cunoaștere, cu
riozității și dorinței de a a- 
fla mereu mai mult. „N-am 
să susțin, scrie academicia
nul Ștefan Milcu, că școla
rii trebuie să stea mereu în
chiși între cei patru pereți 
ai clasei, ai bibliotecii ori ai 
camerei de lucru. Tinerețea 
trebuie lăsată să zburde, să 
se bucure de fot ceea ce-i 
oferă acești ani luminoși. 
Dar tinerii noștri prieteni să 
nu uite un lucru : că se cere 
măsură, cumpătare și în fo
losirea timpului. Oricît de 
mari ar fi tentațiile trebuie 
să rămîi un prieten devotat 
cărții și învățăturii. Vîrsfa a- 
nilor de școală este vîrsfa 
prieteniei cu cartea, cu bi
blioteca, etapa din viața în 
care ți se cere să ai ieci de 
antene prin care să poți re
cepta întreaga simfonie a 
vieții, a științei, a culturii 
— a marilor evenimente 
contemporane"..

Nu putem frece peste ob
servațiile scriitorului acad. 
Alex. Philippide care, soco
tind că prima „condiție pen
tru asimilarea culturii 6sfe 
dorința de a ști, pasiunea 
cunoașterii, cu alte cuvinte 
curiozitatea intelectuală", a- 
jUnge la recomandarea va
loroasă, experimentată pe 
cont propriu, a lărgirii și 
consolidării culturii genera
le, căpătată în cadrul pro
gramelor școlare. Și aceasta 
se face numai cu ajutorul 
lecturii individuale, din toa
te domeniile, începînd cu

știința șl încheind cu litera
tura.

Adesea din rîndurile a- 
cesfei cărți de confesiuni e- 
moționanfe se ridică parcă 
o chemare către tinerii șco
lari de azi. Dacă vă place o 
materie, dacă aveți vocație 
pentru una din științe, faceți 
fot ce se poate face și nu 
neglijați celelalte științe și 
materii I Unii regretă amar 
că n-au învățat, la timp, cu
tare știință. Și-i cît se poa
te de elocventă pledarea în 
sprijinul acestui adevăr de 
viață contemporană. Urmea
ză mărturia unor iluștri ma
tematicieni, care au simțit 
marea atracție pentru litera
tură. Și au citit cu pasiune 
pentru că „mă îndemnau la 
lecturi și căutări suplimen
tare". „A fi elev, constată 
academician Raluca Ripan, 
este o meserie. O meserie 
ca oricare altă, care solicită 
muncă, muncă serioasă, dis
ciplinată, dăruire, pasiune, 
măi ales pasiune. Tn orice 
meserie poți să fii artist, dar 
poți să fii și cîrpaci. Așa și 
în această me’serie, de elev 
— poți să fii un elev exce
lent și poți să fii un medio
cru, care în anii de școală 
culege cîte ceva de ici, de 
colo, dar nimic temeinic, ni
mic trairiic". Și în acest do
meniu toți, fără excepție, a- 
jung la concluzia unanimă : 
munca, cheia succeselor, 
mijlocul autodesăvîrșirii. Ci
ne primește totul de-a gata, 
risipește cu nepăsare.

Toți cei care au izbutit 
ceva în viață au avut, în 
primul rîndj cultul muncii, 
au sesizat său aU intuit sem
nificația ei profundă. Au 
știut s-o împletească armo

nic cu viața de toafe zilele 
și cu aspirațiile cele mai in
time. Au muncit cu dragos
te, cu încredere, cu pasiu
ne, cu bucurie. Iar roadele 
au înflorit în pajiștea ma
rilor realizări. Și cu ele se 
mîndresc nu numai ei, ci și 
întregul popor. „Să spun că 
am fost tocilar?', se întreabă 
cu franchețe academician 
Cristofor Simionescu. în lim
bajul unor elevi, de obicei 
al abonaților la note mici, 
noi puteam apărea ca toci
lari, pentru că nu lăsam să 
treacă nimic pe lîngă noi... 
Cu riscul însă de-a fi fost 
considerați tocilari, noi 
ne-am văzut de treabă. Și 
ne-a prins bine".

Din șirul amintirilor des
pre anii de școală mai re
zultă încă o idee deosebit 
de importantă : aceea a fo
losirii timpului; cu pricepe
re, cu grijă, cU măre grijă. 
Mai înfîi pentru că timpul e 
canavaua pe care se țes fap
tele. Apoi pentru că-i ire
versibil. O dată pierdut, 
pierdut rărriîne. ,,Cine-|i 
poate înapoia timpul pier
dut?", întreabă academicia
nul Vasile Mîrza, încredin
țat ca economia de timp în
seamnă, în fond, cel măi 
ineluctabil mijloc de a rea
liza multul în puțin. „Nimeni 
nu poate face pentru fine e- 
fortiil de a învăța", își ă- 
minlește Raluca Ripan des
pre ambiția cu care studia 
în școală și continuă cu o 
constatare de o negrăită în
țelegere umană : „De cîte 
ori întîlnesc cîte un fînăr 
care nu poate să spună 
exact ce a făcut astăzi, nu 
poate să justifice minutele, 
pe lîngă care zilele trec

fără să lase vreo urmă, simt 
o jenă penibilă”.

Mărturisirile despre ani? 
de școală ridică, discret, un 
tainic văl de pe adoles
cența unor figuri ilustre de 
intelectuali contemporani. Și 
e deosebit de reconfortant, 
de tonic, de încîntător că 
toți s-au bucurat de o ado
lescență bogată în nenumă
rate preocupări. Că și-au 
trăit toată exuberanța tinere
ții. Că nu s-au speriat de ma
rile și multele dificultăți în- 
tîlnite în cale. Că s-au în
fruptat din ambrozia ce
lor mai îndrăznețe idei. 
Că au trăit cu elan, cu pa
siune, cu bucurie și încre
dere vîrsfa descoperirilor. 
Că i-a frămîntat problema 
alegerii profesiunii. Că n-au 
neglijat nimic din ce-i fru
mos și înalt în literatură, 
artă, muzică. Și toafe aces
tea le-au săvîrșit cu cea mai 
firească înțelegere și con
descendență față de școală 
— alma mater a etapei de 
inițiere în știință, cultură, 
educație, dragoste de mun
că, de popor, de patrie.

Și dacă lâ acești repre
zentanți valoroși ai științei 
de azi înfîlnim melancolice 
referiri la condițiile grele îri 
care au învățat ei, în școala 
de acum pafru-cinci decenii, 
găsim adesea și referiri sau 
calde și părintești recoman
dări, ca aceea a academicia
nului Eugen Macovschi : 
„Școala de astăzi îi oferă atît 
de mult elevului, încît e pă
cat să nu profite la maxi
mum. Intr-un cuvînt, elevu
lui nostru i se cere să în
vețe. Și a învăța e o bucu
rie, una din marile bucurii 
ale vieții*.

Aniversarea 
umanistului 
Erasmus din 
Rotterdam

In cadrul marilor aniver
sări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, la 
Casa Universitarilor din Iași a 
avut loc o festivitate consacrată 
împlinirii a 500 de ani de la naș
terea umanistului olandez Eras
mus din Rotterdam. Cu acest pri
lej a vorbit conf. Univ. Ernest 
Stere, de la Universitatea ieșea
nă. (Agerpres).

Deschiderea 
stagiunii
Filarmonicii
din lașia

Filarmonica „Moldova" din 
Iași și-a deschis stagiunea cu 
concertul inaugural „Poem de 
slavă partidului", pentru cor, so
liști și orchestră, de Radu Paladi, 
în primă audiție pe țară.

In actuala stagiune filarmonica 
ieșeană a programat dirijori și 
soliști cunoscuți din țară și de 
peste hotare. Ea va spori numă
rul manifestărilor muzicale în 
întreprinderi, cămine culturale, 
case raionale de cultură, școli, 
instituie de învățămînt superior.

(Agerpres)

© CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI 
NEAPOLE : Sala Palatului (seria de 
bilete 1 787 — orele 19,30) Patria
(completare Brâncușl la Tîrgu Jiu) — 
10; 12,45; 15,45; 18,30; 21.
O STEAUA FĂRĂ NUME : Republica
— 9; 11,30; 14; 16,15: 18,45; 21,15, Gră
dina „Progresul" — 19,30 (la ambele 
completarea Cazul „D"), București — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Gră
dina „Doina" — 19,30 (la ambele com
pletarea Brâncuși la Ttrgu Jfu).
a FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — ci
nemascop ; Luceafărul — 9,30; 11,45; 
15; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar — 8; 
10,15; 12,30; 14,45; 17: .19,15; 21,30,
Excelsior — 9,15: 11,30: 13,45; 16;
18,15; 20,30 (la toate completarea Fer
menții la lucru), Arenele Libertății — 
19, Stadionul Dinamo — 18,30.
• THfiRfiSE RAQUIN — 10; 12; 14;
MAMA — 18,45; FIICA APELOR și 
FETIȚA CU CHIBRITURI — 16,30; 21: 
Cinemateca.
a NU SlNT COPACI PE STRADĂ : 
Capitol (completare Antaqonisme) — 
9: 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21, la grădină
— 19, Aurora (completare Copiii.... iar
copiii) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;
20.30, la grădină — 19.
O AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele Serii : Festival — 9; 12,30;
16,15; 20; la grădină — 18, Gri-
vița — 9; 12,30; 16: 19,30, Modern
— 9,30: 13: 17,15; 20,30.
a DILIGENTA : Lumina (completare 
Ce povestesc apele) — 8,45; 11: 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45, Tomis — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Ia grădină — 
19, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ultimele două cinemato
grafe completarea Brâncușl la Tîrgu 
Jiu), Flamura (completare Fermenții la 
lucru) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
9 ZORBA GRECUL : Victoria — 9;
12: 15; 18; 21, Gloria — 9; 12; 15;
18, 21.
a LUMINA DUPĂ JALUZELE : Central 
(completare Pașii poetului) — 9; 11;
13,15: 16.15: 18,30: 20,45.
® IDIOTUL : Union — 15,15; 18; 20,45. 
a PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
© ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMU
LUI : Doina — 11,30; 15: 17,45: 20,30. 
O ISTORIA NAVIGAȚIEI — INIMA 
ȘI CONȘTIINȚA — PLANETĂ ENIG
MELOR — LACUL LEBEDELOR — 
VULPEA ȘI CORBUL — MARGARE
TA : Timpuri Noi — 9—21 în conti
nuare
O SUZANA ȘI BĂIEȚII : Giulești (com
pletare Koprivșcița) — 15,30: 18: 20,30, 
Dacia (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Mureș-Âtitonomă Maghiară) — 9—11,45 
în continuare : 18,15; 20,45.
a CELE DOUĂ ORFELINE : înfrățirea 
între popoare (completare Măsură pen
tru măsuță) - 13,45: 16: 18,15; 20,30. 
3 PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Buzești 
(completare Far West) — 15,30: 18;
20.45, la grădină — 20, Rahova (com
pletare Printre nori) — 15,30; 18;
20.30.
O LIMUZINĂ NEAGRĂ : Crîngași 
(completare Imagini din Muzeul pom
pierilor) — 15.30; 18: 20,30.
a NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop : Bucegi (completare Pașii poe
tului) — 9,30: 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
la grădină — 19, Arta (completare 
Fermenții Ia lucru) — 9; 12; 15; 18; 
20,45; la grădină — 19.
a YOYO : Unirea (completare O la
crimă pe obraz) — 15,30; 18; la gră
dină — 19.'
a THERESE DESQUEYROUX t Flacăra
— 15,30: 18: 20,30.
a ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LĂ 
TINE : Vitan — 15,30; 18; 20,30.
® BOCCACCIO '70 : Miorița (comple
tare Brâncușl Ia Tîrgu Jiu) — 9; 11,15; 
13: 15,45: 18,15: 20,30, Melodia (com
pletare Fermenții la lucru) — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,30: 21, Grădina „Moșilor'
— 19.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Munca — 15,30; 18;
20,30.
® CEI 7 MAGNIFICI : Popular (com
pletare Punct de gravitație) — 15,30; 
18: 20,30.
© CASA NOASTRĂ : Moșilor (comple
tare Ghidrinul) — 15,30; 18: 20,30.
a ALFABETUL FRICn : Cosmos (com
pletare Cheia succesului) — 15,30; 18; 
20,15.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Viito
rul (completare Copiii... iar copiii) — 
15,30: 18: 20,30.
a REPULSIE : Colentina — 15,30;
17,45; 20. la grădină — 19.
a CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii) : Volga — 9; 12,30; 16; 19,45.
® COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Progresul — 14,30; 17,30;
20,30.
© ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE 
SUDULUI : Lira (completare Un secol 
și multe milenii) — 15,30; 18; 20,30.
8 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT
FIACRE : Drumul Sării (completare 
Orizont științific nr. 5) — 15,30; 18;
20,30.
® DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : Ferentari (completare Basm) — 
16; 18,15: 20,30.
© SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Cotroceni (completare Cazul „D") —
15,15; 18; 20,45.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop : Pacea — 11; 15,30; 18; 20,30. 
O COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Gră
dina „Progresul-Parc" — 19.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" : Grădina „Vitan” — 18,30.

a Filarmonica de stat „G. Enescu' (la 
Ateneu — orele 20) : CONCERT DE 
MUZICĂ DE CAMERĂ. Solist : Ion 
Volcu.
a Teatrul de Operă șl Balet : ĂIDA
— 19.
9 Teatrul de stat de operetă : ȚARĂ 
SURÎSULUI — 19,30.
a Teatrul Național „I. t. Caragiale* 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRU
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : 
PATIMA ROȘIE — 19,30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str._ Al. Sahia nr. 
76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU —
19.30.
® Teatrul „C. I. Nottara' (sala Mai 
gheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20, 
(sala Teatrului evreiesc de stat) : UN 
LUP MÎNCAT DE OAIE — 20.
® teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului de Comedie) : MUȘCATA 
DIN FEREASTRĂ — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : PĂCALĂ — 16,30, (sala din 
str. Academiei) : POVESTEA PORCU
LUI — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI
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Comunist din S.UJ(Agerpres)
dimineața, , Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Japonia, Shojiro Kawashima, trimis special al primului ministru al Japoniei.Au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, A- drian Dimitriu, ministrul justiției, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, C. Paraschivescu-Bălă-

ceanu, deputat în Marea Adunare Națională, și alte persoane oficiale. Au participat Daisuke Akita, Sensuke Fujieda, Seigo Hamano — 1 deputați în Camera Reprezentanților — funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Străine care însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră, precum și Akira Shi- gemitsu, ambasadorul Japoniei la București.în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale și în special cooperarea economică între cele două țări.

Luni la amiază, tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a primit pe deputatul socialist. Soji Okada, președintele Comisiei pentru disciplină a Dietei japoneze, membru în Comitetul pentru politică externă al Camerei
consilierilor, care face o vizită în țara noastră.La întrevederea care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească a luat parte prof. Stanciu Sto- ian, membru al Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale.

f

La amiază, Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a oferit un dejun în cinstea trimisului special al primului ministru japonez și persoanelor care-1 însoțesc.La dejun au participat Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale.A luat parte Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București.în timpul dejunului, Alexandru Bîrlădeanu și Shojiro Kawashima 
au rostit toasturi.Salutînd pe oaspete în numele guvernului român, Alexandru Bîrlădeanu a apreciat că vizita sa la București constituie o expresie a voinței celor două popoare și guverne de a dezvolta relațiile de prietenie existente între România și Japonia. „Relevăm cu deplină satisfacție — a spus vorbitorul — faptul că în timpul convorbirilor oficiale, desfășurate într-un spirit constructiv și într-o atmosferă cordială, s-a degajat dorința comună a guvernelor noastre de a extinde și diversifica continuu relațiile româno-japoneze, pe baza respectului mutual al suveranității și independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc".El a evocat amintirile plăcute păstrate în urma vizitei sale întreprinse acum patru ani în Japonia, care i-a prilejuit posibilitatea cu- ; .oașterii realizărilor harnicului și ’ înzestratului popor japonez, realizări urmărite cu interes de țara noastră.„îmi exprim convingerea — a încheiat Alexandru Bîrlădeanu — că actuala dv. vizită în România și convorbirile rodnice purtate cu a- cest prilej vor avea o influență favorabilă asupra dezvoltării relații- • lor între România și Japonia".Mulțumind pentru primirea ce i s-a făcut în calitate de invitat al guvernului român, Shojiro Ka-

washima a arătat că în Japonia se urmărește cu multă atenție creș- tarea neîncetată a nivelului industrial al României. „Exprim întreaga noastră admirație — a spus vorbitorul — față de conducătorii de partid și de stat care au înfăptuit toate aceste realizări împreună cu harnicul popor român". Relevînd că Japonia urmărește cu mare a- tenție activitatea desfășurată de România pe plan internațional, trimisul japonez a spus : „Țara dumneavoastră socialistă duce o strălucită activitate diplomatică bazată pe principiul respectării suveranității, a independenței, a egalității reciproce și cel al neintervenției în treburile interne, în vederea destinderii internaționale și pentru cauza păcii. Și noi ne alăturăm a- cestor principii".Vorbitorul a subliniat importanta dezvoltării legăturilor de prietenie cu alte țări, indiferent de sistemul lor social, exprimînd dorința Japoniei de a strînge legăturile de colaborare cu România. în încheiere, Shojiro Kawashima a spus : „Din fericire, între țările noastre nu există nici un fel de probleme politice litigioase, așa că, dacă vom uni bunele noastre intenții comune, nu vom întîmpina greutăți parte a

ffllRl BfllMTIEIContinuîndu-și vizita prin țară, delegația Partidului Comunist din Finlanda, condusă de tovarășul Aarne Saarinen, președintele partidului, însoțită de tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C; al P.GR., șef de secție la C.C. al P.C.R., a sosit duminică în regiunea Banat. La sosire, delegația a fost întîmpinată de tovarășii loan Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului regional Banat al P.C.R., și Vasile Daju, membru al C.C. al P.C.R., președin-

tele Sfatului popular regional Banat.Luni dimineața oaspeții finlandezi au făcut o vizită la Comitetul regional de partid Banat al P.C.R., unde s-au interesat de activitatea și preocupările organizației regionale de partid. în continuare, delegația a vizitat Uzina de strunguri și serele din Arad, precum și cooperativa agricolă de producție din Lenauheim. Seara, biroul comite- otului regional de partid a oferit masă în cinstea delegației.
■ Dl

>

în dezvoltarea și mai de- bunelor relații dintre noi".
★seara, vicepreședinteleLuniPartidului Liberal Democrat din Japonia, Shojiro Kawashima, trimisul special al primului ministru al Japoniei, a oferit un dineu.Au participat Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale.Au luat parte persoanele oficiale care însoțesc pe trimisul special al primului ministru japonez, precum și Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București. (Agerpres)

Cu prilejul vizitei pe care a făcut-o în țara noastră, la Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., a răspuns la cîteva întrebări puse de ziarul „Scîn- teia’, în cadrul unui interviu luat de tov. I. Cumpănașu, re- dactor-șef adjunct al ziarului.
ÎNTREBARE: Care sînt 

principalele hotărîri și obiec
tive stabilite de Congresul al 
XVIII-lea al Partidului 
munist din S.U.A. ?

Co-
litate rezidă în faptul că masele largi înțeleg această legătură. Importanța congresului s-a văzut și în amploarea publicitară pe care televiziunea, radioul și presa au acordat-o lucrărilor sale.

Luni a sosit în Capitală delegația de activiști ai P. C. din Cehoslovacia, condusă de ing. Josef Havlin, membru supleant al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, șeful Secției învățămînt și știință a C.C. al P.C.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în țara noastră, în schimb de experiență.La aeroportul Băneasa, delegația

a fost întîmpinată de Ion Teorea- nu, Ștefan Bîrlea, membri supleanți ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae lonescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față dr. Cestmir Ci- sar, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.

în continuarea vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, ministrul apărării naționale a R. S. Cehoslovace, general de armată Bohumir Lomsky. și persoanele care îl însoțesc, au fost luni oaspeții unei instituții de învățămînt militar.Delegația militară cehoslovacă 
a vizitat apoi Uzinele de autocamioane „Steagul Roșu" din Brașov.în stațiunea Lacul Roșu, general de armată Bohumir Lomsky a fost întîmpinat de general colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Luni după-amiază, oaspeții mi-

litari cehoslovaci s-au deplasat la Bicaz, unde au vizitat hidrocentrala și lacul de acumulare.
*Delegația de specialiști în agricultură condusă de prof. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, care, la invitația Ministerului Agriculturii din R.P. Ungară, a făcut o vizită de schimb de experiență în țara vecină, s-a întors duminică seara în Capitală.Delegația a vizitat unități agricole de producție și de cercetări științifice.

RĂSPUNS : Aș dori să-mi prim cu acest prilej recunoștința pentru posibilitatea ce mi s-a o- ferit de a vizita România socialistă și să mulțumesc Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru invitație.Desigur. principala problemă care s-a pus în fața congresului nostru din iunie, ca o problemă urgentă, imediată, a fost problema escaladării războiului agresiv imperialist în Vietnam. Congresul a considerat că sarcina sa principală, imediată, este mobilizarea maximă a tuturor forțelor din S.U.A. care se opun acestei agresiuni. De a mobiliza toate forțele, aparținind tuturor claselor și grupărilor sociale, deoarece interesele tuturor categoriilor populației americane sînt afectate de acest război agresiv. în al doilea rînd, congresul și-a pus ca obiectiv strategic eliberarea țării din strînsoarea capitalului monopolist. Țara noastră se găsește în strînsoarea capitalului monopolist mai mult decît oricare altă țară în decursul istoriei. Pentru ca S.U.A. să poată înainta pe calea progresului va trebui înfăptuit acest scop strategic. Din punct de vedere strategic, lupta antimonopolistă în S.U.A. în etapa actuală ocupă în activitatea partidului nostru același loc care l-au avut hotărîrile luate Congresul al V-lea al P.C.R. activitatea partidului dv. în rioada respectivă. în legăturăobiectivul strategic, partidul a stabilit sarcini concrete. Masele sînt mobilizate, în primul rînd. la lupta pentru pace, la lupta antiimpe- rialistă, legînd aceasta de lupta împotriva monopolurilor. în al doilea rînd, avem în vedere lupta pentru drepturi civile și pentru egalitatea populației negre, împletită cu lupta împotriva monopolurilor. în al treilea rînd. ne îndreptăm eforturile spre activizarea luptei economice a clasei muncitoare, în special în legătură cu efectele automatizării asupra celor ce muncesc și îmbinarea ei cu lupta antimonopolistă. în cele din urmă, într-un sens general, congresul a proiectat toate aceste forme de luptă ca singură cale a luptei pentru socialism. Astfel se înfățișează programul partidului nostru pe care l-am publicat și pe care congresul l-a aprobat.Congresul a fost un mare eveniment în viața partidului nostru și un eveniment politic important în viața țării noastre. Aceasta deoarece congresul a marcat trecerea partidului de la situația de partid semiilegal sau ilegal la situația unui partid legal. De asemenea, pentru că în S.U.A. lupta pentru drepturile democratice ale tuturor oamenilor este sirius legată de drepturile pe care le âre partidul comunist de a activa. Forța luptei noastre pentru lega-

ex-

pe de în pe-cu

INTREBARE: Cum apre
ciază Partidul Comunist din 
S.U.A. situația actuală și per
spectivele organizării și con
solidării forțelor de stingă din 
S.U.A. ?

Modificarea
legale privitoare la divorț

★Luni seara a plecat la Budapesta o delegație de juriști, condusă de Adrian Dimitriu, ministrul justiției, care, la invitația ministrului justiției din o vizită de această

l'n Republica Socialistă România, întărirea și consolidarea familiei constituie o problemă de stat deosebit de importantă. Grija societății noastre față de familie se reflectă atît în prevederile constituționale, cît și în diferite acte normative care ocrotesc căsătoria și familia. Statul sprijină, prin măsuri economice și sociale, dezvoltarea și consolidarea familiei, apără interesele mamei și copilului, manifestă o a- tenție deosebită pentru creșterea și educarea tinerei generații. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți, iar în relațiile dintre aceștia, precum și în exercitarea drepturilor lor față de copii, bărbatul și femeia se bucură de egalitate deplină. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor.în determinarea atitudinii soților față de căsătorie, un rol important îl are și legislația privind reglementarea divorțului.Pornind de la grija pentru întărirea și consolidarea familiei, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis un decret pentru modificarea unor articole din Codul Familiei și a unor dispoziții legale privitoare la divorț.în expunerea de motive care însoțește proiectul de lege prezentat de ministrul justiției se arată că dispozițiile legislative aflate în vigoare în materie de divorț nu mai corespund în totul actualului stadiu de dezvoltare a societății noastre, în baza legislației în vigoare, instanțele dau uneori o interpretare extensivă dispozițiilor legale, admi- țînd divorțul chiar și în cazul unor căsătorii în care viața de familie a soților poate fi refăcută. Pe de altă parte, actualele dispoziții legale nu dau posibilitate instanțelor de a stabili cauzele reale ale neînțelegerilor dintre soți și de a stărui — atunci cînd continuarea căsătoriei nu este vădit imposibilă — la împăcarea lor.în urma modificărilor aduse prin Decretul Consiliului de Stat, Codul Familiei prevede că o căsătorie se poate desface prin divorț numai în cazuri excepționale. „Instanța judecătorească nu poate desface căsătoria prin divorț decît atunci cînd, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soți sînt atît de grave și iremediabil vătămate ■ încît continuarea căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei. Instanța va a- precia. cu deosebită grijă, temeiurile cererii de divorț și imposibilitatea continuării căsătoriei, ținînd seama și de durata acesteia, precum și de interesele copiilor minori".

a 
a menține totuși căsătoria dacă în termen de două luni de la data cînd hotărîrea de divorț a rămas definitivă, aceasta nu este înregistrată la oficiul de stare civilă.De asemenea, decretul prevede măsuri pentru o mai bună reglementare a obligației de întreținere între foștii soți, în cazuri determinate prin lege. „întreținerea — se arată în decret — poate fi stabilită pînă la o treime din venitul net din muncă al soțului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui ce urmează a o plăti". De asemenea, se precizează că această întreținere, împreună cu întreținerea datorată copiilor, nu va putea depăși jumătate din venitul net din muncă al părții obligate la plată.Prin Decretul Consiliului de Stat au fost aduse unele modificări și Codului de procedură civilă, prin care sînt reglementate fazele procedurii de divorț. în temeiul noilor dispoziții, instanța are posibilitatea de a stabili mai temeinic cauzele neînțelegerilor dintre soți și de a stărui la împăcarea lor atunci cînd continuarea căsătoriei este cu putință. La termenul fixat pentru înfățișarea ambilor soți, arată decretul, „președintele va stărui pentru împăcarea soților, iar dacă aceștia nu se împacă sau soțul pîrît nu se înfățișează, deși a fost legal citat, președintele le va da un termen de gîndire de șase luni, iar dacă există copii minori, un termen de un an. După împlinirea acestui termen președintele va cita părțile și dacă nu s-au împăcat, va fixa termen pentru judecarea cererii, sau dacă socotește util, ținînd seama de împrejurări, le va mai da un termen de gîndire de cel mult șase luni. După expirarea acestui termen, la cererea reclamantului fixa termen pentru judecarea rerii".S-au stabilit, de asemenea, guli precise pentru îndeplinirea rectă a procedurii de citare, țiunea de divorț, arată decretul, se va stinge prin împăc-’-ca soților în orice fază a procesului, chiar dacă intervine în instanța de recurs, iar recursul nu este timbrat conform legii".Decretul prevede că „taxa de timbru pentru acțiunea de divorț este de 3.000 pînă la 6.000 lei, ea stabilindu-se de președintele tribunalului în raport cu venitul net lunar al reclamantului". Partea din vina căruia se desface căsătoria prin divorț va fi obligată să resti-

Decretul acordă părții care obținut divorțul posibilitatea de în întregime celeilalte părți de divorț și toate cheltuieliletuie taxa de judecată.Pentru a se încuraja împăcarea părților s-a prevăzut, de asemenea, că în cazul renunțării la acțiunea de divorț, în orice stadiu al procesului, se va restitui reclamantului jumătate din taxa tită.Decretul prevede ziții se vor aplica divorț aflate în curs de judecată.
de timbru plă-că noile dispo- și cererilor de

R. P. Ungară, va face schimb de experiență țară.
+Conducătorii Orchestrei simfonice cehe, care se află în prezent în Capitală cu prilejul unui turneu întreprins în țara noastră, au fost primiți luni de Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.în aceeași zi, Pompiliu Macovel, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit un cocteil în cinstea reprezentanților muzicii simfonice cehe.Seara, orchestra simfonică cehă, avînd la pupitrul dirijoral pe Karel Ancerl, a prezentat în sala A- teneului un concert de gală.
★Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, luni la amiază a avut loc la Casa de cultură a' institutului vernisajul expoziției „Aspecte din cultura afro-cubaneză", pusă la dispoziție de ambasada Republicii Cuba la București.
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nopți în 21 sep- noaptea Van acum

de mare provoacă

de in- Ta- Van satul

orice, să ape-

fumulAm văzut cum se risipește, pe-ncetul, exploziilor, cum cerul devine albastru, cum sentinelele de la cele două capete ale podului dau la o parte barierele care o- priseră, pînă atunci, circulația. Peisajul se însuflețea, viața reintra în firesc, primii țărani și primele camioane își făceau apariția după un cot al șoselei, nu departe de pod. Undeva, prin aerul rar, se auzea șuieratul u- nei locomotive. Numai ar- tileriștii, în ascunzătorile lor camuflate cu frunze, încă mai așteptau, șovă- iau să treacă la clipa de pace, continuau să scruteze spre cer : dacă, totuși, se-ntorc ?...' Trei zile și trei șir, din zorii lui tembrie pînă în de 23, valuri succesive de avioane bombardaseră a- proape fără clipă de pauză Ham Rong-ul. Cele mai moderne tipuri de a- vioane, printre care reactoarele cu elice tip„AD 6", foarte mobile,care pot schimba fulgerător altitudinile, de la 10 km la numai 400 de metri, cele'mai diferite tipuri de bombe, de la fu- zee „Air-Sol“ calibru, care cratere de 16 m adîncime, pînă la mine flotante teleghidate, totul fusese a-

runcat în luptă, cu o violență rivalizată, poate, doar de atacul de la 18 iulie 1965 condus de colonelul Denton. în dimineața de 24 septembrie, găseam podul Ham Rong la locul său, solid împlîn- tat între munți, peste fluviu. Opt avioane ale S.U.A., .în schimb, zăceau distruse, prăvălite pe coastele colinelor sau în crîngurile de bambus din jur. Un „AD 4“ încă mai fumega, undeva, aproape de zare, la poalele pădurii Cam Thai.Am stat de vorbă cu un tînăr combatant, comandantul unei formații de luptă. îl cheamă Nguyen Van Dien, are 21 de ani și a participat, pînă azi, la 10 contraatacuri pentru apărarea Ham Rong-ului. Slăbuț, aproape firav, cu un obraz pistruiat care denunță adolescența abia depășită, Nguyen Dien a fost rănit, cîteva luni, aproape mortal. 11 schije i-au pătruns în corp. în cursul unei lupte de cîteva ceasuri. S-a pansat singur. în plină luptă, rupîndu-și cămașa ca să-și facă bandaje, și a rezistat pînă-n ultima clipă, pînă în clipa cînd avioanele au fugit de pe cer. Dus la spital și operat, s-a reîntors, convalescent încă, la unitate, biruind împotrivirea medicilor, dornic să reia comanda tunului. Cu tunul

acesta, Nguyen Van a distrus de mult un avion a- gresor.Privește atent către cer:— Americanii — îmi spune — nu vor renunța la Ham Rong. Au pierdut aici avioane, care i-au costat zeci de milioane de dolari, fără să mai socotim prestigiul S.U.A.Surîde (și e uimitor, totuși, acest surîs, aici în a- ceastă clipă, la cîteva ore după atac) :— Ham Rong-ul a costat numai un milion dongi.— De unde știi ?Povestea e simplă. Distrus cîndva de luptătorii din rezistență, ca să bareze ofensiva trupelor coloniale, podul a fost reconstruit și modernizat între anii 1958—1962, către muncitorii și ginerii vietnamezi, tăi lui Nguyen Dien, țăran din ; Yen-Phon, a luat parte la ambele operații, ca luptător și ca muncitor pe frontul construcției. Nguyen Van Dien și camarazii săi duc mai departe o tradiție, gata de orice luptă și sacrificii, ferm hotă- rîți să nu cedeze un pas. Ei știu nu pregătiți Calmi, re totul
că americanii renunța și sînt pentru decișidin răsputeri. Un alt pod, din tronsoane prefabricate, e deja pregătit; el îl poate înlo-

cui oricînd pe cel de azi, restabilind circulația în numai cîteva ore.Cînd am plecat din Ham Rong, liniștea acestui colț cu stînci și păduri dispăruse, totul fremăta și vibra. Nu, cerul era mai departe senin (pentru cîtă vreme ?), era doar ziua care se înstăpînea, însuflețind și colorînd întreg tabloul. Pe pod circulau camioane, convoaie de bi- cicliști, femei purtîndu-și copiii în spate, țărani înarmați, îndreptîndu-se spre orezării. O zi oarecare, într-un punct de pe harta republicii, după cîteva zile și nopți de luptă eroică. O filă din epopeea Ham Rong-ului, din epopeea acestei țări.Undeva, în raza de acțiune a avioanelor Flotei a 7-a se află — conform declarațiilor colonelului Denton — o uriașă machetă. cu toate datele determinate exact, a podului Ham Rong de pe fluviul Ma. Numeroși piloți o studiază cu atenție, pun la punct tactici noi. adoptă mereu alte planuri de luptă.Macheta este bombardată zilnic, distrusă complet și apoi refăcută pentru noi exerciții de bombardament.Macheta e ușor de distrus.Podul, însă, rezistă.

RĂSPUNS: important să noua etapă a S.U.A. ș-a născut o uriașă mișcare de masă. Această nouă etapă a fost determinată de următorii factori : Uniunea Sovietică a spart monopolul atomic. Pînă în acel moment imperialismul american șe simțea tare pe poziții datorită monopolului asupra armei nucle- ■ are. Al doilea factor care a schimbat situația a fost apariția sistemului mondial socialist. Al treilea factor a fost acela că principalele țări capitaliste s-au ridicat din nou în postura de concurențl ai S.U.A. Factorul final, care a dus la o nouă situație în țara noastră, a fost apariția automatizării în industrie. Și, într-o țară industrială, cum sînt Statele Unite ale A- mericii, plin de început în care Această perioada dinaintea Acum noi avem numai 125 000 mineri si extragem din mine tot at.îta cărbune ca și înainte. Efectul social al automatizării începe să se simtă și în industria oțelului și. în general, în toate celelalte ramuri industriale, ceea ce schimbă în mod fundamental situația angajărilor, a folosirii forței de muncă. Efectele automatizării au fost drastice în două domenii : în rîndul tineretului, deoarece aproape că a fost închisă ușa angajărilor în masă, și, apoi, în rîndul negrilor americani, pentru că automatizarea înlocuiește în special munca necalificată. Aceasta explică rațiunea mișcării de mase în S.U.A. Aceeași situație a dus la apariția luptei pentru drepturile civile a populației negre din țara noastră. A- ceasta explică de ce tînăra generație de americani poate fi pe drept cuvînt numită „generația revoltată". în ultimii ani, milioane și milioane de americani au fost angajați în luptă. Noi avem în medie un număr de o mie de greve în fiecare zi.De cînd monopolul atomic al S.U.A. a fost spart de Uniunea Sovietică. iar masele au trebuit să accepte realitatea că în cazul unui război nuclear Statele Unite vor fi unul din centrele cele mai expuse, tot ce e legat de problema războiului și a păcii a devenit o p.roblemă de viață și de moarte pentru milioanele de oameni. Ca urmare a tuturor acestor factori, s-a dezvoltat o puternică mișcare de stînga, progresistă. Deși partidul nostru era ilegal sau semiilegal, el s-a angajat să conducă această mișcare de stînga. Și noi sîntem foarte mîtjdri de faptul că în acești ultimi ani partidul nostru s-a ridicat ca cel mai influent factor al acestei mișcări și, în special, al mișcării de stînga a tineretului. Așa se explică de ce partidul nostru a reușit să cîștige cîteva victorii juridice. Dacă noi nu am fi dus lupta de masă, nu am fi reușit să cîștigăm aceste victorii. Prin continuarea luptelor de masă partidul va cîștigă noi poziții pentru legalizarea sa deplină.Aș vrea să mai adaug o idee. Automatizarea în industria americană pune pe primul plan cea mai ascuțită confruntare care a existat între muncă și capital în decursul istoriei, deoarece această luptă nu poate fi cîștigată de un singur sindicat sau într-o singură ramură industrială, automatizarea fiind un factor care afectează întreaga structură socială a țării. Și apoi a- ceastă luptă nu poate fi cîștigată numai în domeniul economic. De ceea mișcarea muncitorească mișcarea sindicală se deplasează cum în domeniul luptei politice, mișcarea și lupta forțelor antimo- nopoliste, această confruntare între muncă și capital vă fi un factor foarte important.

în primul rînd este se înțeleagă că în vieții generale din

acesta a fost un eveniment dramatism. Acest proces a în industria carboniferă noi aveam 700 000 mineri cifră este valabilă pentru automatizării.

a- și ă- în
INTREBARE: Cum se ma

nifestă opoziția diferitelor pă
turi ale populației americane 
față de acțiunile agresiPe ale 

poporuluiS.U.A. împotriva 
vietnamez ?RĂSPUNS : în primul ce este important este majoritatea populației noastre este împotriva acestei politici. împotrivirea față de războiul agresiv din Vietnam se manifestă pe mai multe căi. Noi avem o mișcare foarte

rînd. ceea faptul că

largă și activă împotriva războiului. Unii spun că această mișcare este fără precedent în istoria modernă a țării deoarece este o miș-' care de mase îndreptată împotriva propriului guvern. Âceastă mișcare trebuie să învingă numeroase dificultăți ideologice. Cu toate acestea mișcarea cuprinde diferite pături ale populației. Cea mai largă mișcare este determinată de teama izbucnirii războiului nuclear, precum și de sentimentele de pacifism sau de revoltă față de nedreptatea agresiunii. Alături de milioane de oameni, la lupta antirăzboinică participă multe biserici și conducători religioși, în continuă dezvoltare se află forțele antiimperialiste conștiente care se alătură partidului și cer retragerea completă a forțelor americane din Vietnam, pronunțîndu-se pentru respectarea dreptului la autodeterminare și independență. La mișcarea de masă împotriva a- gresiunii trebuie să se adauge și divergențele din sînul clasei conducătoare. Și există multe grupuri în rîndul clasei dominante care consideră că agresiunea este dezastruoasă. Diviziunea în rîndul clasei dominante este aceea care explică de ce mulți senatori și personalități proeminente, precum și multe ziare în comentariile lor editoriale critică politica guvernului. Pe scurt, față de „escaladarea" continuă a războiului trebuie să spunem că situația din S.U.A. nu este inertă din punct de vedere politic. Există la noi o mișcare antirăzboinică care are o mare importanță pentru forțele antiimperialiste ale lumii.Președintele Johnson folosește fraze demagogice despre rezolvarea pașnică a conflictului pe calea negocierilor ; există și elemente care își închipuie că negocierile pot o- bliga imperialismul american să se retragă. în ciuda faptului că majoritatea poporului nostru este împotriva agresiunii și în Ciuda faptului că există o diviziune în cadrul clasei conducătoare, aceasta nu înseamnă în mod necesar că. în condițiile actuale ale S.U.A., mișcarea ar putea fi transformată îhtr-o adevărată forță politică.Lucrul de care lumea are nevoie mai mult decît orice este o puternică mișcare antiimperialistă mondială. în unitatea forțelor antiimperialiste rezidă posibilitatea nu numai de a curma agresiunea în Vietnam dar și de a stabili noi garanții împotriva oricărei agresiuni. Comuniștii din S.U.A. și forțele antiimperialiste din țara noastră apreciază lupta eroică a poporului vietnamez și contribuția pe o aduce la lupta împotriva rialismului. care elimpe-
ar fi,ÎNTREBARE : Care 

după părerea dv., acțiunile de 
natură să contribuie, in condi
țiile actuale, la normalizarea 
relațiilor internaționale și 
crearea unui climat de pace și 
securitate in lume ?RĂSPUNS : Este evident faptul că principalul obstacol în caleă normalizării relațiilor în lume este politica agresivă a imperialismului american. La aceasta însă trebuie adăugat că pe scena europeană, Germania occidentală, sub tutela imperialismului american, rămine un obstacol în calea reglementării pașnice a relațiilor în Europa. Eu nu văd aceasta ca o situație deznădăjduită deoarece, din ceea ce am spus pînă acum apare in mod evident că imperialismul american poate fi strunit, ținut în frîu. Există forțele progresului care cuprind clasa muncitoare, forțele antiimperia- liste, mișcările anticoloniale și desigur forțele socialismului. Este necesară unitatea tuturor acestor- forțe care să se dezvolte corespunzător realităților din epoca noastră, pe bază unor relații noi. Poate Că este necesar să se străbată o cale lungă spre realizarea Unității, dar pentru a struni forțele imperialiste, unitatea forțelor progresiste este indispensabilă.Sensul adevărat al luptei pentru Coexistență pașnică este de a mobiliza forțele progresiste pentru a struni forțele imperialiste. Unitatea este principala armă de luptă pe arena mondială. în acest sens, sistemul mondial socialist este un factor decisiv. Politica țărilor socialiste care se află alături de forțele antiimperialiste, alături de lupta popoarelor pentru normalizarea relațiilor între state, face din țările socialiste un bastion al progresului, âl aiitiimperialismului și al păcii.în încheiere, vreau să spun că este o măre onoare pentru mine de a fi acordat acest interviu unui asemenea Organ de presă cum este ziarul „Scînteia". Știu că acest ziar joacă un rol important în zilele noastre, el avînd o tradiție revoluționară bogată din care își trage sevă. De aceea sînt bucuros că am avut prilejul să mă adresez prin intermediul său milioanelor de ci» titori din țara dv.
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Ultimatum 
dat de 
guvernul 
sirian 
companiei

„IRAK 
PETROLEUM"

Un ultimatum de 24 de ore a 
fost dat de guvernul sirian com
paniei „Irak Petroleum" — a- 
nunță ziarul „Al Baas" care a- 
pare Ia Damasc. Ziarul acuză 
societatea de „încercare de a se I 
sustrage de la plata redevențe- 9 
lor din trecut pe care Ie dato- 8 
rează guvernului sirian".Potrivit știrii publicate de zia- | rul citat, duminică, în cursul ce- I lei de-a 13-a întîlniri dintre re- 9 prezentantii lui „Irak Petroleum' și ai autorităților siriene, delegația companiei a încercat să se eschiveze de la aplicarea principiului împărțirii pe jumătate a beneficiilor și a propus doar o sporire limitată a redevențelor ac- | tuale pentru transportul petrolu- B Iul pe teritoriul sirian prin con- B ducta al cărei capăt se află în | portul mediteranean Nias. Princi- | piui împărțirii beneficiilor pe ju- 9 mătate rezulta clar din acordul B celor două părți din 1955 — scrie I „Al Baas', care adaugă: „delegația siriană a respins categoric propunerea delegației companiei și i-a dat un termen de 24 de ore pentru a face o „propunere serioasă". într-un. comentariu special consacrat acestui eveniment, al postului de radio Damasc, se spune că „guvernul sirian respinge orice tîrg. El ține să se acopere integral toate sumele datorate tezaurului sirian. El va reintra în drepturile sale prin toate mijloa- 9 cele aflate în puterea sa'.

„TERENURI DE 
EVACUARE"
CERUTE DE S.U.A.

GUVERNULUI BRITANIC 

PENTRU DEPOZITAREA 

MATERIALELOR 

RETRASE DIN FRANȚA

LONDRA 10 (Agerpres) — Sur
se Informate din Londra au relevat 
că S.U.A. au cerut guvernului bri
tanic să Ie pună Ia dispoziție In 
Anglia terenuri pentru depozita
rea materialului militar care va fi 
retras din Franța.

★

Știrea transmisă din Londra 
privind intențiile viitoare ale 
S.U.A. este o consecință nemij
locită a retragerii Franței din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O., retragere in cadrul 
căreia, după cum s-a mai anun
țat, Franța a hotărit evacuarea 
trupelor și bazelor americane de 
pe teritoriul său. Această măsu
ră a fost considerată la Paris de 
natură a tntări suveranitatea te
ritorială a Franței. Deși a căutat 
să prelungească termenul de eva
cuare a acestor trupe și baze, 
Washingtonul nu a reușit însă să 
determine o „revenire" în atitu
dinea Franței. Intr-o depoziție în 
Comisia senatorială pentru aloca
ții, ministrul apărării al S.U.A., 
McNamara, a declarat că „eva
cuarea trupelor americane de pe 
teritoriul Franței, va fi termina
tă, după toate probabilitățile, la 
1 aprilie 1967".

ERATĂîn informația „Procesul Ben Barka", publicată în „Scîn- teia" nr. 7127, în rîndurile 6—7 se va citi corect „Roger Frey, ministrul de interne"...

Caldă primire făcută delegației 
de partid și guvernamentale 
române in orașele GuineeiCONAKRY 10 (Agerpres).— Delegația de partid și guvernamentală română, condusă de Petre Blajo- vici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a participat la festivitățile de la Conakry prilejuite de ziua națională a Republicii Guineea, a vizitat între 4 și 7 octombrie orașele Labe, Dalaba și Pita. Delegația a fost însoțită de Leon

Maka, președintele Adunării Naționale, Ismael Toură, ministrul dezvoltării economice, membri ai Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, Toumane Sangare, ministrul justiției.Pretutindeni, delegația s-a bucurat de o caldă primire. în orașele Labe și Pita au avut loc mitinguri la care guvernatorii regiunilor respective și conducătorul delegației 
române au rostit cuvîntări.

VIZITA LUI TODOR JIVKOV
ÎN FRANȚANICE 10 (Agerpres). — Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a plecat luni dimineața într-o vizită oficială în Franța. Sosind pe aeroportul din

localitatea Nice, el a fost întîm- 
pinat de Pierre Dumas, ministrul 
turismului al Franței, și de nume
roase personalități.

întrevederi 
ale ministrului 
de externe 
al României

NEW YORK 10. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae lonescu, transmite : 
Ministrul afacerilor externa al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a avut luni la amiază o în
trevedere cu ministrul afacerilor exter
ne al Marii Britanii, George Brown.

Au participat Mircea Malifa, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Gre- 
enhil, subsecretar de sfat la Ministe
rul Afacerilor Externe al Marii Britanii.

întrevederea a prilejuit discutarea 
unor probleme privind relațiile bilate
rale, a unor aspecte majore ale vieții 
politice Internaționale, precum ți pro
bleme aflate pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Adunării Generale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, s-a înfîlnlt, de 
asemenea, cu Justin Bomboko, minis
trul de externe al Republicii Congo 
(Kinshasa). A avut loc o convorbire în 
cursul căreia au fost abordate proble
me inferesînd cele două țări.

Delegația de partjd 
și guvernamentală 
a R. P. Polone la MoscovaMOSCOVA 10. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmi

te : Luni a sosit în Uniunea Sovietică, într-o vizită oficială, la invitația C.C. al P.C.U.S. și guvernului sovietic, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Polone, în frunte cu Wla- dyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Jozef Cyran- kiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. La a- eroportul Vnukovo, înalții oaspeți au fost întîmpinați de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghln și de alți conducători de partid șl de stat ai Uniunii Sovietice. L. Brejnev și W. Gomulka au rostit cu

vîntări în care au subliniat dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre Uniunea Sovietică și Polonia.In aceeași zi, la Kremlin au început convorbirile dintre conducătorii P.C.U.S. și ai guvernului sovietic în frunte cu L. Brejnev și A. Kosîghin și delegația de partid și guvernamentală a R. P. Polone, condusă de W. Gomulka șl J. Cy- rankiewicz.Luni, C.C. al P.C.U.S. șl guvernul sovietic au oferit la Kremlin un prînz în cinstea delegației de partid și guvernamentale a R. P. Polone.
CORESPONDENȚĂ DIN HAGA

în pofida bombardamentelor teroriste americane, viața își continuă 
cursul în R. D. Vietnam, școlile nu încetează de a funcționa. Clasele 

au tranșee de comunicații, chiar lingă pupitreEforturi pentru desăvîrșirea 
reformei agrareîn capitala R.A.U. este reluată treptat activitatea politică. Presa egipteană relevă activitatea ce se depune la diferite niveluri ale aparatului de stat și administrativ în vederea înfăptuirii actualelor obiective economice ale Egiptului. In cursul primei reuniuni a noului cabinet, condus de Sedki Soli- man, președintele Nasser a subliniat necesitatea de a se duce la bun siîrșit proiectele economice, în curs de desfășurare. Trebuie să se asigure că fiecare piastru este cheltuit în folosul poporului, a

declarat președintele. La rindul său, primul ministru Sedki Soliman a subliniat, în cursul unei recente ședințe a cabinetului, importanța mobilizării tuturor energiilor disponibile pentru creșterea producției în toate ramurile economiei.In presă au apărut numeroase relatări despre evoluția reformei agrare

în curs de definitivare. Recensămîntul efectuat pe întreg teritoriul țării a dovedit că moșierii, pentru a nu fi atinși de reformele agrare din 1952 și 1961, au recurs la diferite manevre,_ împiedicînd cunoașterea exactă a proprietăților lor. In cursul recensămîntului au fost sechestrate de la moșieri zeci de mii de hectare te

ren arabil sustrase reformei agrare. Presa scrie că unii feudali nu au ezitat să recurgă la crimă pentru a-și duce la îndeplinire planurile. S-a dovedit, de asemenea, că numeroși feudali, pentru a deturna legea reformei agrare, au folosit serviciile cîtorva funcționari al administrației locale. Autoritățile au hotărît să-i suspende provizoriu pe aceștia din funcțiile ocupate, urmînd ca o anchetă specială să stabilească responsabilitatea lor.
C. OPRICĂ

VARȘOVIA

ÎNCHEIEREA
CONGRESULU
CULTURII
POLONE

Un interviu 
al lui Waldeck RochetPARIS 10. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite : într-un interviu radiodifuzat, Waldeck Rochet, secretar general al Partidului Comunist Francez, a răspuns mai multor întrebări în legătură cu probleme ale politicii externe.Cu privire la situația din Vietnam, Waldeck Rochet a arătat că Franța a semnat în 1954 acordurile de la Geneva care interzic stabilirea de baze militare străine în Vietnam. Rolul Franței este de a acționa din toate puterile pentru ca Statele Unite să aplice efectiv aceste acorduri.în ce privește problemele europene, el a spus : „Noi sîntem pentru o cooperare economică și poli

tică din ce în ce mai strînsă între toate țările Europei. Perioada recentă a arătat o tendință pozitivă de cooperare între țările europene, fie că sînt din Răsărit, fie că sînt din Apus. Este incontestabil că acest progres răspunde intereselor tuturor popoarelor și intereselor păcii".Referindu-se la Pactul Atlantic, secretarul general al Partidului Comunist Francez a declarat că în vederea scadenței din 1969 „noi credem că trebuie să muncim pentru a crea condițiile care să permită înlocuirea blocurilor militare printr-un pact de securitate colectivă europeană, înglobînd toate statele Europei, în interesul păcii".

BERLIN 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : în di
mineața zilei de 10 octombrie s-a 
deschis la Berlin, în Sala Congrese
lor, cel de-al Vl-lea Congres al Or
ganizației Internaționale a Ziariștilor, 
congres jubiliar care marchează 20 
de ani de la înființarea organizației.

După deschiderea lucrărilor de că
tre președintele O.I.Z., Jean Maurice 
Hermann, a urmat alegerea comisii
lor. în ședința de după-amiază, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Willi Stoph, a adus 
un salut congresului.

La cel de-al Vl-lea Congres al 
O.I.Z. sînt prezenți peste 200 de zia
riști din 42 de țări, printre care și o 
delegație a Uniunii ziariștilor din 
Republica Socialistă România, condu
să de președintele uniunii, Nestor 
Ignat.

Duminică seara au luat sfîrțlt 
la Varșovia lucrările Congresului 
culturii polone, care a marcat 
încheierea sărbătoririi mileniului 
statului polonez.

Timp de trei zile, clădirea Tea
trului mare, în care s-a ținui 
congresul, a cunoscut o anima
ție deosebită generată de pre
zența și activitatea celor 2 000 
de participant!. Au fost, de a- 
semenea, prezenți delegați din 
18 țări. Din Republica Socialistă 
România a participat o delega
ție condusă de Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Arfă.

Congresul a dezbătut în șe
dințe plenare și în cele 12 co
misii numeroase teme. Un 
accent deosebit a fost pus 
pe problemele dezvoltării cultu
rii polone în condițiile construc
ției socialiste, legate de tradiția 
milenară a fot ce este progresist, 
revoluționar și creator.

Congresul a constituit un eve
niment de importanță deosebită 
în viața culturală a Poloniei 
populare.

Gh. GHEORGHIȚĂ

O delegație 
bulgară 
la HanoiHANOI 10 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că luni a sosit la Hanoi delegația de partid și guvernamentală a R. P. Bulgaria condusă de general de armată Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, la invitația C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului R. D. Vietnam, va face o vizită prietenească în această țară.
SAIGON

Șase demisii din guvern 
in ziua sosirii lui McNamara

SAIGON. O scrisoare de demisie 
colectivă a șase miniștri ar fi fost re
misă luri generalului Ky, primul mi
nistru, a transmis agenția France 
Presse din capitala sud-vietnameză. 
La Saigon se precizează, o dată cu 
aceasta, „o amenințare de criză gu
vernamentală" — subliniază agenția.

Demisia celor șase miniștri este cn 
atît mai semnificativă cu cît se pro
duce curînd după „alegerile" pentru o 
așa-zisă „adunare națională", conflr- 
mînd încă o dată opinia majorității ob
servatorilor politici și comentatorilor de 
presă care, cu acel prilej, au subliniat 
că farsa alegerilor nu poate ascunde 
șubrezenia regimului salgonez. Demisia e 
semnificativă și prin faptul că are loc 
chiar în ziua sosirii la Saigon a minis
trului apărării al S.U.A., McNamara, și 
la mal puțin de două săptămîni înainte 
de începerea conferinței de ia Manila 
proiectată de S.U.A. și aliațil lor întru 
agresiunea din Vietnamul de sud.

Am vizitat recent Centrul olandez pentru comerțul exterior. Este organizația-cheia a întregii activități e- conomice a țării, re- prezentînd Joate sectoarele. industriei, a- griculturii, comerțului, transporturilor și avînd drept obiectiv promovarea importului și exportului. Centrul dispune de „exploratori ai piețelor" care prospectează situația economică a altor țări, pe toate continentele, ca și posibilitățile de cooperare cu acestea. Studiile întreprinse constituie însăși baza politicii economice a O- landei.
— Cum apreciați 

evoluția schimbu
rilor comerciale 
româno-olandeze ? 
— l-am întrebat 
pe dl. Sidney J. 
van den Bergh, 
senator liberal, 
președintele cen
trului.— In general, pozitivă. Spun „în general", pentrucă niciodată nu putem considera rezultatele obținute ca o limită. Cazul României constituie o dovadă peremptorie. Numai pînă în luna mai exportul dv. în Olanda a atins 50 la sută din volumul total al exportului pe anul trecut, iar exportul nostru a depășit 40 la sută. Actualmente sînt însă în curs tratative pentru definitivarea unor majorări, astfel că perspectivele stimulează optimismul.

— Așadar, îm
părtășiți și dv. 
ideea că deosebi
rile dintre regi
murile social-po- 
litice nu trebuie 
să constituie pie
dici în calea co
operării ?— însăși existența instituției noastre răspunde acestei întrebări. In Olanda sînt mereu mai mulți oameni care își manifestă interesul pentru dezvoltarea comerțului cu țările răsăritene. Revin la cazul României; aș vrea să subliniez că relațiile dintre noi pot fi reciproc profitabile.

„SĂ DEPISTĂM
NOI CĂI DE 
APROPIERE"

Convorbire cu senato
rul olandez Sidney J. 

van den BerghIn ultimii ani am urmărit cu viu interes dezvoltarea economică a țării dv. încă înaintea vizitei de a- cum cîteva luni a delegației economice române în Olanda eram convinși că există mari posibilități de îmbunătățire a relațiilor comerciale dintre noi. Acum studiem posibilitățile unei vizite în România pentru a cunoaște mai bine țara dv. și a depista noi înșine căile care ne-ar putea a- propia mai mult.Personalitate proeminentă în viața politică și economică a țării sale, dl. van den Bergh s-a pronunțat pentru cooperarea e- conomică, culturală și tehnico-științifică între statele europene, pe baza egalității dintre ele și a respectului pentru independența lor națională. In același timp, d-sa a subliniat că o asemenea cooperare multilaterală ar determina o mai bună cunoaștere reciprocă — factor esențial al încrederii între popoare și înlăturării obstacolelor politice.Țară mică, lipsită de materii prime și suferind încă de pe urma enormelor distrugeri provocate de război, Olanda, a a- dăugat dl. van den Bergh, trebuie să importe aproape totul, pentru a putea crea o industrie națională puternică. Iată de ce sîntem gata să sporim contactele comerciale cu toate țările lumii. Dezvoltarea re

lațiilor comercia1'* constituie, după pă rerea mea, un factor de importanță majoră în destinderea internațională și, în consecință, în întărirea securității europene și a principiului coexistenței pașnice între toate popoarele — a spus interlocutorul.
Abordînd pro

blema restricțiilor, 
a practicilor dis
criminatorii și a 
altor obstacole 
care frînează libe
ra dezvoltare a 
schimburilor co
merciale, dl. van 
den Bergh a res
pins ideea barie
relor vamale. D-sa 
a precizat:— Obstacolele de natură să împiedice normele de circulație a produselor ind’ • triale sau agricole trebuie să fie eliminate în mod progresiv. Organizația noastră are drept scop îmbunătățirea condițiilor economice și politice, astfel încît să înlesnească apropierea dintre țările europene. Personal, mă consider foarte angajat în această acțiune, deosebit de necesară, pe planul cooperării economice ca și al coexistenței pașnice. Mă refer la toate țările și, implicit, la România, care se află pe primul loc în agenda apropiatelor noastre acțiuni în spiritul dezvoltării schimburilor și al înțelegerii mutuale.

H. LIMAN

Succesul Teatrului 
de Comedie la Praga

PRAGA 10 (Agerpres). — Tur
neul Teatrului de Comedie din 
București s-a bucurat de o caldă 
primire din partea publicului și 
oamenilor de artă din Cehoslova
cia. La Plzen, ca și la Praga, sălile 
au fost pline și mii de spectatori au 
aplaudat arta solilor scenei bucu- 
reștene. O seamă de personalități 
din lumea artistică pragheză și-au

exprimat admirația pentru specta
colul „Troilus și Cresida". Dumi
nică seara a avut loc cea de-a 
doua reprezentație a Teatrului da 
Comedie la Praga, cu spectacolul 
„Șeful sectorului suflete". Specta
colul s-a bucurat de un remarcabil 
succes, fiind subliniat adesea cu 
aplauze la scenă deschisă.

sa

ssa ATENA. Cu ocazia Săptămînii 
medicale balcanice, însărcinatul 

cu afaceri a. i. al ambasadei române, 
T. JIanu, a oferit un cocteil la care 
au participat : D. Gheorghiu — subse
cretar de-stat la președinția Consiliu- 

"^ui de Miniștri, prof. dr. Chrissicos, 
rectorul universității din Atena, Eko-

ng PRAGA. Agenția C.T.K. informea- 
ză că luni a avut loc Ia Praga o 

întrevedere între Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și Guy Mollet, secretar ge
neral al Partidului Socialist Francez. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri asupra principalelor proble
me ale situației internaționale.

nomos — președintele Uniunii medi
cale balcanice, medici din țările par
ticipante, oameni de știință și cultură 
greci, reprezentanți diplomatici ai ță
rilor balcanice, personalități medicale. 
Docent dr. M. Popescu-Buzeu, secreta
rul general al Uniunii medicale bal
canice, a oferit din partea consiliului 
Uniunii medicale balcanice diplome 
de onoare prof. dr. S. Ekonomos — 
președintele uniunii, și acad. dr. Julien 
Huben — de la Academia națională de 
medicină din Paris.

nescu, face o vizită în Austria. Oaspe
tele român a fost primit luni de Ru
dolf Saliinger, în prezența membrilor 
conducerii Camerei Federale.

HS3 NEW YORK. Proiectată pentru 
““ sfîrșitul acestui an, reuniunea șe
filor de state membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) a fost a- 
mînată pentru primăvara anului viitor.

ES3 PEKIN. Agenția China Nouă a- 
nunță că la 9 octombrie un avion 

militar american a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, în partea de 
nord a insulei Hainan (provincia Gu- 
andun). în aceeași zi, lin alt avion mi
litar american a violat spațiul aerian 
al Chinei în zona insulelor Yunșin și 
Dun din aceeași provincie. Un purtă
tor 
lor 
sat

de cuvînt al Ministerului Afaceri- 
Externe al R. P. Chineze a adre- 
un avertismant.

derl privind experiența acumulată de 
fiecare țară în parte și în același timp 
de a stabili contacte utile în vederea 
cooperării. El a exemplificat rezulta
tele pozitive obținute de România în 
domeniul industriei petrolului și a re
levat aportul ei în diverse organisme 
în ce privește dezvoltarea resurselor 
umane, pregătirea de cadre pentru ță
rile în curs de dezvoltare etc.

S33 KUWEIT. în comunicatul comun 
asupra vizitei împăratului Etiopiei 

Haile Selassie în Kuweit se reafirmă 
fidelitatea față de principiul respectă
rii în relațiile dinție state a suverani
tății, integrității teriloriale șl neames
tecului în treburile interne.

rața VIENA. La invitația președintelui 
Camerei Federale de Comerț și 

Industrie a Austriei, Rudolf Saliinger, 
președintele Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, Victor lo

—HAVANA. Delegațiile economice 
™ guvernamentale ale Republicii 
Cuba și R. D. Vietnam au semnat do
cumente privind ajutorul economic al 
Cubei pentru Republica Democrată 
Vietnam.

£ GENEVA. La sesiunea Comisiei 
petrolului a Organizației Interna

ționale a Muncii, șeful delegației ro
mâne, Nicolae Mărcuiescu, a subliniat 
că sesiunea oferă delegaților posibi
litatea efectuării unul schimb de ve-

nr
Călătoriile repetate ale 
trimișilor britanici în ca
pitala sud-rhodesiană l-au 
inspirat pe caricaturistul 
ziarului „Morning Star", 
care a realizat desenul 
alăturat însojit de legen- - 
da: — N-ar fi mai bine S 
să luați un abonament? h
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