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u privire la vizita tovarășului Gus Hali, 
secretar general al P. C. din S. II. A., 

în Republica Socialistă România

CARE SÎNT NOILE PRINCIPII URBANISTICE ?

O imagiae cotidiană la Centrul de calcul al Institutului Politehnic-Timișoara : calculatorul electronic MECIPT-1 furnizează răspunsuri prompte cerce
tătorilor Foto . m. Andreescu

IN ZIARUL DE AZI

PE ClND MĂSURI SALVATOARE LA „SALVARE"?

Originalitatea culturii romanești

O privire în microuniversoi biologic

ți 4/Sr^'l

Comunist Român și delegația 
Partidului Comunist din Finlanda
In cursul zilei de marți au con

tinuat 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 Finlanda, condusă 
de tovarășul Aarne Saarinen, pre
ședintele P.C. din Finlanda.

La convorbiri au participat: din 
partea C.C. al P.C.R. .tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție, și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., din partea C.C. al P.C. din 
Finlanda tovarășii Martti Malm-

berg, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Fin
landa, Romberg Mikael, membru 
al C.C. al P.C. din Finlanda, re- 
dactcr-șef al ziarului „Folktidnin- 
gen“, Eerola Santeri, secretar al Co
mitetului regional Lahti al P.C. din 
Finlanda, Sisko Kiuru, activistă la 
Secția de informații a C.C. al P.C. 
din Finlanda.

Cele două delegații au stabilit 
să dea publicității un comunicat 
în legătură cu vizita delegației 
Partidului Comunist din Finlanda 
în Republica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească de cal
dă prietenie.

Obiceiuri vechi și noi in cooperativele

agricole de producție din raionul Urziceni

Și în cooperativele agricole din ra
ionul Urziceni, rodul muncii de un 
an al țăranilor cooperatori este bogat. 
La grîu, porumb, floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr și alte culturi produc
țiile obținute întrec — în multe locuri 
substanțial — cifrele prevăzute. Re
coltele bogate au făcut să sporească 
veniturile cooperativelor și cîștigul 
personal al membrilor lori La proprie
tatea cooperatistă — temelia „casei" 
cooperatorilor, dinamometrul forței 
economice a fiecărei unități — s-au 
adăugat multe milioane de lei.

In cele mai multe cooperative din 
raion, această temelie a fost bine con
solidată de-a lungul anilor. Dovadă 
cei 200 000 lei, cît este astăzi în me
die pe raion valoarea proprietății ob
ștești la suta de hectare. Aceasta în
seamnă, de fapt, zeci de mii de ani
male de producție, peste 7100 hec
tare amenajate pentru irigat, 1 050 ha 
transformate în orezarii, alte aproape 
1500 hectare de grădini de legume, 
mii de mașini și autocamioane, care 
permit desfășurarea în condiții tot mai 
bune a procesului de producție.

Sînt îngrijite și păstrate corespun
zător bunurile cooperatiste, în așa fel 
îneît să nu se risipească cu o mînă 
ceea ce s-a adunat cu cealaltă ?

în cele mai multe cooperative din 
raion lucrurile stau, în general, bine 
din acest punct de vedere. La Ale- 
xeni, Satu Mare, Coșereni, Manasia, 
Sf. Gheorghe și în multe alte unități, 
avutul comun al țăranilor cooperatori 
este bine gospodărit, nu sînt admise, 
nimănui și sub nici un motiv, aba
teri de la normele stabilite în statut. 
Aceasta se datorește, în primul rînd, 
creșterii conștiinței socialiste a țără
nimii cooperatiste, urmare a activi
tății politico-educative desfășurate 
de organizațiile de partid. In 
multe unități s-a creat o puternică o- 
pinie de masă împotriva celor care 

risipei 
coope- 
condu-

curmarea oricărei încercări de înstrăi
nare sau degradare a bunurilor co
mune. O experiență valoroasă în aceas
tă privință există la Coșereni.

„La noi, spunea ing. Gheorghe Fi- 
lipovici, toate bunurile adunate de-a 
lungul anilor, prin . munca în comun 
a cooperatorilor, sînt date în primire 
pe bază de proces-verbal. Această 
măsură mărește răspunderea coopera
torilor, îi determină să îngrijească bine 
uneltele, atelajele și mașinile încredin
țate, să le prelungească durata de uti
lizare. Cu atît mai mult cu cît șoferii 
și conducătorii de atelaje, brigadierii 
și șefii de echipă, îngrijitorii de ani
male și magazionerii știu că sînt obli
gați să le repare fără plată atunci cînd 
le aduc stricăciuni. De mare însemnă
tate pentru întreținerea și păstrarea 
corespunzătoare a bunurilor obștești 
sînt și măsurile de cointeresare a ce
lor care le au în primire. înlr-o vreme 
șoferii, de exemplu, nu prea făceau la 
timp și bine întreținerea autocamioa
nelor. Ca urmare, cînd îți era nevoia 
mai mare, unele nu mai voiau să por
nească. Pentru a se pune capăt acestei 
stări de lucruri s-a hotărît ca acelor 
șoferi care asigură folosirea permanen
tă a mașinilor să li se adauge la cîș- 
tigul de bază și un număr de zile- 
muncă, iar celorlalți nu. Rezultatul : 
astăzi mașinile sînt foarte bine îngri
jite, merg strună, iar cheltuielile nece
sitate de reparații sînt mai mici".

Foarte important este și faptul că 
în această unitate consiliul de condu
cere n-a trecut niciodată cu vederea 
încălcarea prevederilor statutului cu 
privire la păstrarea proprietății coope
ratiste. Aici, din fiecare greșeală, fie ea 
cît de mică, s-a făcut un caz. Coope
ratorii respectivi au fost chemați să 
dea socoteală în fața consiliului de 
conducere, au fost puși în discu
ție în brigada sau echipa respectivă.

caută să deschidă robinetele 
sau să știrbească proprietatea 
ratistă. Totodată, consiliile de 
cere au luat măsuri hotărîte pentru

Radu ATANASESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Imaginea unei
unite

care au în- 
conducătorii 

și de sfaf în

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Gus Hali, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Statele Unite ale Americii, înso
țit de doi tovarăși, membri ai con
ducerii Partidului Comunist din 
S.U.A., a vizitat Republica Socia
listă România între 8 și 10 octom
brie a. c.

în timpul vizitei, tovarășul Gus 
Hall a fost primit la C.C. al P.C.R. 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Central 
Român, 
membru 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor, repre
zentanții Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din 
S.U.A. au făcut un util schimb de 
informații cu privire la activitatea 
și preocupările actuale ale celor 
două partide, precum și un amplu 
schimb de păreri în probleme de 
interes reciproc. Au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist din S.U.A., probleme ale si
tuației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și munci
torești.

In cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională, re
prezentanții celor două partide au. 
subliniat că în prezent cresc forțe
le social-politice care se ridică îm
potriva politicii agresive a cercu
rilor imperialiste, în frunte cu im
perialismul american. Aceste forțe 
se pronunță și militează pentru în
făptuirea aspirațiilor înaintate ale 
omenirii contemporane, pentru co
laborare între state și popoare, 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii, pentru asigurarea securității 
popoarelor.

Reafirmînd poziția de condamna
re hotărîtă a agresiunii imperialis
mului american în Vietnam, care

general al • Comitetului 
al Partidului Comunist 
Alexandru Bîrlădeanu, 
al Comitetului Executiv,

reprezintă un pericol extrem de 
grav pentru soarta păcii în lume, 
cele două partide și-au exprimat 
solidaritatea deplină și sprijinul 
frățesc față de lupta dreaptă a e- 
roicului popor vietnamez, care s-a 
ridicat cu curaj pentru apărarea 
independentei și demnității patriei 
sale. Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din S.U.A. con
sideră că singura cale de soluțio
nare a problemei vietnameze este 
încetarea agresiunii S.U.A., înce
tarea necondiționată a bombardării 
Republicii Democrate Vietnam, re
tragerea trupelor intervenționiste 
din Vietnamul de sud, recunoaște
rea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, respec
tarea acordurilor de la Geneva. 
Poporul vietnamez să fie lăsat 
să-și rezolve singur problemele 
vieții sale interne, fără nici un a- 
mestec străin.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din S.U.A. sa
lută și își reafirmă solidaritatea lor 
frățească cu lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină, îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru eliberare na
țională și consolidarea independen
ței, pentru înflorirea economiei lor 
naționale și progres social, pentru 
egalitate în drepturi între state și 
națiuni.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că pentru a zădărnici 
planurile agresive ale imperialiști
lor este necesară unirea într-un 
puternic front a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Acționînd în strîn- 
să unitate, țările socialiste, clasa 
muncitoare internațională, tinere
le state independente, mișcarea de 
eliberare națională, forțele demo
cratice și popoarele din întreaga 
lume sînt capabile să preîntîmpi- 
ne realizarea planurilor agresive 
ale imperialiștilor, pot apăra pa
cea lumii și salvgarda civilizația 
umană.

Reprezentanții P.C.R. și P.C. din 
S.U.A. au relevat faptul că întă
rirea păcii și securității mondiale 
depinde în mod esențial de așe
zarea relațiilor între state și po
poare pe baza principiilor respec

tării suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectării dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta fără amestec străin.

Subliniind necesitatea dezvoltă
rii legăturilor multilaterale între 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, cele două partide 
au scos în evidență că un factor 
ce poate contribui substanțial la 
crearea unui climat favorabil a- 
propierii și colaborării între po
poare îl constituie dezvoltarea 
schimburilor economice, culturale, 
tehnico-științifice.

Abordînd 
comuniste și 
ționale, cele 
necesitatea 
unității comuniștilor de pretutin
deni, ca o condiție a realizării ma
rilor sarcini ce le revin în lupta 
dusă de popoare pentru libertate, 
independență națională, democra
ție, progres social și pace.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din S.U.A. de
clară că respectarea consecventă 
a normelor de bază ale raporturi
lor dintre partide, a principiilor 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și interna
ționalismului proletar are o impor
tanță hotărîtoare pentru restabili
rea și întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești mondia
le. Partidelor comuniste, forțelor 
revoluționare și patriotice din fie
care țară le aparține în exclusi
vitate dreptul de a-și elabora linia 
politică, strategia și tactica revo
luționară, metodele de luptă, îm- 
părtășindu-și reciproc experiența, 
aplicînd în mod creator, în condi
țiile date, adevărurile generale ale 
marxism-leninismului.

Credincioase acestor principii, 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din S.U.A. și-au 
exprimat hotărîrea de a dezvolta 
pe mai departe relațiile frățești, 
de prietenie existente între ele, 
adueîndu-și astfel ■ contribuția ac
tivă la cauza unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, la cauza socialismului și 
păcii.

problemele mișcării 
muncitorești interna- 
două părți au arătat 
întăririi continue a

Tovarășul Gus Hali
a părăsit Capitala

Plecarea delegației 
P. C. din Norvegia

țara noas-

membri al

conduși de

Marți dimineața a părăsit Capitala tovarășul Gus 
Hali, secretar general al Partidului Comunist din 
S.U.A., care, la invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o vizită în 
tră.

Tovarășul Gus Hall a fost însoțit de doi 
conducerii Partidului Comunist din S.U.A.

La aeroportul Băneasa, oaspeții au fost
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Ale
xandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Marți dimineața a părăsit Capitala delegația Parti
dului Comunist din Norvegia, condusă de tovarășul 
Reidar Larsen, președintele Partidului Comunist din 
Norvegia, care, la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte tovarășii Just Lippe, 
membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Norvegia, și Bir
ger Bakken, membru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Norvegia.

La aeroportul Băneasa delegația a fost salutată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român. Ma
nea Mănescu. membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)
Scriitorii 

sofit pe 
de partid 
vizita recent făcută în 
regiunea Hunedoara au 
avut prilejul să facă o 
interesantă experiență a 
timpului. Răsfoiesc în
semnările mele și văd 
că vizita s-a desfășurat 
exact în 40 de ore, dar 
dacă rațiunea mea este 
obligată să accepte a- 
ceastă durată obiectivă, 
toată fiinfa mea refuză 
cu încăpăfînare să crea
dă în realitatea ei.

In anumite împreju
rări timpul poate fi e- 
norm de dilatat și vorba 
populară care se refe
ră la cei ce cresc în- 
tr-un an cît aljii în zece 
nu e deloc o figură de 
stil. Senzația aceasta de 
extensiune a timpului, 
care mă face să privesc 
cu neîncredere rotirea a- 
celor ceasornicului de la 
mînă, nu se daforeșfe 
numai unei foa^e boga
te acumulări de „mo
mente". E adevărat ră 
începînd cu sosirea tre
nului oficial în gara Pe- 
froșeni și terminînd cu 
întîlnirea de la Hune
doara cu activul de par
tid filmul vizitei a cu
prins o amplă succesiu
ne de seevenje.

Se poate spune că nu 
a trecut oră în care pei
sajul natural și cel u- 
man să nu se schimbe 
— uneori întîmplarea 
organizînd contraste 
spectaculoase (mă gîn- 
desc, de pildă, la trece
rea directă de la Caste
lul Corvinilor la furna
lele de 1 000 mc ale 
Combinatului siderurgic, 
sau de la austerul bazin 
al Jiului la paradisiaca 
Vale a Hafeguiui etc.) ; 
în care problemele cele 
mai diferite (agricultură 
și industrie, construcjie 
și reconstrucție, econo
mie și cultură, etc.) să 
nu se succeadă înlr-o a-

Horia
LOVINESCU

lăfurare a cărei sinteză 
armonioasă spiritul o 
percepe abia ulterior; în 
care tot ce știam din is
toria și geografia patriei 
să nu capete înjelesuri, 
dimensiuni și reliefuri 
noi de o intensă preg
nanță.

Dacă adaug faptul că 
acest itinerar parcurs în 
40 de ore (Pefroșeni-Lu- 
peni - Deva-Hunedoara- 
Alba lulia-Sebeș-Cugir- 
Orășlie-Brad — sînt 
doar etapele principale) 
a fost continuu du
blat de un itinerar spi
ritual în care trecutul, 
prezentul și viitorul s-au 
amestecat mereu, în 
mod Inextricabil, e de 
înjeles că între timpul 
obiectiv și cel subiec
tiv nu poate exista con
cordanță. Patruzeci de 
ani frăifi în asemenea 
ritm ar însemna de fapt 
patru sute.

Personal consider cele 
2 zile petrecute în Hu
nedoara drept o expe
riență importantă de 
viață. Iar în bătăliile a- 
cestea cîștigate împo
triva acelor ceasornicu
lui pentru a dobîndi în- 
tr-un minimum de timp 
un maximum de rezul
tate toarte însemnate 
(cunoașterea directă a 
realităților din toată fara, 
contactul cu masele 
populare, analiza la fa|a 
locului a situației ac
tuale, luarea de măsuri 
concrete, în sfîrșit, an
trenarea largă și ne
mijlocită a oamenilor 
muncii în procesul de 
rezolvare a problemelor 
politice, economice 
social-culturale ale 
rii) recunosc stilul 
ac(iune cu totul specific

conducerii noastre de 
partid. Cele 10 dis
cursuri politice impor
tante (pentru a nu po
meni alocuțiunile mai 
scurte, discufiile cu oa
menii muncii), rostite in 
două zile de secretarul 
general al C.C. al P.C.R. 
în împrejurări, locuri și 
pe probleme diferite, în 
cursul unui program de 
o densitate aproape ne
verosimilă, sînt expresia 
unui dinamism impresio
nant.

Noul furnal de 1 000 mc 
de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, la care 
s-a elaborat nu de mult 

prima șarjă de fontă 
Foto : Gh. Vințilă

A FOST STRĂPUNS
TUNELUL GALAȚI FILEȘTI

(Continuare 
în pag. a IV-a)

tune- 
linia

Marți a fost străpuns 
Iul de cale ferată de pe 
Galați—Filești. Tunelul, în lun
gime de 770 metri, este prevă
zut cu două linii suprapuse 
pentru cale normală și cu qa- 
barit lărgit. Noua construcție

|||W
'A

feroviară mărește capacitatea 
de trafic în zona de circulație 
a Combinatului siderurqic de 
la Galați și dublează rețeaua 
de circulație dintre Galați și 
nodul de cale ferată Bărboși.

(Agerpres)

ÎN PROBE

TEHNOLOGICE
O nouă instalație de prelu

crare superioară a produse
lor petroliere, a zecea din 
cadrul rafinăriei din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
intrat în probe tehnologice. 
Este vorba de instalația de 
solventare a motorinelor cu 
ajutorul furfurolului. Din cele 
300 000 tone de motorină ce 
vor fi prelucrate anual vor 
fi obținute importante can
tități de 
necesar 
de fum.

extract aromatic 
fabricării negrului 
în același timp, 

combustibilul rezultat în urma 
prelucrării are calități deose
bit de valoroase pentru mo
toarele Diesel, constituind, 
totodată, și o materie primă 
superioară pentru oroducerea 
benzinelor cu cifră octanică 
ridicată Noua Instalație este 
prevăzută cu utilaje de înalt 
nivel tehnic, avînd un qrad 
mare de automatizare.

(Agerpres)
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Calea

«

unei așezări ar ii totuși lipsit de

ale

nu învață, nuop- 
im-

clpllne constructive, care de alt
fel trebuie tot mai insistent pro
movată.

mai 
1 nu 
. tel 

la

A-
1,

ci- 
nu 
co 
să

un concura în două 
urmărind solutionarea 
urbanistic-arhitectural, 
a monumentului pro- 
asemenea rezolvare,

— V-am ruga să vă referiți 
la unele principii de bază 
sistematizării.

afirmării...

Și coafura ? 
nu răspunde. A. 
este pieptănată

După cum se știe, organele de

specialitate elaborează schițele de

sistematizare a orașelor noastre

CARE SÎNT NOILE
PRINCIPII URBANISTICE?!

A formula șl pune în aplicare elementele de disciplină urbană 
înseamnă a oieri unui oraș perspectiva înfloririi viitoare, a asi
gura conexiunile fără de care armonia desfășurării funcțiunilor 
sale este de neconceput. Dar a încorseta tumultul vieții într-o 
sumă de legi fixe, a socoti că se pot stabili definitiv și irevocabil 
conținutul și forma evoluției 
temei.

— Soluția acestei probleme de 
mare complexitate constă în a e- 
labora schița de sistematizare pe 
baza unei concepții ferme și prin
cipiale, dar totodată elastice, adap
tabile, care să permită' reactuali
zarea ei continuă, de la o etapă la 
alta — ne-a spus prof. arh. Gus
tav Guști, vicepreședinte al 
C.S.C.A.S. în acest sens, nu mai 
concepem astăzi schița de sistema
tizare ca o simplă însumare de 
piese desenate, ci ca un sistem de 
principii și măsuri exprimate, bi
neînțeles, și prin reprezentări gra
fice adecvate. în planșele cores
punzătoare primei etape de dezvol
tare a localităților, indicațiile di
rectoare sînt concrete, înfățișînd 
prevederile planului cincinal în 
curs. Planșele referitoare însă la 
posibilitățile de dezvoltare în 
perspectivă sînt informative, eu- 
prinzînd direcții, valențe, rezerva
ții teritoriale, prezentate eventual 
chiar și în variante. Această for
mulă va asigura cuprinderea ju
dicioasă, în alcătuirea structurii 
urbane, a unor date tematice noi,

a 
să 

în-

— Desfășurarea în condiții 
time a metabolismului urban 
pune o zonificare pe funcțiuni spe
cializate a orașului, între care ro
lul preponderent îl dețin zonele 
de locuire și de muncă. Acest prin
cipiu își găsește aplicare în dez
voltarea unor centre urbane ca Iași, 
Suceava, Galați, Craiova, Turnu- 
Măgurele și altele. Cooperarea mul
tilaterală și stimularea reciprocă 
dintre cele două zone ridică în 
prezent unele probleme care-și 
așteaptă o judicioasă soluționare.

fără ca modificarea ulterioară 
unor detalii de sistematizare 
aducă după sine infirmarea 
tregii schițe. Considerăm deci ca 
necesară continua reactualizare a 
schitelor, cel puțin cu ocazia sta
bilirii obiectivelor fiecărui nou 
plan cincinal.

Inierviu cu prof. arh. 
Gustav GUȘTI 

vicepreședinte al C.S.C.A.S.

ant— Experiența ultimilor 
a arătat clar că realizarea, noi
lor investiții, a unor dotări de 
interes cetățenesc este condi
ționată de definitivarea schi
țelor de sistematizare. Care 
este stadiul actual al elaboră
rii acestor schițe pentru prin
cipalele localități urbane ?

— Principiile schiței de sistema
tizare a orașului București au fost 
de curînd aprobate. Pentru toate 
orașele mai importante au fost, de 
asemenea, elaborate schițe de sis
tematizare. Considerăm că este pe 
deplin posibil ca — în mod eșalo
nat — pînă la sfîrșit.ul anului 1968 
să fie supuse spre aprobare condu
cerii superioare de partid și de 
stat schițele de sistematizare ale 
localităților de importanță repu
blicană, concomitent cu studiul ^co
nex de sistematizare teritorială a 
microregiunilor sau sistemelor ur
bane de care aparțin. în paralel, 
pentru celelalte așezări urbane, o 
acțiune similară se va desfășura 
la nivel regional, astfel încît pînă 
la încheierea actualului cincinal 
să putem avea definitivate schițele 
întregii rețele de localități ur
bane. Defalcarea pe regiuni și lo
calități a prevederilor planului 
cincinal ne va permite să cunoaș
tem obiectivele concrete pentru 
următorii ani în schițele de siste
matizare. în același timp, studiul 
liniilor generale de dezvoltare a 
economiei naționale pe o perioadă 
îndelungată va furniza importan
te date tematice pentru activitatea 
de perspectivă.

Elaborarea schițelor de sistema
tizare nu trebuie considerată ca p 
acțiune limitată în timp. Pe mă
sura apariției de noi date progra
matice, pe măsura rezolvării unor 
probleme diferite, de ansamblu sau 
de detaliu, în cadrul aceluiași 
ritoriu, pe măsura armonizării 
tereselor diferiților titulari de 
vestiție, înăuntrul unei aceleiași 
zone, pe baza unei cît mai com
plexe cooperări, se impune o per
manentă corelare între funcție și 
organism, între ansamblu și de
taliu ; în cadrul acestui raport dia
lectic, schița de sistematizare joa
că rolul unui instrument director, 
asigurînd dirijarea dezvoltării ar
monioase și planificate a localită
ților în cadrul unei riguroase dis-

Este vorba, pe de o parte, de am
plasarea corespunzătoare a unită
ților sau complexelor industriale. 
Cerințele masive de transport, 
consecințele nocive — fum, praf, 
zgomot — ale funcționării unora 
dintre ele pot determina chiar si
tuarea lor în afara localității. Este 
cazul complexului petrochimic de 
la Brazi sau al Combinatului side
rurgic de la Galați. Pe de altă parte, 
recrutarea celor angajați în activi
tatea industrială nu se face numai 
dintr-un oraș, ci și din așezările 
învecinate — urbane sau rurale. 
Este acceptabilă o deplasare pen
tru muncă în limitele a 30—45 de 
minute, în condițiile asigurării u- 
nor dotări și mijloace de transport 
corespunzătoare și dezvoltării ar
monioase a localităților de domici
liu ; așa preconizează, de exemplu, 
studiile de sistematizare teritorială 
a microregiunilor industriale Bra
șov și Valea Jiului.

Totodată, în cadrul schițelor de 
sistematizare se urmărește rezol
varea corespunzătoare a unor im
portante directive privind folosi
rea intensivă a terenului și asigu
rarea unei cît mai ridicate efici
ente economice a investițiilor în 
construcția urbană. Rezolvarea cît 
mai grabnică a problemei majore 
a locuinței cu caracter de masă 
impune, printre altele, restrînge- 
rea la minimum a demolării ne
justificate a unui fond vechi de 
locuit, ce mai poate fi încă folosit, 
precum și asigurarea unei armoni
oase integrări a clădirilor existen
te în compoziția noului ansamblu 
urban.

Ce împiedică amplasarea 
monumentelor urbane?

te- 
in- 
in-

— In definitivarea aspectu
lui urban este încă deficitară 
amplasarea unor lucrări de 
artă monumentală, definirea 
unei poziții corespunzătoare a 
acestora în cadrul sistematiză
rii orașelor. In ce sens vedeți 
rezolvarea acestei probleme ?

— Planificarea, finanțarea și 
organizarea elaborării lucrărilor 
de artă intră în atribuțiile Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Comitetul nostru intervine 
în această problemă numai în mă
sura în care îi revine 
amplasamentelor ce se 
După părerea noastră,

avizarea 
propun.

alegerea

24-30 noiembrie

BB
Săptămîna economiei”

Luni după-amiază 
a avut loc la Minis
terul Finanțelor o șe
dință a Comisiei cen
trale pentru sprijini
rea acțiunii de eco
nomisire. Cu acest 
prilej, președintele 
Casei de Economii și 
Consemnațiuni, Mir
cea Popovici, a pre
zentat rezultatele ob
ținute în ultima peri
oadă în acțiunea de 
econoTni^ire a bani
lor la C.E.C.

Ca urmare a creș-

terii continue a ve
niturilor bănești ale 
populației, în prime
le nouă luni ale anu
lui a fost depusă spre 
păstrare Ia C.E.C. o 
sumă de bani ce de
pășește cu 548 mili
oane lei pe aceea 
din perioada cores
punzătoare a anului 
trecut. în același 
timp, a sporit simți
tor numărul depună
torilor atît la orașe 
cît și la sate.

Comisia a discutat

și aprobat planul de 
măsuri privind orga
nizarea și desfășura
rea între 24 și 30 no
iembrie a „Săptămî- 
nii economiei". Cu a- 
cest prilej. Ion Tul
pan, adjunct al mi
nistrului finanțelor, a 
scos în evidență 
principalele sarcini 
de viitor în domeniul 
dezvoltării acțiunii 
de economisire și al 
îmbunătățirii deser
virii populației.

(Agerpres)

amplasamentului ar trebui stabili
tă o dată ou tema lucrării cu oare 
se intercondiționează. în acest fel 
am propus să se rezolve și proble
ma alegerii unui amplasament al 
monumentului Unirii la Focșani, 
preconizînd 
faze, prima 
cadrului 
iar a doua 
priu-zis. O 
care să asigure o concepție unita
ră pentru monument și cadru, o 
considerăm firească. Din păcate 
însă, s-a împămîntenit obiceiul ca 
artiștii să execute mai întîi lu
crarea monumentală, după care 
urmează o dificilă căutare de am
plasament. în asemenea cazuri, 
uneori este foarte greu să consi
deri ca valabil locul propus pen
tru monument, iar avizele noastre 
privind omologarea amplasamen
tului oglindesc tocmai această si
tuație necorespunzătoare. Este cu
noscut, de pildă, faptul că pentru 
monumentul lui Eminescu, atît de 
discutat în presa noastră, nu s-a 
putut găsi nici un loc potrivit în 
Capitală. în prezent, unui alt mo
nument Eminescu i se caută am
plasament în București, în con
diții tot atît de dificile de armo
nizare a cerințelor unui cadru ar
hitectural încheiat, ce a fost rea
lizat fără monument, cu acelea ale 
unui monument ce a fost realizat 
fără a se ține seama de ambian
ța concretă arhitectural-urbanisti- 
că în care ar urma să fie amplasat.

Prevederile schițelor de siste
matizare sînt mult prea generale 
pentru a putea cuprinde în deta
liu aspectul situării unor 1 icrări 
monumentale. Considerăm că la 
nivelul Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă ar fi deose
bit de utiF ca, prin evidența cen
tralizată a fondurilor și comenzi
lor tuturor beneficiarilor, să se 
întocmească un plan de realizare 
a unor opere de artă plastică ma
joră pe o perioadă corespunzătoa
re unui plan cincinal, prevăzînd 
repartizarea acestora în timp, spa
țiu și pe investiție. în acest fel. 
alegerea amplasamentului ar pu
tea fi abordată în mod sistematic 
și s-ar evita dificultăți în trece
rea la executarea operelor de artă 
respective. Numai pe această cale, 
monumentele își vor putea ocupa 
locul cuvenit și vor deține rolul 
corespunzător în cadrul complex 
al orașelor noastre.

Interviu realizat de
arh. Gheorghe SĂSĂRMAN

MODIFICĂRI IN MERSUL
UNOR TRENURI

Ministerul Căilor Ferate 
anunță că, începînd de la 
17 octombrie, trenul inter
național „Carpați Expres", 
de pe ruta Varșovia — 
Suceava — București 
Nord — Varna, se sus
pendă.

Tot de la această dată, 
trenul accelerat 611/612 
de pe direcția București — 
Tecuci — Iași seva trans
forma 
De la 
trenul 
care

în tren automotor. 
16 octombrie, la 
accelerat 101/102, 
circulă pe ruta

București — Timișoara 
vor fi atașate vagoane di
recte cu destinația Reși
ța, iar trenul accelerat 
111/112 va circula numai 
pe distanța București 
Nord — Craiova. în gar
nitura trenului de per
soane 5009 de pe linia 
București Nord — Mără- 
șești — Adj ud se vor in
clude trei vagoane cu 
destinația directă Iași, 
care din stația Mărășești 
vor fi atașate la trenul 
6003. (Agerpres)

Frumusețea unică a Deltei, cu canalele și ostroavele 
ei ascunse, atrage în ultima vreme tot mai mulți ama
tori de turism. La dispoziția lor s-a pus o adevărată 
flotilă, îmbogățită recent cu alte două nave — „Peli
can" și „Cormoran". Noile vase de pasageri se întrec 
prin eleganță și confort. Fiecare are cite 66 locuri în 
cabine.

Pe cînd m suri

SALVARE?
Un accident de muncă sau de 

circulație, o boală care s-a agra
vat brusc pun viața unui om în 
pericol. E un caz urgent. Apelul 
la Salvare sună grav și imperativ.: 
„Veniți imediat 1“ Din clipa înre
gistrării acestei chemări, alinarea 
suferințelor pacientului și, în mul
te cazuri, însăși viața lui depind 
de operativitatea Salvării. Dacă așa 
stau lucrurile, o întrebare se im
pune din capul locului: cum răs
punde Salvarea la acest apel ? Un 
răspuns categoric ar fi, cu siguran
ță, riscant. Totuși, un fapt e cert: 
în necurmata ei luptă cu tim
pul, Salvarea a cîștigat. 
ren considerabil, înregistrînd u- 
neori veritabile recorduri 
rapiditate : între chemarea pa
cientului și pornirea în cursă g 
mașinii se scurg abia cîteva zeci 
de secunde, iar deplasarea la do
miciliul pacientului, acordarea pri
melor îngrijiri și internarea du
rează adesea mai puțin de 30 de 
minute. Se înregistrează însă și 
alte recorduri.

„...Semnalat cazul... ora 7,30 ; 
pornit în cursă 8,05; parcurs 15 
km; sosit din cursă ora... 11“. 
„Semnalat cazul ora 14; pornit 
cursă ora 14.40. Parcurs 40 km ; 
sosit cursă ora... 22 (!)“ Din regis
trul de evidență al stației de Sal
vare a raionului Drăgănești-Vlașca 
rezultă evident că, uneori, Salva
rea aproape că se tîrăște spre do
miciliul bolnavului. Cine îi barează 
intervenția rapidă? E foarte greu, 
aproape imposibil de precizat. Lip
surile de organizare proprii stații
lor raionale de Salvare se interfe
rează atît de strîns cu lipsa de în
drumare, de control, de sprijin 
tehnic, într-un cuvînt, cu pasivita
tea organelor de resort, în
cît a „alege apele" înseamnă a 
căuta acul în carul cu fîn. Dar

te-

de

nu ne 
perso- 
al fa- 
cheme 
comu-

să vedem cum se rezolvă practic o 
urgență la Drăgănești-Vlașca.

Telefonul sună prelung. O fe
meie anunță că soțul ei are du
reri abdominale mari, solicită aju
tor. „De ce ?“ — întreabă dispece
rul de serviciu. Discuția se pre
lungește. Dar tocmai cînd părea 
că între solicitantă și reprezentantul 
Salvării s-a ajuns la o înțelegere 
oarecare, acesta pune, pe neaștep
tate, întrebarea cea mare : „Dar 
dumneata care ne anunți, cine 
ești?" „Soția bolnavului" — i se 
răspunde. „Cazul e într-adevăr 
grav — mai spune dispecerul — 
dar nu putem veni. Pe noi 
poate chema nici bolnavul 
nai, nici vreun alt membru 
miliei. Pe noi trebuie să ne 
felcerul". „Felcerul nu e în
nă“ — insistă vocea de la celălalt 
capăt al firului. „Să ne anunțe 
atunci moașa". „Nici moașa nu e 
acasă". „Atunci să ne confirme 
președintele cooperativei agricole 
de producție". „Președintele e pe 
cîmp“... „Du-te atunci și cheamă 
miliția. Să ne anunțe șeful de post 
că soțul dumitale este bolnav" — 
hotărăște irevocabil reprezentantul 
Salvării.

Dacă termenii dialogului de 
mai sus pot varia, esența situației 
este cea descrisă. Normele de mun
că ale Salvării raionale sînt aces
tea : autosanitarele se deplasează 
la domiciliul bolnavului numai 
dacă sînt solicitate fie de un ca
dru sanitar din comună, fie de pre
ședintele cooperativei, fie de șeful 
postului de miliție. Nu sînt în co
mună ? Trebuie căut.ați. Salvarea 
așteaptă... Dar ulcerul perforat, in
farctul, ■ peritonlta așteaptă și ele? 
Și 6 altă întrebare : cine și cînd a 
dat această indicație ? Aflăm că... 
nimeni nu știe nimic. Dar toată 
lumea o respectă cu sfințenie,..

Debordînd de vitalitate, 
mobil, sensibil și imagi
nativ, ou contururi perso
nale în formare, adoles
centul își face apariția pe 
scena vieții cu sentimen- 

lmperios că trebuie să 
impună, să dovedeas- 
imediat, acum șl aici, 

este o personalitate 
demnă de atenție. Tre
buie să se știe că el exis
tă, că printre cele trei mi- 

ai 
pe 
că 
va 

exact 
că 

dimen-

llarde de locuitori 
Terrel a apărut El. (Că 
urmă anii vor trece, 
fostul adolescent își 
găsi în societate
locul ce l se cuvine, 
va învăța reala 
siune a tuturor lucrurilor, 
asta este altceva. Deo
camdată, Impetuos, el 
vrea să-șl afirme exis
tența. Trebuie să fie lim
pede pentru toți că El 
este aici, printre noi).

Pe ce căi vor afla oa
menii toate acestea ? 
Toți, dar toți bărbații iluș
tri, ale căror nume au ră
mas gravate pentru eter
nitate pe marile table de 
bronz ale istoriei, au măr
turisit, cu un prilej sau 
altul, că au primit Im
pulsul Inițial în adoles
centă. Un filozof ca Des
cartes, un poet ca Emi
nescu, un luptător ca Băl- 
cescu, un savant ca Ein
stein, datorează marile 
flăcări din anii maturității 
scînteil stîrnlte în el în 
jurul anilor 20 ai vieții. 
„Vîrstă a tuturor posibili
tăților*, adolescenta este 
de fapt retorta în care se 
cristalizează 
tatea.

Neliniștit 
natura sa, 
caută căile
trivite pentru 
„Cum ?* 
rea sa 
milioane 
din tara
răspunsurile cele mai po- v 
trivite : se individualizea
ză învățînd o profesie pe 
care cei din jurul lor o 
stimează, descoperindu-șl 
o pasiune „formidabilă* 
cum spun ei (mergeți în
tr-o seară la Observatorul 
astronomic popular din 
București și veți admira 
pasiunea și seriozitatea 
mulțimii de adolescenți 
cercetători ai stelelor), ci
tesc biblioteci întregi, 
migălesc într-un laborator, 
scriu literatură, cutreieră 
munții, învață în paralel 
două-trei limbi străine... 
Se afirmă. Pe căile din- 
totdeauna grele și cele 
mai frumoase ale efortu
lui, perseverentei, conș
tiinciozității.

Dar, ca să revenim, ce 
alte căi se mai găsesc la 
îndemînă ? Destule, căci 
viata, spune poetul, „e 
un foc de umbre și lu
mini". Junele pe care îl 
vedeți în fotografia alătu-

personali-

George-Radu 
CHIROVICI

prin însăși 
adolescentul 

cele mai po- 
afirmare.

este întreba- 
permanentă. Și 
de băieți și fete 
noastră găsesc

rată a ales-o pe cea i 
comodă. De fapt, nici 
este o cale ; este un 
de trotuar rulant, ca 
metrouri, pe care te așezi 
și el te duce la... notorie
tate, la singularizare, la 
atenția publică. Este ves
timentația. Nimic mal u- 
șor decît să te îmbraci 
sau să te piepteni în așa 
fel încît toți ochii să se 
oprească pe tine. Ce-țl 
trebuie ? Inteligentă î 
Haida de 1 Bani 7 Mai faci 
șl economie, nu plătești 
frizerul. Oboseală ? Tre
buie puțină alergătură 
după materiale cît mal 
fistichii dar e plăcut, nu-1 
așa, să ai un scop în via
ță ; și, pe urmă, se com
pensează cu spălatul șl 
bărbieritul pe care nu le 
mai practici. Intr-o lună 
ești celebritatea cartieru
lui, în trei a întregului o- 
raș. Șl ce ușor 1

Să lăsăm însă ironia. 
Nu de ea are nevoie tre
cătorul surprins de obiec
tivul fotoreporterului a- 
mator care ne-a trimis 
pozele la redacție rugîn- 
du-ne să le publicăm.

„Nu știu cine e, nu știu 
cum îl cheamă dar nu am 
putut trece nepăsător pe 
lîngă acest spectacol* — 
ne scrie dînsul. Iată cu- 
vîntul cel mai potrivit: 
spectacol. Cel pe care îl 
privim s-a transformat 
dintr-un tînăr într-un 
„spectacol*. întovărășit 
de dispreț, de batjocură 
ba chiar și de mai mult 
— strada este un 
nism foarte sensibil, 
reacții prompte — el își 
continuă drumul.

„îmi pun o întrebare — 
scrie mai departe cores
pondentul nostru — ființa 
aceasta nu are părinți, nu 
are prieteni, nu muncește 
sau nu învață într-un co
lectiv ? Ce păzesc aceș
tia ? Sau, dacă e un caz 
din 100 000 și nu are nimic 
din toate acestea, nu cre
deți că ar trebui să ve
ghem cu mai multă ri
goare ca pudoarea pu
blică să nu fie ofensată?"

Părinții ? Iată un caz : 
Tînăra G.E., din str.

Schitului, 16 ani, este gă
sită acum cîteva seri la 
cofetăria „Nestor" într-o 
companie și o împrejura
re ce au făcut ca militia 
să intervină. Cîțiva tineri 
gălăgioși, printre care șl 
tînărul ce o însoțea, nu 
cu mult înainte de miezul 
nopții, au provocat scan
dal. Precizez că ea per
sonal nu a comis nici un 
act reprobabil, dar vîrsta 
ei, ora, ținuta în care se

afla m-au determinat să 
fac o vizită părinților. 
Tatăl, G.V., este uimit.

— Aseară a fost cu o 
prietenă in oraș să-și 
cumpere un fermoar... și, 
pe urmă, fata mea nici 
nu se îmbracă așa cum 
ziceți și nici nu umblă cu 
cine spuneți.

Apoi, adresîndu-se fe
tei: itlVa

— De ce te-al 
bat î

— Așa zicea el. 
fim amîndoi „la 
Ioni*.

— De ce î

itJVa
1produ •
Jlle înv,
Ajiâcii c
p că d’v.

; rticole 
— lui în 
fraslea- 
Mo as- 

Șar-

orqa- 
cu

Fata 
casă 
corect.

G.E.
tește, de qospodărie 
se ocupă („mama 
treabă are ?*), trebuie 
se evidențieze prin ceva. 
Și atunci...

Nimeni nu pledează 
pentru culorile gri în
chis și negru, pentru 
părul de doi centimetri la 
băieți sau pentru purtarea 
obligatorie a codițelor. 
Dar trebuie bine marcată 
granița între „gust tine
resc* și stridentă, între 
„fantezie* și vulgaritate, 
între „ținută lejeră” și lă
bărțare.

M.P., locatar al blocu
lui turn din Piața Palatu
lui, 20 de ani, posesor al 
unor plete respectabile, 
nespălate de șase luni, 
mi-a spus că „în străină
tate așa umblă băieții”. 
Care băieți ? Tinerii pari
zieni, estimați la 5000, pen
tru care s-au instalat me
gafoane în piață fiindcă 
sala de 3000 de locuri 
unde avea loc o dezba
tere po teme filozofice 
nu-i putea cuprinde ? Ti
nerii englezi care par
ticipă la. marșurile de la 
Aldermaston ? Studenții 
din Statele Unite care iau 
parte în proporții de ma
să la lupta împotriva se
gregației rasiale, pen
tru drepturi cetățenești ? 
Nu, dragă P. 1 „Băieții din 
străinătate" la care te re
feri sînt și acolo drojdia 
societății, sînt întreținuți 
și lichele care trăiesc din 
expediente De altfel, nici 
acolo sfidarea qustului 
public nu este peste tot 
permisă, iar autoritățile 
franceze, de pildă, nu în
găduie contrabanda de 
jeg-

„Est modus in rebus* 
— „e o măsură în toate 
lucrurile" începe un vers 
nemuritor al lui Horatiu. 
Măsura a fost și este o 
trăsătură de seamă a po
porului român Măsură în 
toate ; măsură și în ți
nută De aceea la noi nu 
e loc pentru manifestări 
care lezează bunul simt 
al colectivității.

Să presupunem totuși — prin 
absurd, firește — că ori de cîte ori 
cineva din comună sau de prin sa
tele învecinate apelează la Salva
re, „factorul solicitat" din comună 
s-ar afla chiar lîngă aparatul te
lefonic. Să mai presupunem că, 
printr-o altă întîmplare fericită, 
persoana cunoaște „cazul de ur
gență" și, în consecință, dă Salvă
rii semnalul de intrare în cursă. 
Ce se întîmplă pe urmă ? Aici sînt 
două ipoteze : bolnavul trebuie in
ternat sau i se poate acorda pe loc 
ajutorul medical necesar. în a- 
ceastă a doua ipoteză, s-ar putea 
rezolva numeroase cazuri. Dar, de 
multe ori, mai ales după amiaza 
și noaptea, urgențele sînt înregis
trate la Salvare de... brancardieri 
și tot aceștia sînt cei care însoțesc 
mașina. în aceste situații, firește, 
se pune în mod automat problema 
internării, pe care o face — așa 
cum se pricepe, de cele mai multe 
ori cu multă bunăvoință, cu ome
nie — șoferul I Și această operație, 
care firesc ar trebui să dureze 15 
minute, nu rareori înghite ore în
tregi ! Situația relatată nu vizea
ză doar raionul Drăgănești-Vlașca.

Regulamentul care stă la baza 
organizării asistenței de urgență 
datează de 11 ani. El prevede, 
între altele, că mașina Sal
vării poate trece de hotarele 
raionului respectiv numai cu 
aprobarea medicului șef al regiunii. 
Dar, cum practic obținerea unei a- 
semenea aprobări ar înmii. în une
le cazuri, timpul de acordare a a- 
jutorului și cum unitățile sanitare 
din raion nici nu au posibilitatea 
să dea asistentă în toate speciali
tățile — această prevedere este în
călcată sistematic și, de altfel, în 
modul cel mai firesc. Cît privește 
instrucțiunile, care au căutat să re
glementeze provizoriu situația Sal-

vării, sînt multe, dispersate și echi
voce, un hățiș de indicații, dînd 
loc la tot felul de interpretări. 
De aceea, o stație de Salvare lu
crează într-un fel, alta în alt fel. 
In unele raioane — Videle, de 
pildă — de stația de Salvare 
practic nu mai răspunde nimeni. 
In general, registrele în care ar 
trebui trecute orele de activitate 
ale mașinilor sînt imposibil de 
descifrat. Autosanitarele pleacă a- 
desea în cursă fără știrea nimănui, 
iar aparatele de înregistrat distan
țele parcurse sînt defecte. Ce poate 
favoriza mai bine folosirea mași
nilor Salvării în scopuri cu totul 
diferite decît cele firești ?

...Gara Videle. între ora 7,30 și 
8,33 în stație trebuie să sosească 
două trenuri. Nu apucă să vină 
primul, și autosanitara nr. 59 438-B 
trage la peron. Cît ai clipi, mașina 
Salvării se umple. La al doilea 
tren, cel de 8,33, operația se repe
tă ; iar la ora prînzului lucrurile 
se reiau în sens invers.

Dar în regulament, ca și în in
strucțiuni, scrie foarte clar: „Este 
absolut interzis ca autosanitarele 
să transporte oameni sănătoși" 
Foarte bine scrie. Autosanitarele 
trebuie să stea în permanență la 
post, șă fie țn orice clipă gata să 
pornească în cursă, să salveze bol
navii. Atunci de ce fac autosani
tarele curse la gară ? Cea cu nr. 
59 438 aparține dispensarului sche
lei petroliere Videle. Am vrut să 
sesizăm cele observate medicilor 
dispensarului din Videle. Cînd colo 
ce să vezi ? Pasagerii transportați 
de la gară la centrul raionului e- 
rau chiar medicii cărora voiam 
să le reclamăm cazul I

— De ce nu folosiți autobuzele 
care așteaptă la fiecare tren ? — 
am întrebat-o pe doctorița dispen-

sarului. Convinsă că a fost „piri
tă", se adresează colegelor :

— Vezi cum sînt oamenii ?
Și alte episoade. Autosanitara 

nr. 50 495 a stației raionale de Sal
vare Videle pleacă într-o cursă 
de 12 km și se reîntoarce după... 
6 ore ! Unde a fost ? Cîți km a 
parcurs ? Nu se știe... Aurel Pie- 
leanu, șoferul unei autosanitare 
din raionul Drăgănești-Vlașca, 
transportă pasageri fără nici o 
jenă — ziua în amiaza mare — pe 

. sub ochii organelor sanitare loca- 
' le. Nu numai atît. Secretarul sfa
tului popular raional Drăgănești- 
Vlașca ne-a povestit chiar că. în- 
tr-un rînd, șapte medici au plecat 
cu mașina la nuntă. Firește, în a- 
semenea situație, ei nu mai au au
toritatea morală de a trage pe șo
feri la răspundere pentru abaterile 
lor. Și cum să nu se repete ele 
cînd unica sancțiune, aplicată la 
rare ocazii, este imputarea costu
lui benzinei ? Cu atît se pot com
pensa eventualele consecințe ale 
lipsei de la post, a Salvării ?

Pentru ca asistența de urgentă 
în mediul rural să se desfășoare 
în condiții corespunzătoare, este 
necesar să se revadă neîntîrziat 
regulamentul și instrucțiunile ca- 
re-i reglementează activitatea, să 
se exercite în această direcție un 
control riguros și sever, să se des
fășoare o susținută muncă educa
tivă în rîndul personalului, spre a 
se pune ordine în acest imnortant 
sector de interes public. Aceasta 
depinde, firește, de îndrumarea 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale, dar și de aceea a or
ganelor locale, care nu pot privi 
cu îngăduință abaterile grave sem
nalate de mai multă vreme, fără ■ 
a lua măsurile ce se impun.

Gheorghe GRAURE



Realizarea și depășirea preve
derilor planului, potrivit ritmu
lui înalt al dinamismului pro
priu economiei noastre, demon
strează încă o dată că rezer
vele interne ale întreprinderilor, 
în condițiile avîntului pe care-1 
cunoaște tehnica, sînt mari. Va
lorificarea perseverentă a acestor 
rezerve — în domeniul organizării, 
ritmicității producției și livrărilor, 
utilizării capacităților de producție 
și forței de muncă — constituie o 
îndatorire a conducerilor de unități 
industriale și asigură ridicarea 
continuă a nivelului eficienței ac
tivității economice.

Ridic această chestiune, a fruc
tificării rezervelor potențiale ale 
producției, deoarece în practica e- 
conomică se mai constată următo
rul fapt paradoxal — anumite în
treprinderi își îndeplinesc și de
pășesc sarcinile de plan chiar dacă 
în diversele verigi ale activității 
lor se manifestă deficiențe eviden
te. Explicația nu este decît una 
singură, și anume la determinarea 
nivelului indicatorilor de plan, di
recțiile generale din ministere și 
conducerile unităților industriale 
nu au luat, în cazul respectiv, în 
calcul decît o mică parte a aces
tor posibilități — ele fiind tăinu
ite sau, pur și simplu, neidentifi
cate. 'Pentru ca semnalarea aces
tui paradox să nu rămînă o sim
plă afirmație, înfățișăm cîteva e- 
xemple selecționate din practica 
unor întreprinderi.

Numai în semestrul I, la uzinele 
„Tractorul" din Brașov stocurile 
supranormative, determinate de 
aprovizionarea defectuoasă, s-au 
ridicat la peste 30 milioane lei. 
Existența unor mari rezerve de re
ducere a prețului de cost nefruc
tificate și ascunse este clară : uzi
nele și-au îndeplinit sarcina a- 
ceasta, cu toate că pentru stocurile 
amintite s-au plătit dobînzi pena
lizatoare, că în secțiile debitări și 
sculării nu s-a realizat nive.lul pla
nificat al costurilor producției. 
Consider, și situația înfățișată de
monstrează acest lucru, că în anul 
în curs la „Tractorul" planul de 
reducere a prețului de cost nu a 
fost suficient fundamentat pe cri
terii realiste. Asemenea concluzie 
este valabilă și în cazul altor între
prinderi, ca „Partizanul roșu", tot 
din Brașov. Deși, din cauza neres- 
pectării planului de livrări și a 
stocurilor supranormative, pe se
mestrul I din acest an ea a supor
tat penalizări de 1,1 milioane lei, 
totuși fabrica și-a realizat sarcina 
de reducere a prețului de cost, care 
a fost stabilită... cu un plus de chel
tuieli față de perioada corespun
zătoare din 1965. în condițiile în 
care penalizările citate nu ar fi exis
tat, desigur că rezultatele erau mult 
mai bune, obținîndu-se un minus 
efectiv de cheltuieli față de plusul 
fixat în mod puțin justificat de 
forul de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare.

Folosirea incompletă a capa
cităților de producție conține în 
ea nebănuite rezerve de spo
rire a cantității de produse în 
unitatea de timp, a productivității 
muncii. Este edificator, în acest 
sens, exemplul Uzinei „Rulmentul"- 
Brașov. Aici, presa „Hatebur" pen
tru forjă, care a sosit încă din ia
nuarie 1966 din import, nu a fost 
montată pînă la mijlocul anului 
curent. Totodată, în primul semes
tru, două din cele 3 maxiprese au 
stat nefolosite din lipsă de S.D.V.- 
uri. Și alte mașini nu au fost utili
zate cu indici sporiți. Ar fi fost 
normal ca conducerea fabricii să 
nu tolereze asemenea imobilizări 
de utilaje. Dar ea nu a luat măsuri, 
întrucît, cu toate aceste neajunsuri, 
pe primele 9 luni ale anului uzina 
și-a depășit atît sarcina de redu
cere a prețului de cost, cît și indi
catorul cheltuieli la 1 000 lei pro
ducție marfă, în prețuri cu ridi
cata ale întreprinderii. Conduce
rea acestei uzine probabil că gîn- 
dește cam așa : „deficiențe avem, 
dar și rezervele de reducere a chel
tuielilor de producție nu ne lip
sesc, cu atît mai mult cu cît la uti
lajele aflate în rezervă sau con
servare nu se suportă cotele de 
amortizare". Ca urmare, ea nu se 
străduiește să le înlăture. Cel mult, 
din „sacul" cu rezerve necuprinse 
în plan mai scoate cîte una, o pune 
pe tapet și cu asta își acoperă ne
ajunsurile.

La alte întreprinderi, necorelarea 
rezervelor de capacitate cu sarci
nile de plan e și mai palpabilă. Ne 
oprim asupra cazurilor de la Uzina 
„1 Mai“-Ploiești, la care mașinile 
de alezat cilindri au fost încărcate 
doar în proporție de 14 la sută, 
Uzina mecanică-Cîmpina, unde 
mașinile de rabotat au fost folosite 
în proporție de 34 la sută, „Tehno- 
frig“-Cluj, la care mașinile de ra
botat au fost încărcate în propor
ție de 32,9 la sută. Desigur, aceste 
mașini și utilaje ar fi putut fi fo
losite mai bine, fie prin creșterea 
producției la uzinele respective, 
sau prin preluarea unor sarcini în 
plus, în cadrul planurilor de coo
perare, de la alte întreprinderi. 
Dar nici una din aceste rezerve nu 
a fost atrasă în circuitul valorifi
cării.

Revin la „Partizanul roșu", 
deoarece aici consecințele orelor 
de stagnare a utilajelor sînt deo
sebit de pregnante. Fabrica a în

registrat un plus inadmisibil de 
ore de staționare a mașinilor peste 
volumul planificat de întreruperi, 
timp în care se puteau produce, 
după cum arată un calcul sumar, 
peste 10 000 kg fire și 20 000 
m.l. de țesături. Ținînd sea
mă că și în aceste condiții va
loarea producției globale planifi
cate a fost depășită cu 2,7 la sută, 
iar sarcina de reducere a prețului 
de cost realizată, se poate afirma 
că există un mare disponibil de 
capacitate pentru sporuri masive 
de producție în perioadele urmă
toare de plan, cît și posibilități de 
a obține economii suplimentare la 
prețul de cost.

Rezerve mari de sporire a pro
ductivității se constată la unele în
treprinderi, cum ar fi „Steagul 
roșu“-Brașov. Proporția de crește
re a productivității muncii s-a rea
lizat lejer, în condițiile existenței 
a o serie de posibilități de îmbu
nătățire a utilizării forței de muncă 
și a capacităților de producție. A- 
ceste posibilități apar mai evident 
dacă avem în vedere că gradul de 
folosire a capacităților de produc
ție se ridică doar la 50 la sută față 
de fondul de timp calendaristic, că 
planul se îndeplinește neritmic, 
sarcinile de producție nu se repar
tizează judicios pe schimburi. în 
plus, asistența tehnică funcționează 
defectuos. Ca urmare, pe primele 
6 luni ale anului planul de bene
ficii nu s-a realizat cu circa 3 
milioane lei. De altfel, la această 
situație financiară precară au con
tribuit și rebuturile care, în peri
oada amintită, se ridică la 5,8 mi
lioane lei — determinate mai ales 
de cauze subiective. Se poate afir
ma, fără greșeală, că în condițiile 
unor lipsuri evidente multe între
prinderi își realizează, pe ateliere, 
ușor sarcinile de plan. Aceasta se 
datorează ținerii unor rezerve sub 
obroc — 'cum se spune — sau sub
evaluării posibilităților interne la 
elaborarea planurilor. Pentru cea 
din urmă alternativă pledează mai 
ales faptul că sînt numeroase uzi
ne care își realizează, de pildă, 
sarcina de reducere a prețului de 
cost — condiție de premiere în 
toate cazurile — dar nu-și îndepli
nesc indicatorul „cheltuieli Ia 1 000 
Iei producție marfă în prețuri de 
vînzare cu ridicata ale întreprin
derii". Cîteva exemple clare : Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
„Carbochim“-Cluj, Uzina „Oțelul 
roșu". Asemenea practici, de 
a tăinui rezerve interne, de 
a le păstra pentru „eventualele 
zile grele", influențează negativ 
spiritul de inițiativă al co
lectivelor de întreprinderi, per- 
petuînd deficiențele și amî- 
nînd nepermis remedierea neajun
surilor. Iată de ce organele de 
specialitate din întreprinderi și di
recții generale, cînd analizează în
deplinirea planului au, după păre
rea mea, îndatorirea să țină tot 
timpul seama de necesitatea ca po
sibilitățile de care dispune pro
ducția să fie sistematic valorifi
cate, în scopul îmbunătățirii con
tinue a nivelului activității eco
nomice.

Traian SILEA
economist în Comitetul de 
Stat al Planificării

Uzina constructoare de mașini din Reșița 
se remarcă prin succesele obținute în desfășu
rarea ritmică a procesului de producție

— In lumina experienței acumu
late, ce anume considerați deose
bit de menționat în ce privește 
căile care au asigurat îmbunătăți
rea continuă a ritmicității produc
ției ?

— Ritmicitatea producției este, 
înainte de toate, o problemă de 
organizare internă a fiecărei în
treprinderi. La noi în uzină, încă 
din anul 1963 s-au inițiat și luat o 
seamă de măsuri pentru îmbună
tățirea organizării producției. In 
primul rînd, au fost delimitate a- 
tribuțiile serviciului planificare și 
serviciului dispecer-șef, creîndu-se 
în cadrul serviciului dispecer-șef 
o grupă de planificare și progra
mare operativă, care elaborează, 
pe baza planului economic, pro
gramele și graficele de producție 
lunare și decadale pe secții și pro
duse. Acestea țin cont de ciclurile 
de fabricație, de termenele con
tractuale și de recuperarea even
tualelor rămîneri în urmă. De ase
menea, prin organizarea în cadrul 
secțiilor a grupelor de planificare 
și a unui aparat propriu de 
dispeceri, s-au creat condiții pen
tru defalcarea principalilor indi
catori de plan pe secții și în 
cadrul secțiilor pe ateliere și 
locuri de muncă. Pe de altă parte, 
s-a înființat un serviciu distinct de 
pregătire a fabricației, în subordi- 
nea directă a inginerului șef de 
concepție. Sarcinile principale ale 
acestuia sînt: planificarea pregă
tirii fabricației și coordonarea a-

DE CONDUCERE ECONOMICĂ
Interviu cu iov. Iosif OPRIȘ

directorul general al uzinei

cesteia cu sarcinile de producție, 
asigurarea decalajului necesar pen
tru executarea S.D.V.-urilor, apro
vizionarea cu materii prime și ma
teriale, semifabricate și produse 
din cooperare.

O premisă esențială a progra
mării și organizării judicioase a 
producției o constituie nominaliza
rea și contractarea din timp a pro
duselor planificate. Cunoscînd din 
vreme ce obligații revin uzinei în- 
tr-o perioadă mai îndelungată, am 
avut posibilitatea să întocmim -și 
să repartizăm secțiilor planurile 
trimestriale de producție cu 120 de 
zile înainte de începerea trimes
trului respectiv, iar programele lu
nare de producție — cu 15 zile îna
inte de începerea fiecărei luni. A- 
ceastă măsură a înlesnit orientarea 
din timp a secțiilor asupra sarci
nilor ce le revin, permițînd luarea 
de măsuri corespunzătoare. In ve
derea creării condițiilor pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor tri
mestriale de plan, colectivul de 
conducere al uzinei analizează, îm
preună cu cadrele tehnice și eco
nomice din secții, încă din luna 
anterioară începerii trimestrului, 
problemele în suspensie, luînd o- 
perativ măsurile pentru soluționa
rea lor. O contribuție substanțială

Pe magistralele luminii...

aduc și birourile organizațiilor 
de partid, care analizează decadal, 
cu conducerile secțiilor, realizările 
obținute și stabilesc măsuri pentru 
înlăturarea oricărei dereglări care 
ar putea influența ritmicitatea pro
ducției.

Rezultatele confirmă eficacitatea 
măsurilor întreprinse, concretizîn- 
du-se în îmbunătățirea continuă a 
ritmicității producției marfă. Dacă 
în anul 1963 realizările medii au 
fost de 13,6 la sută din planul lu
nar în prima decadă, 21,1 la sută 
în a doua și 65,3 la sută în ultima, 
în prezent situația se prezintă cu 
totul diferit: în prima decadă se 
realizează 32,2 la sută din planul 
lunar, în a doua 28,9 la sută, iar în 
a treia 38,9 la sută. Noi considerăm 
ritmicitatea producției drept una 
din pîrghiile hotărî toare care au 
asigurat îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe trei trimestre 
din acest prim an al cincinalului.

— Știm că în uzină se realizează 
atît produse cu un ciclu lung cît 
și altele cu un ciclu mai scurt de 
■fabricație. Cum s-a reușit totuși, 
în aceste condiții, să se realizeze o 
ritmicitate optimă ?

— Da, într-adevăr, uzina noas
tră execută atît produse de serie 
cît și unicate, comenzi cu ciclu 
scurt și cu ciclu foarte lung. Pen
tru început eforturile au fost ori
entate spre îmbunătățirea ritmi
cității producției în secțiile care 
execută produse de serie — și a- 
nume : secția motoare Diesel, unde 
se fabrică motoare destinate, loco
motivei Diesel electrice, și secția 
mecanică mijlocie și ușoară, unde 
se produc boghiuri și compresoare 
de aer. Măsurile întreprinse în a- 
ceste secții, despre care am vorbit 
mai înainte, ne-au permis ca, înce- 
pînd cu anul 1965, să asigurăm o 
ritmicitate corespunzătoare la fa
bricația de serie, care are o pon
dere mare în valoarea producției 
noastre, preocupîndu-ne în conti
nuare ca și fabricația celorlalte 
produse să fie eșaionată cît mai 
bine pe cele trei decade. Ceea ce 
merită relevat în mod deosebit este 
că am reușit să creăm un decalaj 
corespunzător între sectoarele pri
mare și sectoarele de fabricație, în
cheierea din timp a contractelor e- 
conomicc cu beneficiarii și pregă
tirea judicioasă a fabricației. 
Bunăoară, pînă la ora actuală pes
te 76 la sută din producția prevă
zută de planul pe 1967 este con
tractată, iar pregătirea fabricației 
pentru trimestrul I al anului vii
tor este asigurată de pe acum în 
proporție de 85 la sută.

— Se înțelege că efectele organi
zării și desfășurării ritmice a pro
ducției s-au concretizat în îmbu
nătățirea activității economice-fi- 
nanciare a uzinei. Ce considerați 
deosebit de relevat în acest sens ?

— Colectivul nostru s-a convins

că numai în condițiile unei pro
ducții ritmice, care are continuita
te de-a lungul întregii luni, poate 
să folosească din plin capacitățile 
de producție, timpul de lucru, să 
sporească productivitatea muncii, 
să ridice continuu nivelul calitativ 
al produselor. Producția globală ce 
se va realiza în acest an în uzina 
noastră va fi cu aproape 70 la sută 
mai mare decît aceea din anul 
1963, iar productivitatea muncii va 
crește cu circa 65 la sută față de 
realizările aceluiași an, ceea ce în
seamnă că aproape întreg sporul 
de producție din această perioadă 
se obține pe seama creșterii pro
ductivității muncii. îmbunătățirea 
ritmicității producției a avut o in
fluență pozitivă și asupra reducerii 
prețului de cost, care în primele 8 
luni ale anului curent a scăzut cu 
19,4 la sută față de nivelul anului 
1963. Este de relevat fap
tul că ritmicitatea producției a a- 
vut o înrîurire hotărîtoare asupra 
îmbunătățirii calității produselor. 
In condițiile muncii ritmice, s-a 
întărit disciplina tehnologică în 
secții, au sporit inițiativa și răspun
derea individuală si colectivă față 
de calitatea produselor. Cu alte cu
vinte, ritmicitatea merge mînă în 
mînă cu calitatea.

— Neîndoielnic, în domeniul or
ganizării ritmice a producției nu 
vă veți opri la ceea ce s-a făcut 
pînă acum, oricît de valoroase ar 
fi rezultatele. Ce măsuri preconi
zați în această direcție ?

— Sîntem convinși că în di
recția îmbunătățirii ritmicității 
producției mai există încă posibili
tăți care trebuie folosite cu efici
ență în scopul realizării și depăși
rii sarcinilor mari și complexe care 
ne revin în cincinal. Preconizăm 
să adîncim pînă la repere și ope
rații programarea internă a fabri
cației produselor pe bază de gra
fice. în prealabil, ne-am propus 
să luăm o serie de măsuri. în pri
mul rînd, vom trece treptat Ia or
ganizarea fabricației produselor în 
flux tehnologic, la organizarea în 
circuit închis sau integrarea pe 
secții și sectoare a majorității pro
duselor uzinei și, îndeosebi, a pro
duselor de serie. în al doilea rînd, 
vom aplica programarea și urmă
rirea fabricației produselor de se
rie pe loturi optime de fabricație. 
De asemenea, am prevăzut să tre
cem la mecanizarea lansării docu
mentației primare, a calculelor de 
planificare și programare a pro
ducției și a urmăririi, realizărilor 
cu ajutorul metodelor matematice 
moderne și al mașinilor electronice 
de calcul.

Consolidînd cu noi măsuri expe
riența acumulată în organizarea 
ritmică a producției, vom crea un 
cadru propice pentru valorificarea 
de noi rezerve și posibilități inter
ne, în scopul îndeplinirii exempla
re a sarcinilor ce ne revin în pe
rioada cincinalului.

Interviu realizat de
Ion CHIUJDEA
corespondentul „Scînteii"

RESPECTUL PENTRU AVERE
(Urmare din pag. I)

Datorită acestor măsuri, precum și 
muncii politice desfășurate' de organi
zația de partid în rîndul cooperatori
lor, conferințelor ținute la căminul cul
tural pe tema păstrării avutului ob
ștesc, explicării amănunțite în adună
rile generale a necesității participării 
active a fiecăruia la apărarea proprie
tății comune, marea majoritate a oame
nilor au ajuns să ia poziție hotărîtă 
împotriva celor care strică sau înstrăi
nează bunurile obștești, indiferent de 
funcția pe care o are în cooperativă 
persoana în cauză.

„îmi aduc aminte de un caz — ne 
spunea inginerul cooperativei. La un 
moment dat, am fost sesizați că unul 
dintre socotitorii de brigadă și-a pon
tat nevasta cu mai multe zile-muncă 
decît trebuia. Imediat a fost convocată 
adunarea brigăzii. Oamenii l-au săpu
nit zdravăn, au propus să fie înlătu
rat din munca pe care o avea".

Trebuie spus însă că, alături de 
asemenea unități, sînt altele în care 
se aduc tot felul de daune proprie
tății obștești. Unele din acestea au la 
bază deficiențele de ordin organiza
toric semnalate în activitatea consilii
lor de conducere, lipsa unor măsuri 
operative, gospodărești pentru păstra
rea și folosirea corespunzătoare a bu
nurilor comune. La cooperativa agri
colă din satul Patru Frați, bunăoară, 
datorită neglijentei cu care a fost de
pozitată cărămida, peste 86 000 bu
căți nu mai sînt bune de nimic. La 
Armășești, tot din neglijența consiliu
lui de conducere, o parte din cele 
2 000 kg îngrășăniinte chimice „depo
zitate" într-o puierniță au devenit ne
utilizabile. La Lupeni s-au plătit șo
ferilor trimiși cu mașinile la reparat

cîte 10—17 zile deplasare, deși după 
predarea mașinilor la bazele I.R.T.A. 
prezența lor nu mai era necesară. 
Exemplele de acest gen sînt destul 
de numeroase. Or, este inadmisibil ca 
munca sau fondurile investite să fie 
irosite cu atîta ușurință. Pagubele care 
se înregistrează diminuează atît ave
rea obștească, cît și veniturile coope
ratorilor.

Grav este și faptul că, pe alocuri, 
unii cooperatori obișnuiesc să „ciu
gulească" din cînd în cînd din gră
mada comună.

„Vedeți, ne spunea tov. Constantin 
Vasile, președintele cooperativei agri
cole din Manasia, „ciupitul" este nă
ravul dracului. Unii oameni socotesc 
că dacă grămada este mare își pot 
permite să plece acasă cu cîțiva știu- 
îeți sau cu alte produse. Trebuie lup
tat serios cu asemenea mentalități".

într-adevăr grămada e mare, dar nă
ravul este dăunător și în combate
rea lui nu trebuie precupețit 
nici un efort. Cu și mai multă 
perseverență trebuie luptat împotriva 
celor care fură în toată legea din bu
nurile comune, pentru că în raion sînt 
și asemenea cazuri. La Dascălu-Crea- 
ța, bunăoară, fostul președinte, Marin 
I. Marin, împreună cu magazionerul 
Baicu Petre, brigadierul Mircea Petre, 
delegatul de batoză Oprea Gh. Con
stantin, conducătorul de atelaj Ioniță 
Gh. Dumitru și șoferul Nicolae Tudor 
au sustras din cooperativă cantități 
însemnate de cereale, pe care le-au 
vîndut, însușindu-și banii. A fost ne
voie de intervenția hotărîtă a uniunii 
cooperatist® raionale, de un control 
riguros al întregii activități a acestei 
unități, pentru ca hoții să-și primească 
pedeapsa. Din acest exemplu trebuie 
trasă concluzia că, pentru a nu se

ajunge la asemenea situații, este bine 
ca vigilența cooperatorilor să fie me
reu trează. Ei nu trebuie să treacă 
nepăsători pe lîngă asemenea încercări 
necinstite, indiferent cine este făpta
șul, să nu închidă ochii cînd sesizează 
asemenea nereguli, fiindcă aceasta dă
unează averii obștești, propriilor lor 
interese.

Desigur, nereguli ca cele amintite 
sînt determinate de mulți factori. în 
primul rînd însă este vorba de faptul 
că, în unele unități, consiliile de con
ducere nu iau măsurile necesare pen
tru păstrarea cu grijă a tot ceea ce 
s-a agonisit prin munca cooperato
rilor, privesc uneori cu ușurință în
cercările de risipă sau de înstrăinare 
a bunurilor obștești ale cooperative
lor ; contabilii șefi nu asigură efec
tuarea sistematică a controlului pre
ventiv, iar comisiile de revizie nu sînt 
activizate. La toate acestea se adaugă 
și faptul că unii cooperatori privesc 
cu indulgență asemenea manifestări, 
fără să ia poziție hotărîtă, fără să 
ceară consiliului de conducere să a- 
plice măsurile prevăzute de statut în 
vederea curmării lor. Mai persistă în 
anumite unități, unde activitatea or
ganizațiilor de partid nu se desfă
șoară la un nivel satisfăcător, menta
litatea că nu se face gaură în cer 
dacă se pierd cîțiva saci, dacă se ia 
o mînă de grîu sau porumb etc.

La verificările făcute în primăvara 
acestui an de organele uniunii raionale 
a cooperativelor agricole s-au găsit în 
magaziile diferitelor cooperative agri
cole plusuri foarte mari de produse : 
la Cătrănești — 24 236 kg grîu, Ia 
Merii Petchi — 34 306 kg etc.
Nu este o situație normală, în
trucît asemenea plusuri înseam
nă, între altele, posibilitatea sus

tragerii de produse. împotriva acestei 
stări de lucruri trebuiau să lupte în 
primul rînd consiliile de conducere. 
Numai că aceste organe, în loc să ia 
măsuri hotărîte ca inventarierile de 
sfîrșit de an să fie făcute așa cum 
scrie la carte, prin cîntărirea produ
selor, prin măsurători etc., au închis 
ochii atunci cînd s-a sesizat că in
ventarierea se face formal, că în loc 
să se cîntărească produsele se iau drept 
bune cifrele din registrele contabile.

Sînt, de asemenea, cazuri cînd con
siliile de conducere nu iau măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor sem
nalate de comisiile de revizie sau de 
inspectorii contabili ai uniunii raio
nale și nu organizează aplicarea pro
punerilor făcute de aceștia. La coo
perativa agricolă din Balaciu, bună
oară, s-a recomandat consiliului de 
conducere să schimbe casierul care, 
uneori, confundă casa cooperativei cu 
buzunarul propriu. Deși, a trecut des
tul timp de atunci, această recoman
dare a rămas pe hîrtie.

Potrivit statutului, un rol impor
tant în apărarea avutului obștesc îl 
au comisiile de revizie din fiecare co
operativă agricolă. Prin controalele 
periodice pe care le fac privind modul 
cum sînt păstrate și gospodărite dife
ritele bunuri comune ele pot preîn- 
tîmpina multe neajunsuri. în nume
roase locuri (Manasia, Satu Mare, 
Lipia și altele) aceste organe își 
îndeplinesc conștiincios datoria, dau 
un ajutor prețios consiliilor de con
ducere în înlăturarea deficiențelor ce 
se ivesc în gospodărirea proprietății 
cooperatiste. In alte unități însă, ac
tivitatea comisiilor de revizie nu se 
ridică la nivelul cerințelor. La Bala
ciu, Moldoveni și Brazi, de exemplu, 
aceste organe nu fac reviziile cu regu

laritate, trimestru de trimestru, iar a- 
tunci cînd le fac nu stabilesc măsuri 
concrete pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate. Multe din neajunsurile 
semnalate în activitatea comisiilor de 
revizie sînt cauzate de descompleta- 
rea lor, de faptul că numeroși membri 
ai lor nu sînt suiicicnt de bine in- 
struiți privind modul de lucru etc.

Sarcini de mare răspundere în îm
bunătățirea activității tuturor coope
rativelor agricole din raion în ce pri
vește dezvoltarea și apărarea proprie
tății obștești revin uniunii raionale. 
Ea are datoria să controleze perma
nent și cu exigență cum sînt aplicate 
în fiecare unitate prevederile respec
tive din statut, să ajute concret, la fața 
locului, cît și prin instructaje și schim
buri de experiență, consiliile de con
ducere, contabilii din cooperative și 
comisiile de revizie să gospodărească 
bine averea comună a coopera
torilor, să asigure dezvoltarea con
tinuă a conștiinței socialiste a 
țărănimii. Este adevărat că de 
la înființarea uniunii și pînă acum 
au fost întreprinse numeroase acțiuni 
în acest sens, care au înlăturat 
unele deficiențe semnalate în trecut. 
Trebuie însă ca, perseverînd pe dru
mul bun pe care s-a pornit, uniunea 
să ia măsuri și mai energice în vede
rea respectării în totalitate, de către 
toți cooperatorii, indiferent de munca 
pe care o au, a prevederilor statutare 
privind întărirea proprietății obștești.

Este important, de asemenea, ca or
ganizațiile de partid din fiecare uni
tate să desfășoare o asemenea muncă 
politică, îneît fiecare cooperator să în
țeleagă necesitatea luptei pentru păs
trarea neștirbită a averii comune, să 
fie conștient că orice prejudiciu adus 
acesteia dăunează atît colectivității din 
care face parte, cît și lui personal.

electrogene 
vor produce 
înainte de

* termenele
planificate

Peisajul din Lunca Mureșului 
s-a îmbogățit în ultimii ani cu 
noi și importante obiective indus
triale. Nu departe de Luduș se 
înalță clădiri masive în care 
se află mari grupuri elec
trogene, turnuri hiperbolice, 
linii aeriene de înaltă și foar
te înaltă tensiune. Este puter
nica termocentrală de la Luduș. 
In prezent aici se desfășoară din 
plin lucrările prevăzute pentru 
etapa a Il-a — un grup electro
gen de 100 MW și altul de 200 
MW — care vor mări puterea 
instalată a termocentralei la 800 
MW. Despre desfășurarea lucrări
lor la acest important obiectiv e- 
nergetic al țării ne-a informat 
ing. M. Kraft, directorul general 
al termocentralei.

Potrivit planului, grupul nr. 4 
de 100 MW avea termen de pu
nere în funcțiune data de 31 mar
tie 1967. Constructorii și montorii, 
întregul colectiv al șantierului 
s-a angajat să lucreze în așa fel 
ca la 20 noiembrie a.c. acest grup 
să fie pus în funcțiune. Analiza 
graficelor de execuție a lucrărilor 
în fiecare zonă care influențează 
punerea în funcțiune, a progra
melor de probe tehnologice, a 
gradului de pregătire a cadrelor 
în vederea exploatării conduce 
la concluzia că angajamentul va 
fi îndeplinit. Stația de 400 kilo- 
volți, care asigură legătura 
cu sistemul energetic, a intrat în 
exploatare. In momentul de față, 
la cazanul grupului de 100 MW 
lucrările au ajuns în ultima etapă 
premergătoare punerii în func
țiune, operațiunile fiind în avans
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față de grafic cu aproape o lună, 
iar la turbină se execută probele 
la circuitul de ulei și se încheie 
izolația calorifugă (termică). In
stalația electrică, cu excepția 
transformatorului, este gata pre
gătită pentru punerea în func
țiune. Interesant de remarcat este 
faptul că întregul personal care 
a condus și executat operațiile de 
încercări, de punere la punct a 
instalațiilor și care le va exploata 
este cu vechime în sectorul e- 
nergetic și mai ales în deservirea 
grupririlor de mare putere.

Și la grupul nr. 6 — de 200 
MW — pe care constructorii și 
montorii s-au angajat să-l pună 
în funcțiune la 30 martie 1067, 
adică cu 90 de zile mai devreme 
decît prevedea planul, lucrările au 
atins stadiile prevăzute în gra
fice, iar în unele locuri — la 
proba hidraulică a cazanului — 
sînt în avans. Este adevărat că la 
înzidirea cazanului se constată 
o întîrziere de peste o lună, din 
pricina neprimirii la timp a că
rămizilor refractare, dar condu
cerea șantierului a luat o serie 
de măsuri pentru ca aceasta să 
nu pericliteze realizarea angaja
mentului luat. Printre altele, s-a 
schimbat regimul de lucru la în- 
zidire și se folosesc materialele 
produse în țară.

Succesele obținute în realiza
rea acestor obiective se datoresc 
in mare măsură, colaborării strin- 
se între constructori, montări și 
energeticieni. Cadrele de condu
cere, la toate nivelurile de orga
nizare, intervin cu competență 
și operativ pentru lichidarea de
ficiențelor ce se ivesc în desfășu
rarea lucrărilor sau ca urmare a 
modificărilor de program, de li
vrări etc. Un exemplu edificator 
în legătură cu corectarea pe par
curs a programului este renunța
rea la pornire a turbogeneratoru- 
lui nr. 4 cu aburi străini și asi
gurarea pornirii de la cazanul 
propriu. Aceasta contribuie la a- 
propierea datei punerii în ex
ploatare industrială a întregului 
bloc cu circa o lună de zile.

Ca urmare a punerii în funcțiu
ne înainte de termenele planifi
cate a acestor agregate energe
tice, economia națională va primi 
în plus aproape 500 000 000 kilo- 
wați-ore.

La sfîrșitul convorbirii ne-am 
notat și alte cîteva din realiză
rile colectivului termocentralei 
Luduș. In cele 9 luni încheiate, 
aici s-au produs 2 300 000 000 ki
lowați-ore, din care 80 milioane 
peste plan, s-au economisit la 
consumuri specifice 12 milioane 
metri cubi gaz metan și 5,5 mi
lioane kilowați-ore, iar prețul de 
cost a fost redus, prin, efo*ț pro
priu, cu 2 700 000 lei.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînfeiî"
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ORIGINALITATEA CULTURII ROMÂNEȘTI
Pe măsură ce trece timpul și se cîș- 

figă înir-o cunoaștere științifică dm 
ce în ce mai amplă și mai relevantă, 
mai bogată în analize și sinteze — 
ne putem da seama în mod mai de
plin de originalitatea culturii noastre.

Desigur, poporul-a avut întotdea
una conștiinfa directă și cu adevărat 
trăită a ceea ce a fost și este al lui, 
a știut ce să păstreze și să dezvolte. 
A creat anonim sau prin luminății 
săi exponenfi chiar mai mult decît 
i-au îngăduit împrejurările, uneori a- 
t:t de vitrege, forfîndu-le și depășin- 
du-le în numele dragostei de adevăr, 
dreptate, frumusețe.

Dar conștiinfa clară și distinctă a 
originalității culturii noastre — cu 
realele ei dimensiuni și coordonate, 
cu constantele și frecventele ei, cu 
variefatea-i in unitate, rod al unei 
continuități cu înnoiri și diferențieri 
— este un fenomen mai nou și în 
mare măsură contemporan.

Această tîrzie luare de conștiință 
în mod șfiinfific, sistematic, cuprin
zător se explică printr-o serie de ca
uze. Pe de o parte, pînă la aparijia 
și răspîndirea concepției materialis’e 
a istoriei, pînă la extinderea tezelor 
materialismului dialectic la fenome
nele vieții sociale — acestea erau 
prea pufin și confuz cercetate în în
treaga lume. Vechea concepfie idea
listă a istoriei a constituit o piedică 
pentru cunoașterea concretă a feno
menelor culturale și artistice. Apoi, 
înseși etnografia și studiul folcloru
lui, sociologia și filozofia culturii s-au 
dezvoltat fîrziu, căpătînd în ultime
le decenii un avînt și o eficientă mai 
mari.

Pe de altă parte, cercetările con
crete, cercetările pe teren — mai ales 
cînd este vorba de folclor și arta 
populară — au dobîndit atenfie și 
extindere tot în ultimele decenii. 
Țara noastră a adus însemnate con
tribuții pe plan mondial, datorită unor 
cercetări mai concrete, unei învieri a 
documentelor și comentări pe viul 
culturii, întreprinse de istoricii noș
tri, în frunte cu N. lorga și A. D. 
Xenopol sau de arheologii noștri, în 
frunte cu umanistul Vasile Pârvan, 
precum și datorită cercetărilor mono
grafice întreprinse de școala noas
tră de sociologie, condusă de Dimi- 
trie Guști. De asemenea, modul de 
înregistrare științifică a muzicii popu
lare și-a avut un valoros inițiator în 
muzicologul C. Brăiloiu, prin arhiva 
de folclor.

Astăzi, și practic, și teoretic, feno
menele vieții culturale și artistice, ca 
și celelalte fenomene naturale sau 
sociale, sînt mult mai temeinic șl 
amplu cercetate. Se cunosc acum o 
bună parte din premisele științifice 
ce vor permite curînd filozofiei cul
turii și a arfei precizări și concluzii 
elucidatoare în privința originalității 
culturii noastre, a specificității artei 
noastre în context universal.

Cu lipsa de perspectivă sociologică, 
în trecut nu se înțelegea că popoa
rele, nefrăind în izolare, se influen
țează reciproc, în mai mare sau mai 
mică măsură, și că atunci cînd influ
entele sînt selectate și asimilate de 
structura spirituală a unui popor, 
cînd ele sînt depășite, intrînd în noi 
sinteze — prin care poporul își spu
ne cuvîntul propriu cu continuitate 
și diferențiere — nu influentele au 
însemnătatea primordială, ci tocmai 
sintezele cu notele lor proprii po
porului și vremurilor respective.

Arta feudală a fost mult timp igno
rată în valoarea și originalitatea ei, 
după ca, timp de secole, strălucise și 
fusese predominantă. Se credea că 
vechii zugravi ai frescelor noastre, 
care azi sînt atît de admirate, ar fi fost 
doar niște simpli copiști ai unor mo
dele venite din lumea bizantină. Nu se 
dădea crezare nici tablourilor vo- 
♦ive, înfăjișînd personaje istorice.

Problema influentelor a sfînjenit, 
prin felul cum era pusă pe atunci 
în întreaga lume, chiar unele din
tre primele valorificări ale culturii și 
arfei noastre întreprinse de spirite 
larg cuprinzătoare ca acelea ale lui 
N. lorga și G. Enescu. Numai prin
tr-o experiență mai dezvoltată în timp 
și printr-o limpezire treptată a gîndi- 
rii, aceștia și alfii au fost în măsură 
să sesizeze originalitatea culturii noa-
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sfre și să-i releve unele însușiri e- 
senfiale. Stilul ariei moldovenești, de 
pildă, s-a dovedit a fi profund na
tional, chiar dacă în sinteza acestei 
arfe au intrat influente bizantine, ro
manice și gotice.

în privinja muzicii populare, a fol
clorului, George Enescu a simfit de 
la început și a spus-o în două in
terviuri din 1912 că „avem o atmo
sferă proprie, ce nu o găsești la alte 
popoare", dar dacă atunci deslușea 
mai anevoie teoretic în 
sta această atmosferă, 
ziu, și în creația 
sa, și în aprecierile 
teoretice făcute sub 
formă de interviuri 
(1927), el a concre
tizat și deslușit mult 
mai limpede și 
mai categoric o 
seamă din trăsătu
rile muzicii noastre 
populare și culte. în special, o dală 
cu Sonata în caracter popular româ
nesc (1926) și cu celelalte compoziții 
de pînă la moarte, Enescu a devenit 
un creator profund original, reprezen
tativ pentru poporul său. Cităm din- 
fr-un interviu pe care ni l-a acordat 
în 1927, curînd după ce a prezentat 
la București Sonata în caracter popu
lar : „...Printr-un anumit proces, am 
putut să îmbin aceste două lucruri: 
atmosfera de la noi (care să nu-și 
piardă nimic din puterea ei) și tot
odată acel instinct pentru lucrările 
mari... Octetul meu de coarde... părea 
tuturor că vine din est... Kneisel (un 
muzician extraordinar, născut la noi 
în (ară) chiar îmi spunea : «cînd aud 
acest octet, îmi amintesc de Româ
nia»'.

Uneori, cercetătorii noștri au des
coperit specificitatea creațiilor ro
mânești, alteori unii cercetători stră
ini, care, tocmai venind din alte lumi 
au fost izbi(i mai puternic de deo
sebirile contrastante ale creațiilor 
românești. Paul Henry a descoperit 
o seamă de elemente folclorice ro
mânești în frescele din Nordul Mol
dovei. Criticul elve(ian William Rit
ter și alții au observat că, și în Fran
ța, Grigorescu a pictat cu ochii unui 
român, căulînd cele ce îi aminteau 
de țară, iar Jacques Lassaigne a fost, 
alături de cercetători ai noștri, acela 
care a accentuat strădania lui Luchian 
de a „exprima esenfa însăși a peisa
jului românesc”. O seamă de vizita
tori ai expoziției Țuculescu de la 
Bienala din Veneția — Sweeney, 
Lassaigne, Mario de Michele, Geor
ges Boudaille, Carola Giedion-Wel- 
cker — au sim(if și consemnat legă
tura picturii lui cu unele aspecte ale 
culturii noastre, ale mitologiei și 
naturii de la noi. Cî(i admiratori ai 
lui Brâncuși nu au început să înțe

ce con- 
mai tîr-

leagă originalitatea culturii șl artei 
noastre și însăși originalitatea sculp
torului, cunoscînd omul și descifrîn- 
du-i rădăcinile creajiei ? Pildele se 
pot înmulți la infinit, dacă ne-am 
referi la Creangă și Caragiale, Sa- 
doveanu și' Rebreanu, la Matei Ca
ragiale, la Blaga și Arghezi, ajun- 
gînd la creatorii mai tineri de as
tăzi.

Originalitatea unei culturi constă 
— acum o știm mai limpede — în 
anumite constante și frecvenfe din 
gîndire și imaginație, în viziune și 

stil, în modalitățile 
de expresie, în în
săși concepția des
pre lume, în senti
mentele și năzuin
țele predominante. 
Varietatea din cu
prinsul unităfii, ino
vațiile și salturile 
din cuprinsul tradi

ției, ea însăși în necurmată devenire 
și îmbogățire, se cuvine a fi privite 
în sfrînse corelații și diferențieri, spre 
a desprinde caracteristicile și calita
tea sintezei realizate.

Influențele, desigur, trebuie cu
noscute și cercetate mai ales în im
plicațiile lor, adică în funcție de 
structura culturii poporului, care ac
ceptă unele influențe și respinge al
tele, în diferitele contacte și in
teracțiuni, obișnuite viefii oricărei 
colectivități. Cultura unui popor poate 
fi înțeleasă spornic nu atît prin ceea 
ce a primit ea, în anumite momente 
ale istoriei, cîl prin ceea ce a dat în 
acele momente și mai tîrziu, pe te
meiul propriilor realități și sub 
perspectiva confluaniolor din spa
tiile culturii universale.

Dacă ne referim la arta de pe pă- 
mîntul nostru, găsim numeroase și 
mărețe momente sau perioade de 
realizare originală și caracteristică 
tocmai datorită unor confluente sau 
sinteze care astăzi se cunosc mai 
bine, rămînînd șă fie mai semnifi
cativ corelate în viitor,

Mari și reprezentative perioade 
sau momente de creație originală au 
început încă prin unele culturi ale 
neoliticului: Cucutenii, Hamangia, Gu- 
melnita și altele. Momente mari cul- 
tural-arfistice constituie și cetățile dar 
cice și construcțiile romane sau His
tria, cu pluralele-i faze de civilizație, 
Arhitectura, sculptura și mobilierul 
lemnului au avut la noi o înflorire 
pe cît de bogată pe atît de originală, 
pe care o găsim pe întreg cuprinsul 
țării și o rezumă fericit Muzeul Sa
tului de la București. Arhitectura în 
piatră și-a potentat realizările în sti
lurile de pe vremea lui Ștefan cel 
Mare și Brîncoveanu, cu unice vi
ziuni artistice și solufii tehnice, fre- 
cînd mai tîrziu ia alte momente ca-

Un grup de pionieri se înscriu la 
pionierilor

cercuî micilor 
din Capitală

feroviari de la Palatul
Foto : M. Cioc

racferisfice, în care și-au avut con
tribuțiile arhitecfii generațiilor ante
rioare nouă, în frunte cu Ion Mincu 
și își au unii arhitec|i din prezent, 
în privinja frescelor și artelor somp
tuoase avem, de asemenea, stiluri și 
școli care își găsesc din ce în ce mai 
multă prețuire în istoriile artelor și 
în conștiința mondială, ca și cerami
ca noastră, covoarele și icoanele de 
sticlă. Rezervorul folcloric — de la 
poezia populară la cîntece și dansuri
— este în curs de explorare și în
țelegere mai semnificativă.

Zilele trecute, un intelectual străin 
ne-a pus întrebarea : „cum se face 
că românii sînt așa de mari coloriști? 
De unde afîfa culoare vie și armo
nioasă în arta populară și în cea con
temporană ?" El atingea, de fapt, j 
tocmai problema originalității picturii 
noastre, o trăsătură specific națio
nală, pentru a cărei explicare sînt 
necesare considerații asupra structu
rii psihologice și sensibilității oa
menilor de la noi, asupra tradiției 
mereu împrospătate în contact cu 
viața. Este și aici o continuitate cu 
mari perspective pentru viitor.

Pentru prefuirea artei noastre vechi 
și noi avem astăzi încă un avantaj
— în afară de acelea provenind dm 
dezvoltarea cunoașterii științifice, din 
constituirea unor știinje noi, ca știin
ța artei și filozofia culturii. Ne re
ferim la accentuatul gust contempo
ran pentru folclorism și bizantinolo
gie. Există, în prezent, o apreciere 
mai mare decît oricînd pe plan mon
dial a creațiilor de la izvoarele cul
turilor, creafii denumite uneori „ori
ginare" sau „primitive" din pricina 
simplității lor esențiale, din pricina 
legării de viul vieții. De asemenea, 
pentru ceea ce este în arta mai nouă 
viu, autentic, de un poetic lirism. în
săși arfa bizantină se bucură astăzi 
de mari aprecieri pentru stilizarea și 
coloritu-i liric, pentru ingenioasele 
diferențieri stilistice din cuprinsul di
feritelor școli naționale ale trecutului, 
Gustului contemporan, arfa noastră 
populară, arta noastră medievală și 
cea nouă îi oferă mari satisfacții es
tetice și explorări spirituale, Arta 
noastră populară a devenit mai mo
dernă ca oricînd, cu viziunile și pro
cedeele ei sintetice.

Unele procese de creație de ia 
noi și din alte părți ale lumii sînt 
mai vădite, altele oarecum „subtera
ne", cu dăinuirea lor de-a lungul mi
leniilor și secolelor. Ne-a pus pe 
gînduri, văzînd la Muzeul de Ar
heologie din Bucureșli, printre alte 
creajii ale culturii Gumelnița (neoli
ticul tîrziu, Dobrogea) o mesufă plă
mădită din Iu! ars. Are o tăblie per
fect circulară și patru picioare, iar 
forma aceasta o găsim la mesele joa
se și de lemn, în jurul cărora și as
tăzi își iau cina țăranii din unele re
giuni ale țării. O găsim și în scena 
pictată de Ștefan Dimitrescu (1924), 
unde vedem o familie de săteni mol
doveni luîndu-și, în 'reculegere, mo
desta hrană cotidiană. Dar mesuja a- 
ceasta apare, monumentalizată și 
perfecționată, și în soclurile lui Brân
cuși și în acea Masă a tăcerii —. nu
mită și Masa Dacică — de la Tîrgu- 
Jiu, făcînd parte din cunoscutul an
samblu brâncușian (1937—1938).

Ca și Coloana fără sîîrșit, ca și pă
sările măiestre ori păsările în spațiu 
și alte creafii brâncușiene — operele 
acestea își au milenare sau seculare 
rădăcini în ceea ce s-a creat pe pă- 
mînful nostru și s-a păstrat în viaja 
poporului nostru, spre a căpăta noi 
funcfiuni și expresii în realizările ar
tistice mai noi. Unii admiratori ai lui 
Brâncuși le consideră „forme pure", 
neștiind ce tainice legături de con
tinuitate tradițională și de inovație, 
cu adînc rost uman, ascund ele.

în originala creație a lui ConstanHn 
Brâncuși — considerat înnoitorul 
sculpturii contemporane — cuvîntul 
„original* își dezvăluie un sens a- 
dînc și continuu, foarte vechi și 
foarte nou : pornirea de la esen|a 
culturii și civilizației poporului nos
tru, de la izvoare care trec mereu în 
mari și geniale confluente naționale 
și universale.

Imaginea unei 
familii unite

(Urmare din pag. I)

Firește că un aseme
nea material de viafă nu 
poate fi cuprins, ci doar 
sugeraf într-un articol 
de gazetă. Mi-ar place 
să evoc întîlnirea de la 
Lupeni după ce s-a 
stins tremurînd sub ce
rul înalt ecoul sirenelor, 
care au făcut și mai fă
cute clipele de recule
gere închinate celor că- 
zufi odinioară. Incinta 
minelor devenind prea 
neîncăpătoare pentru 
rîndurile dese ale mine
rilor în salopete albas
tre, cu căști pe cap și 
lămpi aprinse, — dealul 
din fa(a tribunei s-a 
transformat în treptele 
unui amfiteatru uriaș, 
pline de mii de ascultă
tori. Era acolo, în a- 
ceasfă omenire adunată 
umăr lîngă umăr în ju
rul conducătorilor ei, a- 
fîla apropiere frater
nă și atîta căldură băr
bătească, sobră, adîncă, 
încîf imaginea unei mari 
familii, cimentată prin 
vechi, numeroase și de
seori neștiute legături, 
ți se impunea fără să 
vrei. De altfel, pretutin
deni, la Paroșeni, la Pe- 
troșenî, Țn toată Valea 
Jiului, tradiția muncito
rească, minerească, cu 
un caracter atît de pro
priu, de specific își pu
ne pecetea ei de necon- 
fundaf.

Dar frumusețea de 
basm a Țării Hațegului, 
unde fiecare c.olt e o 
gură de rai și unde le
genda românească con
tinuă să se desfășoare 
aevea I

Dar halele încununate 
cu foc ale Hunedoarei, 
în care mîna omului — 
aproape nevăzută azi —

a pus în mișcare un gi
gantic și înfricoșător u- 
nivers mecanic ce pare 
de sine stătător, ca un 
vulcan țîșnit în mijlocul 
orașului I

Și Țara Zarandului atît 
de greu de descifrat, 
ascunzîndu-și profunzi
mile și dramatismul sub 
surîsul melancolic al po- 
ienelor cu mioare, sub 
sunetul dulce al tulnice
lor și sub freamătul de
licat al gorunului de la 
Țebea I

Acum gorunul și mor- 
mîntul lui Avram lancu 
au un tovarăș nou, un 
pui de gorun plantat a- 
colo de conducători, 
gest simbolic căruia 
i-am găsit nu numai fru
musețe ci și adevăr. Și 
multă nevoie mai avem 
de simboluri vii și nu 
de alegorii deșarte I

Amintirea întîlnirii de 
la Alba lulia îmi va ră- 
mîne probabil totdeauna 
asociată cu cea a miilor 
de voci cîntînd cu pati
mă Hora Unirii și cu la
crimile stăpînite din 
ochii multor participanfi. 
Atît despre dimineața 
aceea I

în neputința de a cu
prinde atîtea manifes
tări impresionante care 
vor marca, fără îndoială, 
pentru mu|(i ani sensi
bilitatea sutelor de mii 
de participanfi și înde
osebi pe cea a copiilor 
și tinerilor — atît de 
intuitivi cînd e vorba de 
marile vibrații naționale, 
aș vrea să fac doar o 
observație de ordin ge
neral.

Vizita de la Hunedoa
ra — și nu mă îndoiesc 
că așa s-au petrecut lu
crurile și în celelalte re
giuni ale tărij — con
semnează apari|ia unei

apropieri fără prece
dent (și ca substanfă și 
ca formă) între conduce
rea politică a tării 
și țară. Caracterizate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca prilej de 
mari consfătuiri popu
lare în jurul probleme
lor majore ale dezvol
tării societății noastre, 
vizitele acestea s-au 
transformat în uriașe 
sărbători patriotice. A- 
vînd la bază un pro
gram de lucru foarte 
precis șî urmărind sco
puri foarte concrete, a- 
dunările populare de pe 
întreg cuprinsul tării 
prilejuite de vizitele 
conducerii de partid și 
de stat sînt totodată 
expresia unei multiple 
comuniuni sărbătorești : 
între popor și partid, 
între toate categoriile 
sociale, între naționali
tățile înfrățite, între tre
cutul istoric și prezent, 
în zeci de sate din Țara 
Hațegului și Țara Za
randului am observat a- 
parifia unui obicei de o 
gingașă frumusețe și 
semnificație. în fafa ca
selor împodobite cu 
scoarțe, mii de familii 
au întins mese încărca
te cu roadele pămîntu- 
lui : pîine proaspăt 
scoasă din cuptor, căni 
CU vin, talgere cu fruc
te, flori, în jurul acestor 
mese familia, de la stră
bunici la strănepoți, aș
tepta îmbrăcată sărbăto
rește, demnă și emoțio
nată trecerea coloaneior 
de mașini pentru a ura 
sănătate oaspeților și 
pentru a le arăta că ini
mile ca și casele lor le 
sînt deschise.

Mîndru, generos și 
frumos e poporul care 
știe să găsească aseme
nea gesturi 1

» Teatrul de operă și balet : RIGOLETTO
- 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — ț9,30.
# Teatrul «Național „I. L, Caragiale" (sala 
Comedia) ; OAMENI ȘI ȘOARECI — 13,30,

(sala Studio) ■ ÎNTÎl.NIRE CU ÎNGERUL — 19,30,
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al Sahia nr. 76 A) :
SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 19,30.
© Teatrul „C. 1, Nottara" (sala Magheru) • AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20, (sala Teatrului Evreiesc de stat) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 20.
9 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (in sala Teatiului de. Comedie) : GAIȚELE — 
19,30.
9 Teatrul „Barbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM GHEAȚA — 20. 
» Teatrul Mic ; RICHARD AL II-LEA — 19,30.
® Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale : 
SPECTACOL DE TEATRU ROMÂNESC — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULLIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) : POVESTEA PORCULUI 
- 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOS
TEI - 20.
9 Circul de stat: STELELE CIRCULUI — 19,30.

15,00 — Fotbal: Alternativ se vor 
transmite aspecte de la meciu
rile Steaua—Strasbourg și Pe
trolul—Liverpool.

17,30 — Fotbal : Torpedo Moscova—In- 
ternazionale Milano. Transmi
siune de la Moscova

19,15 — Telejurnalul de seară.
19,40 — Televiziunea în circuit închis și protecția muncii.
19,50 — Casa șerpilor — film serial.
20,20 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a 

răspuns încă.
21,05 — Filmul : „Aport, Muhtar !“
22.30 — Telejurnalul de noapte.

TELE.

• CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI 
NEAPOLE : Patria (completare Brân
cuși la Tîrgu Jiu) — 10j 12,45> 15,45; 
18,30; 21.
» 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 Tîrgu Jiu).
O FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : 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, Ex
celsior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30 (la toate completarea Fermenții 
la lucru), Arenele Libertății — 19,
Stadionul Dinamo — 18,30.
» TIlERfiSE RAQUIN — 10; 12; 14;
NANA — 16; 18,45; 21, Cinemateca.
• NU SlNT COPACI PE STRADĂ :
Capitol (completare Antagonisme) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 19, Aurora (completare Co
piii... iar copiii) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18; 20,30, la grădină — 19.
® AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele serii : Festival — 9; 12,30;
16,15; 20; la grădină — 18, Grivița — 
9; 12,30; 16; 19,30, Modern — 9,30;
13; 17,15; 20,30.
0 DILIGENȚA : Lumina (completare 
Ce povestesc apele) — 8,45; tl; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45, Tomis - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, la grădină — 
19, Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21 (la ultimele două cinemato
grafe completarea Brâncuși la Tîrgu 
Jiu), Flamura (completare Fermenții la 
lucru) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
a ZORBA GRECUL : Victoria — 9; 
12; 15; 18; 21, Gloria — 9; 12; 15; 18; 
21.
® LUMINA DUPĂ JALUZELE : Central 
(completare Pașii poetului) — 9; 11; 
13.15; 16,15; 18,30; 20,45.
• IDIOTUL : Union — 15,15; 18; 20,45.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
® ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMU
LUI : Doina — 11,30; 15; 17,45; 20,3,0. 
® ISTORIA NAVIGAȚIEI — INIMA 
ȘI CONȘTIINȚA — PLANETA ENIG
MELOR — LACUL LEBEDELOR — 
VULPEA ȘI CORBUL — MARGA
RETA : Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.
9 PARTIZANII IN CÎMPIE : Bușești 
(completare Far West) — 15,30; 18;
20.45, la grădină — 20, Rahova (com
pletare Printre nori) — 15,30; 18;
20,30.
© LIMUZINA NEAGP.Ă : Crîngași 
(completare Imagini din Muzeul pom
pierilor) - 15,30; 18; 20,30.
© NOTRE DAME DE PARIS - cine
mascop : Bucegi (completare Pașii poe
tului) - 9,3,0; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
la grădină — 19, Arta (completare Fer
menții la lucru) — 9; 12; 15; 18; 20,45; 
la grădină — 19,
O YQYO : Unirea (compiotare O lacri
mă pe obraz) — 15,30; 18; la grădină
— 19.
• THCRfiSE DESQUEYROUX : Placăra
— 15,30; 18; 20,30.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Vitan — 15,30; 18; 20,30.
r» BOCCACCIO '70 : Miorița (comple
tare Brâncuși la Tirgu 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 Șl CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Munca — 15,30; 18; 
20,30.
» CEI 7 MAGNIFICI : Popular (com
pletare Punct de gravitație) — 15,30; 
18; 20,30.
A ALFAREȚUL FRICII : Cosmos (com
pletare Cheia succesului) — 15,30; 18; 
20,15.
O CÎINELE DIN BASKERVILLE : Viito
rul (completare Copiii.., tar copiii) — 
15.30; 18; 20,30.
O REPULSIE î . Colentina — 15,30;
17,45; 20, la grădină a- 19.
9 CLEOPATRA cinemascop (amhele 
serii) : Volga — 9; 12,30; 16;. 19,45.
e COLIBA. UNCIȚ’UI.UI TOM - cine
mascop : Progresul — 14,30; 17,30;
20,30.
O ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE 
SUDULUI : Lira (completare Un secol 
și multe milenii) — 15,39: 18; 20,30.
s» MAIGRET ȘI AFACEREA SMNT 
fiacre • Drumul . Sării (camnlMare 
Orizont științific nr. 5) — 15,30; 18;
20,30.
© DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : Ferentari (completare Basm) — 
16; 18,15. 20.->0
9 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Cotroceni (completate Cazul ,,D”) —
15.15; 18: 20,45.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — cine
mascop : Pacea — 11: 15-30; 18: 20.30. 
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : 
Grădina „Progresul-Parc'* - 19.
© ANGELICĂ, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" : Grădina „Vitan" - 18,30.

PERSPECTIVE 1N
GENETICA UMANĂ PRIVIRE ÎN MICROUNIVERSUL BIOLOGIC

Hotărîrea partidului de 
a reglementa printr-o lege 
precisă șl fârâ echivoc 
întreruperea sarcinii a 
avut ecou și a provocat o 
profundă satisfacție mo
rală printre genetici
eni. întreruperile de 
sarcini expun femeile la 
zdruncinarea sănătății, 
reflectată îndeosebi asu
pra sistemului nervos 
prin abolirea instinctului 
de mamă, existent în na
tură, au efecte negative 
asupra reproducerii, asu
pra calității generațiilor 
viitoare.

Un rol important în pre
cizarea bolilor ereditare 
sau a acelora care trans
mit la urmași defecte psi
hice revine geneticii u- 
mane.

în domeniul geneticii 
umane, care aparține 
științelor fundamentale ale 
studiului și cunoașterii o- 
mului, alături de anato
mie, patologie și psiholo
gie, s-au obținut în ulti
mul timp progrese remar
cabile. Asupra lor aș vrea 
să mă opresc în acest ar
ticol.

în timp ce genetica ge
nerală stabilește legile și 
mecanismele de transmi
siune a însușirilor eredi
tare, genetica umană nu 
se poate separa de origi
nea și evoluția omului în 

trecut și de devenirea sa 
în viitor și aceasta nu 
numai sub aspectul sănă
tății, cît, mai ales, privind 
omul ca personalitate su
perioară, cu o etică 
în permanentă perfec
ționare, cu o capacita
te de raționament cuprin
zătoare și cu o putere de 
voință corespunzătoare 
Numai aceste însușiri îi 
dau omului dreptul și pu
tința de a stăpîni cele
lalte viețuitoare, așa cum 
îl caracterizează Goethe: 
„Cine vrea să fie mare 
trebuie să-și valorifice 
forțele'.

Organul
• ’8* A* *l/„civilizației

Dacă apariția vieții pe 
pămint se adîncește în
tr-un trecut de două mili
arde de ani, apariția o- 
mului „primigenius" da
tează cam de 600 000 de 
ani, pe cînd „homo sa- 

»piens recens", adică o- 
mul de azi, are un
trecut de numai 9 000 
de ani. Datorită u-
nor mutatiuni succesive 
care au stat la baza evo
luției creierului său, omul 
a putut îndeplini colosa-

lele sale realizări. Creie
rul omului se deosebește 
de al celorlalte animale 
prin coeficientul său e- 
norm dintre greutatea 
creierului raportat la gre
utatea corporală. După 
Malthauser, acest coefi
cient este la om de 35, pe 
cînd la elefant — 8,
la gorilă — 2, la
cîine — 0,37, la pisică — 
0,25, iar la porumbel de 
numai 0,013. Acest coefi
cient corespunde și cu 
cerințele nutritive excep
ționale ale creierului u- 
man. Volumul sîngelui 
care curge prin creier pe 
minut este de 3/6 litri, ci
clică 17 la sută din volu
mul sîngelui pompat de 
inimă, în timp ce greuta
tea creierului reprezintă 
numai 2 la sută din greu
tatea corporală. Tot în a- 
ceeași măsură, consumul 
de oxigen al creierului a 
crescut fată de restul or
ganismului, dar cel mai 
mare consum îl necesită 
creierul pentru oxigenul 
inhalat prin respirație, u- 
tilizînd mai mult de 10 la 
sută din acest oxigen. 
Care este planul de orga
nizare a creierului ? El 
conține mai întîi nuclei! 
de la bază în care rezidă 
centrii cu funcțiunile ve
getative cele mal impor
tante ale vieții și tot aici

Dr. docent G. STROESCU 
membru activ pentru neurogeneticâ 

al Federației Mondiale de Neurologie

își are sediul personali
tatea inconștientă. Func
țiunile psihice ale omului 
își au sediul în scoarța 
creierului ; potentele spi
rituale ale unei specii 
cresc o dată cu mărimea 
emisferelor cerebrale. 
Pentru ca să se mărească 

suprafața emisferelor la 
om, fără ca să se schim
be volumul creierului, 
s-au creat circumvolu- 
țiuni, ceea ce a facilitat 
ca numărul celulelor ner
voase să ajungă la om Ia 
12 miliarde. Capacitatea 
craniană a omului arată 
2 000 cmc. în timp ce go
rila are numai 750 cmc. 
Cerebrația progresivă a 
omului s-a extins în spe
cial la polul frontal care 
cuprinde cam 30 la sută 
din suprafața totală a 
creierului, in timp ce la 
maimuțe abia afunge la 
1/10. Din această cauză 
creierul frontal este con

siderat drept sediul eului 
personal sau organ „al 
civilizației". Creierul pa
rietal reprezintă un organ 
al amintirilor, în timp ce 
circumvoluțiunile de la 
baza creierului sînt orga
nul superiorității „etice și 
morale’ a omului. Pentru 

a întrevedea viitorul o- 
mului este deosebit de 
important să subliniem re
centele demonstrații an
tropologice din care re
zultă că în regiunile unde 
pe suprafața internă a 
craniului osos există încă 
adîncituri și ieșituri ca și 
cum ar fi fost imprimate 
de degetele unei mîini 
(impresiones digitorum) 
însemnează că tocmai 
circumvoluțiunile ce se 
sprijină în acele șanțuri 
sînt încă în plină evolu
ție. Cum la om aceste 
impresiuni sînt cel mai 
mult pronunțate la baza 
endocraniului, însemnea

ză că evoluția viitoare a 
omului este de întrevăzut 
numai în direcția eti
că și morală, adică acolo 
unde sînt localizate aces
te însușiri superioare și 
specifice omului.

Studiul ontogenezei, a- 
dică a evoluției creieru
lui în viața intrauterină, a 
arătat că creșterea creie
rului uman este mult mal 
rapidă decît la maimuțe. 
Maturarea creierului u- 
man a crescut de 10 ori 
față de maimuță. Cu toa
te că celulele nervoase 
sînt singurele din orga
nism care nu se mai mul
tiplică după naștere și se 
formează numai o singu
ră dată în viața indivi
dului, după distrugerea 
unor celule nervoase ce 
alcătuiesc centrii cu func
țiuni importante, celulele 
din vecinătate rămase in
tacte posedă marea fa
cultate de a prelua func
țiunile celulelor distruse. 
Aceste celule alcătuiesc 
așa-numitele cîmpuri 
„goale de funcțiuni" dar 
apte să preia o funcțiune 
nouă deținută anterior de 
celulele învecinate și dis
truse printr-un proces pa
tologic. Dacă creierul u- 
man nu ar fi fost prevăzut 
cu aceste cîmpuri de re
zervă, învestite cu însu
șiri plastice, „orice evolu

ție civilizatorie a omului 
și orice educație ar fi ră
mas iluzorie". Educația 
ajută la autostăpînirea 
afecțiunilor și instinctelor 
și incită la dezvoltarea u- 
nei activități psihice exis
tentă în germen. In jocul 
dintre acțiunea factorilor 
ereditari și mediu, creie
rul poate fi felurit mode
lat și aceasta într-o mă
sură mult mai mare decît 
o poate realiza oricare 
alt organ al corpului.

Perfecționarea 
generațiilor

Modelarea însușirilor 
psihice, morale, etice și 
creatoare ale creierului 
uman depinde în mare 
măsură și de gradul de 
impregnare în societate a 
ceea ce se numește în 
antropologie „tradiție". 
Prin tradiție se înțelege 
aptitudinea fiecărei gene
rații de a multiplica, 
perfecționa și transmite la 
generațiile următoare co
moara de bunuri psihice 
și intelectuale moștenite 
de la ascendenții • săi. 
Meritul lui Prometeu stă 
nu în faptul că a desco

perit focul, ci că a trans
mis la urmași și arta de 
a-1 produce și a-i da o u- 
tilitate extensivă. Prin 
tradiție, omul și-a alcătuit 
o civilizație și o tehnică 
proprie. Această evoluție 
a decurs în preistorie în 
mii de ani, apoi în isto
rie, la început a avut un 
mers lent, apoi progresiv 
mai rapid, pentru ca as
tăzi să decurgă într-un 
tempo fascinant.

Unul dintre țelurile fi
nale ale geneticii umane 
este impreqnarea la in
divizii gparținînd societă
ții a unei tradiții valoroa
se și, paralel, realizarea 
unei profilaxii severe a 
bolilor ereditqre, tot așa 
după cum bacteriologia 
a reușit în mare măsură 
să prevină bolile conta
gioase. Trebuie știut că, 
în timp ce bolile conta
gioase reprezintă un nu
măr relativ mic, bolile e- 
reditare numai pînă în 
prezent au fost individua
lizate cam la 700, Nu
mărul lor se descoperă j 
progresiv cu studiul ge- i 
neticii umane, știința I 
care poate și trebuie să ; 
găsească și soluții pen
tru vindecarea lor.

(Va urma)

Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I L. 
Caragiale" și-a deschis stagiu
nea cu o „Seară de teatru ro
mânesc". lată o scenă din 
„Muza de la Burdujeni" de 
C. Negruzzi, interpretată de 
studenții Victor Ștrengaru și 

Cristian Popescu
Foto ; Ion Miclea
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DE ACTIVIȘTI Al PARTIDULUI POPULAR
1 /I Spectacolele Teatrului de Comedie

Marți dimineața a părăsit Capi
tala vicepreședintele Partidului 
liberal democrat din Japonia, 
Shojiro Kawashima, trimis special 
al primului ministru al Japoniei, 
care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră. Oaspetele a fost în
soțit de Daisuke Akita, Sensuke 
Fujieda, Seigo Harnano — depu- 
tați în Camera Reprezentanților, 
— de funcționari superiori în 
nisterul Afacerilor Străine al 
poniei.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, oaspeții japonezi au fost sa
lutați de Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Răuță, ad
junct al piinistrului comerțului ex
terior

<

Mi- 
Ja-

Bă-

Paraschivescu-Bălăcea- 
t în Marea Adunare Na- 

3 funcționari superiori în 
1 Afacerilor Externe.
c de față ambasadorul Ja- 
. București, Akira Shige- 

i membri ai ambasadei.
★

ite de a părăsi Capitala, dl. 
ro Kawashima s-a întîlnit cu 

azentanți ai presei și Radiote- 
ziunii române.

Răspunzînd întrebărilor ziariști
lor, d-sa a arătat că a venit în Ro
mânia animat de dorința de a dez
volta relațiile de colaborare dintre 
cele două țări. Din fericire — a 
subliniat oaspetele — între Japonia 
și România nu există probleme li
tigioase. Volumul schimburilor co
merciale dintre cele două țări a 
crescut continuu, România Ocupînd 
din acest punct de vedere unul din 
primele locuri în cadrul relațiilor 
economice pe care Japonia le are 
cu țările Europei răsăritene. Dacă 
valoarea acestor schimburi s-a ri
dicat în anul 1965 la 34—35 mili
oane dolari, sperăm ca în următo
rii ani ele să se cifreze la 100 mi
lioane de dolari.

Oaspetele japonez a scos în evi
dență necesitatea unei mai pro
funde sondări a piețelor celor două 
țări, pentru a se asigura o balanță 
echilibrată de schimburi. Pentru 
moment — a subliniat dl. Kawashi
ma — nu avem încheiat un tratat

nu, 
țio- 
M

de comerț și navigație,' dar această 
problemă a fost discutată în mod 
pozitiv în timpul întrevederilor a- 
vute la București.

în continuare oaspetele s-a refe
rit la importanța schimburilor cul
turale, evidențiind faptul că dez
voltarea lor, ca și a relațiilor eco
nomice, contribuie la statornicirea 
unui climat de înțelegere și colabo
rare între popoare. în timpul dis
cuțiilor avute cu conducătorii sta
tului român — a spus d-sa — a 
fost relevată necesitatea ca Japo
nia să trimită în țara dv. delegații 
culturale care să facă cunoscută 
arta tradițională a Japoniei, iar 
România să trimită, la rîndul său, 
în țara noastră artiști și diverse 
formații artistice. în dorința unei 
mai bune cunoașteri reciproce, a 
fost subliniată importanța schim
burilor unor delegații de tineret.

Referindu-se la unele probleme 
actuale ale Japoniei, dl. Kawashi
ma a amintit eforturile pe care po
porul japonez le depune în conti
nuare pentru reconstrucția țării, 
care a avut mult de suferit de pe 
urma celui de-al doilea război 
mondial. Faptul că prin constituția 
noastră — a spus oaspetele — ne 
este interzis să avem o forță ar
mată, a creat o situație favorabilă 
asigurării unui ritm rapid de re
construcție economică.

în încheiere, vicepreședintele 
Partidului liberal-democrat din 
Japonia a declarat că a rămas pro
fund mișcat de primirea foarte căl
duroasă făcută în România, de con
vorbirile avute cu secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, cu președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și prim-vicepreședintele 
Alexandru Bîrlădeanu.

Referindu-se la vizitele făcute în 
țară oaspetele a remarcat progre
sul înregistrat în dezvoltarea in
dustrială a României. Aveți — a 
spus el — resurse naturale foarte 
bogate, aveți un popor foarte har
nic și de aici un viitor prosper. 
Toate acestea fac ca relațiile de 
colaborare dintre țările noastre să 
devină tot mai utile în interesul 
României și Japoniei.

(Agerpres)

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală liderul Partidului Libe
ral din Marea Britanie, J. Gri- 
mond, deputat în Camera comu
nelor. ......

La aeroportul Băneasa, oaspete
le a fost întîmpinat de deputății 
prof. Stanciu Stoian, Mircea Re-

Constantin • Stătescu,breanu și
membri ai Grupului parlamentar 
pentru
România—Marea Britanie.

A fost de față ambasadorul Ma
rii Britanii la București, L. Ch. 
Glass.

relațiile de prietenie

(Agerpres)

Marți, 11 octombrie, tov. Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, condusă de P. Sagdarsu- 
ren.

La primire au luat parte Gheor
ghe Petrescu și Vasile Vlad, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.

A participat Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

în cursul vizitei în țara noastră, 
delegația de activiști ai P.P.R.M. 
a avut discuții la Secția organiza
țiilor de partid a C.C. al P.C.R., a 
luat cunoștință de munca organe
lor și organizațiilor de partid, a 
vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole, precum și institu-

ții culturale din Capitală și din 
regiunile Maramureș și Cluj.

în aceeași zi, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășul 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., au oferit o masă în cinstea 
delegației de activiști ai Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, con
dusă de P. Sagdarsuren, membru 
al C.C. al P.P.R.M., directorul Di
recției relații cu străinătatea a C.C. 
al P.P.R.M.

★
Ieri după-amiază, delegația a 

plecat spre patrie. La aeroportul 
Băneasa delegația a fost condusă 
de tovarășii Mihai Gere, Gheorghe 
Petrescu. Vasile Vlad.

Au fost de față Togoociin Ghen- 
den. ambasadorul R. P. Mongole 
la București, și membri ai amba
sadei.

PHENIAN 11 (Agerpres). — La 
10 octombrie, s-au împlinit 21 de 
ani de la crearea Partidului Mun
cii din Coreea. Cu acest prilej — 
anunță Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană, participanții la 
conferința Partidului Muncii din 
Coreea, care își desfășoară în pre
zent lucrările la Phenian, au săr
bătorit aniversarea creării parti
dului. în cuvîntarea sa Kim Ir, vice
președinte al Comitetului Central 
al partidului, a subliniat că în a- 
cest răstimp R.P.D. Coreeană a fost 
transformată îhtr-o țară socialistă 
industrial-agrară, cu o puternică 
bază economică. l

PRAGA 11 (Agerpres). — Tea
trul de Comedie din București și-a 
încheiat seria de spectacole pre
zentate în R. S. Cehoslovacă. După 
succesele obținute cu piesele „Troi- 
lus și Cresida" de W. Shakespeare 
și „Șeful sectorului suflete" de Al. 
Mirodan, actorii bucureșteni au 
prezentat un spectacol de gală cu 
piesa „Rinocerii" de Eugen Iones- 
cu. La spectacolele Teatrului de 
Comedie au asistat: Jiri Hajek, 
ministrul învățămîntului și cultu
rii, Otto Klicka, ministru adjunct 
al afacerilor externe și alte per-

soane oficiale, membri ai corpului 
diplomatic, numeroase personali
tăți artistice. A fost de față amba
sadorul României la Praga, Gheor
ghe Nițescu.

Marți, directorul Teatrului de 
Comedie, Radu Beligan, artist al 
poporului, a fost primit de Jano 
Karel, locțiitor al ministrului în- 
vățămîntului și culturii.

Seara, ambasadorul României la 
Praga, Gheorghe Nițescu, a oferit 
un cocteil cu prilejul încheierii 
turneului Teatrului de Comedie din 
București.

Cronica zi
PRIMA PRODUCȚIE
DE FIBRE

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE CEHOSLOVACE

Delegația militară cehoslovacă, 
condusă de general de armată Bo- 
humir Lomsky, ministrul apărării 
naționale a R. S. Cehoslovace, a 
vizitat marți o unitate a armatei 
noastre.

în orașul Bacău, general locote
nent Ion Șerb a oferit un dejun în 
cinstea oaspeților militari ceho
slovaci.

Au participat general colonel 
Mihai Burcă, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.C.R., alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre ar
mate. Apoi, general de armată Bo- 
humir Lomsky și persoanele care 
îl însoțesc s-au deplasat în orașul 
Galați.

SOSIREA SECRETARULUI 
GENERAL AL COMISIEI 

INTERNAȚIONALE 
PENTRU EXPLORAREA 
ȘTIINȚIFICĂ A MĂRII 

MEDITERANE
Marți seara a sosit în Capitală, 

Jean Furnestin, secretarul general 
al Comisiei internaționale pentru 
explorarea științifică a Mării Me- 
diterane. pentru a participa la lu
crările celui de-al XX-lea Congres 
— adunare plenară — al comisiei.

La această importantă reuniune

internațională, pe care o va găzdui 
țara noastră între 17—22 octom
brie, și-au anunțat pînă acum par
ticiparea peste 130 de oameni de 
știință și specialiști din Algeria, 
Anglia, Austria, Bulgaria, Elveția, 
Franța, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Izrael, Liban, Monaco, Olanda, Re
publica Arabă 
S.U.A. și alte țări.

Participanții la 
sului vor susține 
230 de comunicări științifice cu- 
prinzînd diverse aspecte din sfera 
preocupărilor Comisiei Internațio
nale pentru explorarea științifică 
a Mării Mediterane.

★

Marți dimineața a părăsit Capi
tala deputatul Soji Okada, pre
ședintele Comisiei pentru discipli
nă a Dietei japoneze, membru în 
Comitetul pentru politică externă 
a Camerei consilierilor, care a fă
cut o vizită în țara noastră.

în timpul șederii în România, 
oaspetele 'a vizitat diferite obiec
tive industriale și social-culturale 
în Capitală și în regiunile Argeș, 
Bacău, Brașov și Galați.

★

Marți dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în Italia, o delegație' 
condusă de Andrei Florica, mem
bră a Comitetului Executiv al Con
siliului Național al Femeilor, pen
tru a participa la seminarul inter
național privind participarea fe
meii la viața publică, organizat la 
Roma în zilele de 12—15 octom
brie.

POLIESTERICE

Unită, Spania,

lucrările congre- 
și dezbate peste

Zilele trecute, după un șir de 
probe ce s-au încheiat cu succes, a 
fost obținută prima producție de 
poliester la o stație experimentală 
pilot — copie în miniatură a viito
rului combinat de fibre polieste- 
rice care se construiește în R. P. 
Bulgaria, în 
Iambol.

Stația pilot 
capacitate de 
Cu ajutorul ei se vor efectua dife
rite experiențe și cercetări 
ceasta nouă 
bulgare, iar 
tori își vor 
pectivă.

între timp, construcția combina
tului, care a început cu mai bine 
de un an în urmă, înaintează în 
ritm susținut. Clădirile principale-

apropierea orașului

este proiectată la o 
ISO—200 tone anual.

în a- 
subramură a chimiei 
un număr de munci- 
însuși calificarea res-

CORESpowoențA din; roma.< ■
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După opt runde

+
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor, luni seara a sosit în 
Capitală, într-o vizită de prietenie, 
o delegație a femeilor din Suedia, 
condusă de Lisa Mattson, președin
ta Federației femeilor social-demo- 
crate din Suedia. (Agerpres) •

și alte materiale de 
Mașini de tot felul 
și instalează rețeaua

munca în trei

proiectat la o
12 000 tone fi-

Două echipe românești de 
fotbal susțin astăzi partide 
importante în cadrul unor 
competiții europene.

Steaua
In Capitală, pe stadionul 

„23 August", Steaua întîlnește 
pe cîștigătoarea „Cupei Fran
ței", Racing Club Strasbourg, 
pentru „Cupa Cupelor". Va 
reuși echipa bucureșteană să 
refacă handicapul de un gol 
cu care a pierdut primul joc, 
de acum o săptămînă, în de
plasare î Partida începe la 
ora 15.

/

La Ploiești, Petrolul are, de 
asemenea, un greu examen; 
primește replica echipei en
gleze F. C. Liverpool, în fața 
căreia a cedat în deplasare 
cu 2—0. Partida de la Plo
iești — contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni 
cepe la ora 15,30.

Dupa opt runde, in Campiona
tul mondial feminin de șah con
tinuă să conducă echipa României 
cu 14 puncte, urmată de U.R.S.S. 
(13,5), Iugoslavia (11,5), R. D. Ger
mană (10) etc.

în runda a opta, echipa României
a obținut un rezultat foarte bun, 
reușind să întreacă cu 2-0 selecțio
nata Iugoslaviei. La prima masă, 
Alexandra Nicolau a învins-o (cu

piesele negre), în 44 de mutări, pe 
Vera Nedelkovici, iar Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat în fața 
maestrei Katia Jovanovici.

Alte rezultate : Cehoslovacia — 
Danemarca 1—1 ; U.R.S.S. — Po
lonia 2—0 ; R. D. Germană — 
S.U.A. 2—0 ; Anglia — Austria 
1,5 — 0,5 ; Olanda — Bulgaria 
1—0 (1) ; R. F. Germană — Unga
ria 0,5—0,5 (1).

Timpul probabil pentru 13, 14 
și 15 octombrie. în țară : După o 
răcire trecătoare, vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi izolate. Vint slab, 
pînă la potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 14 și 24 grade. 
Local ceată. în București : Vreme 
în general călduroasă, 
variabil. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în 
ușoară.

cu cerul

creștere

lor unități de producție s-au și 
Conturat. Brațele macaralelor urcă, 
tot mai sus elemente prefabricate, 
bare de oțel 
construcție, 
sapă șanțuri 
de conducte.

Pe adresa noii construcții conti
nuă să sosească utilaje și agregate 
din R. F. Germană. în dorința de 
a scurta termenul de dare în folo
sință a obiectivului — stabilit 
pentru a doua jumătate a anului 
viitor — la unele lucrări construc
torii și-au organizat 
schimburi.

Combinatul este 
capacitate anuală de
bre poliesterice. împreună cu alte 
unități similare ce urmează a se 
construi în următorii cîțiva ani, el 
va contribui la îndeplinirea unora 
din prevederile proiectului de Di
rective privind noul cincinal — 
document ce urmează a fi ■ dezbă
tut la cel de-al IX-lea Congres al 
P.C. Bulgar — și anume ca în 1971) 
ponderea fibrelor sintetice în in
dustria textilă a țării să ajungă la 
35—38 la sută.

C. LINTE

/

Pe masivul Bucegi, în regiunea 
muntelui Bătrîna, șase echipe for
mate din cei mai buni alpiniști ai 
țării s-au întrecut pentru cucerirea 
titlului de campioană națională. Pe
reți semeți brăzdați de fisuri discon
tinue, hornuri suspendate la mare 
înălțime, surplombe ce n-au putut 
fi îmblînzite decît cu ajutorul ace
lor de oțel — au servit drept pistă 
temerarilor cuceritori ai piscurilor, 
în urma omologării rezultatelor, cla
samentul arată astfel : 1) A. S. Ar
mata I Brașov — campioană națio
nală ; 2) A. S. Armata IV Brașov ; 
3) Metalul Hunedoara ; 4) A. S. Ar
mata II Brașov i 5) Dinamo Brașov j 
6) Sănătatea Arad.

Comportarea sportivilor de la A.S. 
Armata Brașov merită a fi sublinia
tă în mod deosebit. Prezenți în fi
nală cu trei echipe, ei au ocupat 
locurile fruntașe, cîștigînd totodată 
și „Cupa Alpiniadei republicane", 
desfășurată concomitent cu întrece
rile campionatului. Noii campioni ai 
țării sînt Aurel Irimia, maestru al 
sportului, Dumitru Chivu și Matei 
Schenn (în fotografia de jos, de la 
stingă la dreapta), iar vicecampio- 
nii — Nicolae Zbîrcea și Mihai 
Szalma. Succesul lor se datorește 
antrenamentelor perseverente con
duse de Emilian Cristea, maestru al 
sportului.

«fel!

Continuîndu-și turneul 
țara noastră, echipa de fotbal 
F.C. Karl Marx Stadt (R. D. 
Germană) a jucat ieri la Cra
iova cu Știința din localitate. 
Scor: 2—0 pentru oaspeți.

★

în urma tratativelor duse
între conducerile cluburilor 
Dinamo Pitești și F. C. Tou
louse, au fost stabilite datele 
de desfășurare a meciurilor 
dintre cele două formații, con
tînd pentru turul doi al „Cu
pei orașelor tîrguri". Meciul 
tur va avea loc la 19 octom
brie la Toulouse, - iar returul 
la 26 octombrie la Pitești.

în
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în apele teritoriale ale 
statului Chile se desfășoa
ră manevrele maritime mi
litare „Unitas-VIl", la care 
participă nave militare ale 
S.U.A. și statului Chile... La 
Bogota a luat sfîrșit cursul 
de pregătire a unui grup 
de ofițeri superiori din di
ferite țări ale Americii La
tine, instruiți de specialiști 
nord-americani în vederea 
luptei împotriva mișcărilor 
de partizani. Reuniunea șe
filor de state membre ale 
Organizației Statelor Ame
ricane, proiectată pentru 
sfirșitul acestui an, a fost 
amînată pentru primăvara 
anului viitor...

Sînt cîteva 
mele, aparent 
care au sosit 
urmă la 
continentul 
Legătura 
însă ușor 
contextul
cu țările situate la sud de 
Rio Grande. Conținutul a- 
cestor relații nu este de
cît un lanț al presiunilor 
pe care diplomația nord-a- 
mericană le-a exercitat și 
le exercită asupra vieții 
politice și economice din 
aceste țări. Printr-un șir de 
tratate și convenții, sub 
pretextul așa-numitului „a- 
jutor economic", monopo
lurile S.U.A. s-au infiltrat 
în America Latină, subju- 
gîndu-i economia. Iar 
tunci cînd popoarele 
această regiune s-au
dicat împotriva dominației 
monopolurilor străine, di
plomații americani au tre
cut la presiuni politice, 
mergînd pînă la aducerea 
la putere și sprijinirea unor 
regimuri militare 
riale.

Sub pretextul 
pentru asigurarea

rității continentale" s-a în
cercat, cu ani în urmă, în
jghebarea „Pactului Atlan
ticului de Sud", din care 
urmau să iacă parte Ar
gentina, Brazilia, Paraguay 
și Uruguay. în urma pro
testelor vehemente ale o- 
piniei publice proiectul a 
eșuat.

Dar S.U.A. nu au renun
țat la intenția lor. Emisarii

din telegra- 
dispersate, 

cu o zi în 
redacție de pe
latino-american. 
între ele este 
de stabilit în 
relațiilor S.U.A.

a- 
din
ri-

dictato-

„grijii"
„secu-

• SPECTACOLE SEMNIFICATIVE cucerit publicul ita
lian, a cărui masivă 

IN STAGIUNEA DE TOAMNĂ
face apologia colo
nialismului „Africa 
addio", despre care 
am avut prilejul să 
vorbesc într-o cores
pondență anterioară. 

Aș vrea, să comple
tez acest succint ta
blou al vieții artistice 
și Cu prezența la Sca
la din Milano a bale
tului „La Strada" 
realizat după cu
noscutul film ăl iui 
Fellini, Faptul că dra
ma unor oameni sim
pli, a fetei sărace 
Gelsomina și a acto
rului ambulant Zam
pano și-a găsit găz
duire sub cupola, ce
lebrului teatru mila
nez este încă o măr
turie a curentului de 
aer proaspăt care se 
face tot 
simțit în 
trului și 
maselor 
tori.

Trecînd la dome
niul editorial remarci 

se înscrie și înainte de toate că și 
în această toamnă vi
trinele librăriilor se 
vor îmbogăți cu noi 
lucrări ale scriitori
lor români. A apărut 
în aceste zile o cule
gere cuprinzând scri
eri de Gala. Galac- 
t-ion și Aurel Mihale 
iar 
din 
nul 
lui 
„Fram, ursul polar' 
cu ilustrații de Eugen 
Taru. Vor urma apoi 
traduceri din Zaharia 
Stancu, Duiliu Zam- 
firescu. Marin Preda 
și Eugen Barbu pre
cum și o antologie a 
teatrului românesc.

• NOI TRADUCERI DIN LITERA
TURA ROMÂNĂ

cîn- 
tipul 
ava- 
lite-

După o vacanță es
tivală marcată totuși 
printr-o serie de fes
tivaluri de muzică 
ușoară, unde ciștig 
de cauză nu au avut 
nenumăratele gru
puri tip „beatles" ră
sărite ca ciupercile, 
ci tradiționalul 
tec melodic de 
napolitan, și o 
lanșă de premii
rare, stagiunea cultu
rală de toamnă se a- 
nunță bogată în eve
nimente.

— Publicul de azi, 
dornic fără îndoială 
de noutăți, receptiv 
la noile orizonturi pe 
care i le poate deschi
de teatrul, nu se poa
te adapta însă la 
anti-artă, la falsele 
inovații pe care i le 
oferă spectacolul tip 
„op“ sau „pop" — ne 
spunea directorul lui 
„Piccolo Teatro" din 
Milano, Paolo Grassi. 
El nu uită că arta 
este o Oglindă a rea
lității, dar nu o oglin
dă strîmbă în care a- 
ceastă actualitate să 
nu-și poată reflecta 
chipul. Desigur, pe 
unele afișe mai figu
rează lucrări depăr
tate de semnificația 
majoră a actului ar
tistic, dar ele nu sînt 
menite să asigure un 
succes real ci numai 
să răspundă gusturi
lor unui anumit pu
blic.

Spusele lui Grassi 
și-au găsit o confir
mare elocventă în 
spectacolele găzd.uite 
de cel de-al 25-lea

festival internațional 
de la Veneția. Pre
zent pentru prima 
oară în Italia, „Berli
ner Ensemble" a cu
cerit sufragiile publi
cului și ale criticii cu 
„Opera de trei pa
rale", „Mutter Cou
rage", „Ascensiunea 
lui Arturo Ui". Săp
tămânalul „L’Espres- 
so“, sintetizind cau
zele succesului, scria : 
„Acest turneu a sosit 
prea tirziu, 
inflație de 
ducții care < 
riorat un 
gust",

în aceeași ordine 
de idei a piesei-ma- 
nifest, izvorîtă din 
concepția că teatrul 
din zilele noastre nu 
trebuie lipsit de efi
ciența sa socială și 
etică, 
Spectacolul „Giovan
na del popolo". Pre
zentată în premieră 
pe scena Teatrului 
„Verdi" din Pisa, 
piesa lui Marcelo 
Sartarelli evocă, anii 
dramatici ai luptei 
de eliberare a po
porului nigerian. E- 
roina. principală, o 
tînără franceză, trece 
de partea forțelor 

con- 
la moarte

după o 
subpro- 

au dete- 
anumit

mai mult 
lumea tea
in rindurile 
de specio

în ultimul timp, cercurile 
militariste din S.U.A. și-au 
îndreptat atenția în direc
ția pregătirii terenului pen
tru organizarea unei arma
te continentale după proto
tipul „forței permanente", 
experimentate pe viu în 
timpul intervenției din Re
publica Dominicană. Planul 
a fost expus cît se poate 
de clar de ministrul apă-

Plan primejdios

Pentagonului au străbătut 
continentul în lung și în 
lat, au încheiat acorduri 
militare bilaterale, și-au o- 
ferit sprijinul în instruirea 
unor unități speciale de 
luptă împotriva mișcărilor 
de partizani, au organizai 
manevre militare în apele 
teritoriale ale țărilor din A- 
merica Latină. Paralel, ei 
au continuat presiunile 
pentru a determina statele 
latino-americane să ac
cepte crearea de „forțe 
militare colective", menite 
să dirijeze eforturile pen
tru salvarea regimurilor 
dictatoriale. Ca un prim 
pas în această direcție s-a 
creat „Consiliul de apăra
re al Ameiicii Centrale".

rării McNamara la una din 
recentele ședințe secrete 
ale Camerei Reprezentan
ților. El a calificat drept 
„depășită" și „nerațională" 
asistența militară acordată 
fiecărei țări (latmo-ameri- 
cane) în parte în locul a- 
cestui sistem, el a preco
nizat o formă care să per
mită „utilizarea coordona
tă a forțelor armate ale A- 
mericii Latine". „Ar fi mi
nunat dacă în America 
Latină ar exista o alianță 
de tipul N.A.T.O." — con
chidea McNamara.

La Washington se 
tează pe faptul că
tarea unui bloc militar 
gresiv în America Latină,

con- 
înflin- 

a-

partea 
populare și e 
damnată 
de către tribunalul 
militar. Este semnifi
cativă prezența pe 
afiș a unei asemenea 
piese după ce filmul 
lui Pontecorvo „Bă
tălia Algerului" a ob
ținut marele premiu 
al festivalului de la 
Veneția. Pelicula, a

în cu.rînd va ’eși 
tipografii rorna- 
pentru copii al 
Cezar Petrescu

Ion MARGINEANU

sub conducerea Pentago
nului, ar înlesni amestecul 
S.U.A. in treburile interne 
ale statelor latino-ameri- 
cane pentru a menține la 
putere regimuri docile, a 
apăra pozițiile monopolu
rilor și a înăbuși mișcările 
patriotice din aceste țări. 
De aceea, expertii ameri
cani fac în ultimul timp în
cercări de a revizui actua-

Latină

pentru îmbunătățirea situa
ției economice de ne con
tinent, Statele Unite insistă 
ca agenda conferinței să 
cuprindă oroblema creării 
„forței armate interameri- 
cane". Disputa în turul lo
cului de întîlnire nu este 
nici ea lipsită de interes 
deoarece Pentagonul pre- 
feră ca ea să aibă loc în- 
tr-una din capitalele care 
se pronunță favorabil pla
nurilor sale militare

încercarea S U.A de a 
readuce pe tapet planul 
creării unui bloc mthtai pe 
teritoriul Americii Latine se 
lovește de opoziția toi mai 
fermă a opiniei publice de 
pe continent Sesizind pe
ricolul pe care 1-ai repre
zenta existenta unui ase
menea bloc, pături din ce 
în ce mai largi ale popu
lației. partide și organiza
ții politice de diverse nu
anțe, chiar unele quverne, 
se pronunță contra 
țiilor Pentagonului, 
tare unor concepții 
nice care lezează 
piile independentei 
veranitătii statelor
americane si sînt îndrepta
te. în primul rînd, împotri
va popoarelor din aceste 
țări. „Inspiratorii blocului 
— scrie revista mexicană 
„Siempre" — urmăresc le
galizarea intervenției Sta
telor Unite ale Americii în 
treburile interne ale țărilor 
latino-americane" în ace
lași timp realizarea unei 
alianțe de tip NAT O în 
America Latină ar periclita 
securitatea țărilor din a- 
ceastă zonă si ar constitui 
o serioasă sursă de încor
dare în relațiile Internațio
nale și de primejdie pentru 
pace.

la Cartă a O.S.A. în așa 
fel încît ea să ofere Sta
telor Unite un cîmp de ac
țiune mai larg.

Amînarea reuniunii șefi
lor de state membre 
O.S.A., dincolo de 
vele" declarate în mod 
ficial, se datoreste după 
cum observă ziarul ,New 
York Times" „divergente
lor politice serioase dintre 
unele țări cu privire la pro
blemele care 
fie discutate 
reuniune". în 
meroase țări 
cane (Mexic, 
Venezuela, Ecuador, Colum
bia. Uruguay etc.) cer ca 
pe ordinea de zi a întîl- 
nirii să figureze măsuri

> ale 
„moti- 

o-

urmează să 
la această 

timp' ce nu- 
latino arneri- 
Chile, Peru,

inten- 
tribu- 

anacio- 
princi- 

si su- 
latino-

Eugen IONESCU



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. Ziua României
PROBLEMELE RELAȚIILOR

INTEREUROPENE
la expoziția
de la Bruxelles

Vizita delegației de partid Expoziție de artă plastică

IN DEZBATERE
NEW YORK 11 — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicoțae Ionescu, 
transmite : în cadrul dezbaterilor 
generale care au loc în Adunarea 
Generală p O.N.U., a luat cuvîntul 
Jozef Winiewicz, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Polo
niei. Referindu-se la situația din 
Europa, șeful delegației poloneze a 
spus, printre altele : „La ultima 
lor conferință, care a avut loc la 
București, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și-au făcut 
cunoscută hotărîrea de a cădea de 
acord chiar de acum în legătură 
cu lichidarea organizațiilor milita
re, atît N.A.T.O. cît și Tratatul de 
la Varșovia. Divizarea Europei în 
grupări militare opuse trebuie să 
fie înlocuită printr-un sistem efec
tiv de securitate colectivă. Acesta 
este țelul nostru și vom continua 
să facem totul pentru realizarea 
lui".

în legătură cu această problemă, 
ministrul de externe al Suediei, 
Torsten Nilsson, a declarat: „Si
tuația actuală din Europa se ca
racterizează printr-o mobilitate 
crescîndă și o intensificare rapidă 
a contactelor dintre toate țările, și 
nu în ultimul rînd între popoarele 
Europei răsăritene și Europei oc
cidentale. Noi, în Suedia, 'conside
răm această tendință ca deosebit 
de valoroasă și încurajatoare".

Ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu, a de
clarat că trebuie să se pună capăt 
războiului din Vietnam. Statele U- 
nite trebuie să înceteze bombarda
mentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam fără nici un fel de con
diții prealabile, a spus el. Referin
du-se la problema cipriotă, minis
trul cipriot a declarat că „viitorul 
Ciprului trebuie să fie rezolvat în 
conformitate cu dorința poporului 
acestei țări", orice soluție trebuind

să fie bazată pe autodeterminare. 
Kyprianu a arătat că convorbirile 
particulare care au loc în prezent 
între guvernele Greciei și Turciei 
pentru soluționarea problemei ci
priote „au dus la o reducere a ten
siunii în Mediterana răsăriteană, și 
dacă va fi găsită o soluție accep
tabilă poporului cipriot, aceasta va 
fi salutată de guvernul meu".

Ministrul de externe al Marii 
Britanii, George Brown, s-a pro
nunțat pentru întărirea O.N.U. Ex- 
primîndu-și „convingerea profundă 
că toate popoarele lumii trebuie să 
fie reprezentate în O.N.U.", mi
nistrul britanic a subliniat necesi
tatea urgentă ca „reprezentanții 
Republicii Populare Chineze să-și 
ocupe locul în organizație astfel 
îneît vocea a șapte sute de mili
oane de chinezi să poată fi 
în acest for".

Arătînd că guvernul său 
deră ilegal regimul lui Ian 
din Rhodesia și că acesta trebuie 
să fie înlocuit cu un guvern re
prezentativ, George Brown a de
clarat că „acordînd sprijin deplin 
reprezentanților Commonwealthu
lui la O.N.U., Anglia va fi gata să 
se alăture, pînă la sfîrșitul acestui 
an, în calitate de coautoare a unei 
rezoluții a Consiliului de Secu
ritate care să prevadă sancțiuni e- 
conomice efective și selective îm
potriva Rhodesiei".

în ce privește războiul din Viet
nam, Brown a expus punctul de 
vedere cunoscut al guvernului en
glez de „înțelegere" a politicii a- 
mericane. Ministrul englez a repe
tat totodată recenta sa propunere 
privind convocarea conferinței de 
la Geneva pentru Indochina.

BRUXELLES 11 (Agerpres). —
Cu prilejul Zilei României la Sa

lonul internațional al alimentației și 
artelor menajere din Bruxelles a fost 
arborat drapelul românesc și s-a 
transmis imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

★
Marți seara a avut loc un cocteil 

oferit de Alexandru Marius, direc
torul expoziției românești, și Ștefan 
Niță, șeful Agenției economice ro
mâne la Bruxelles.

auzită

consi- 
Smith

CONGO

Cooperare
soviete - franceză

■

MOSCOVA 11 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că la Mos
cova a fost semnat un acord cu 
privire la cercetările sovieto-fran- 
ceze la acceleratorul de 70 miliar
de electron-volți, care se constru
iește în orașul Serpuhovo de lîngă 
Moscova. în baza acordului, partea 
franceză va pune la dispoziția U- 
niunii Sovietice camera de cerce
tări „Mirabelle", care funcționează 
pe bază de hidrogen lichid, și uti
lajul auxiliar. Această cameră este 
destinată studierii legilor interac
țiunii particulelor elementare. Ea 
urmează să fie pusă în funcțiune la 
Serpuhovo în anul 1969. Partea so
vietică va pune la dispoziție un fas
cicul de protoni de 70 miliarde e- 
lectronvolți și va asigura tot ceea 
ce este necesar pentru exploatarea 
normală a camerei.

într-un comunicat dat publi
cității la Moscova, se arată 
că au fost create grupuri mix
te de lucru ce vor efectua cerce
tări în spațiul cosmic și lucrări în 
domeniul telecomunicațiilor și me
teorologiei cosmice. Părțile au ho
tărît, de asemenea, să înceapă stu
dierea problemei lansării unui 
telit francez cu ajutorul unei 
chete sovietice.

în comunicat se mai arată
vor fi extinse experiențele comu
ne în domeniul telecomunicațiilor 
cosmice prin intermediul satelitu- 

. lui sovietic „Molnia".

KINSHASA 11 (Agerpres). — 
Printr-o dispoziție a organelor 
Securității de Stat din Congo 
(Kinshasa), săptămînalele „La 
Lumiere" și „Notre Avenir", 
editate în orașul Lumumbashi, 
au fost suspendate. Editorul 
săptămînalului „La Lumiere" a 
fost arestat. Editorul ziarului 
„Notre Avenir" este acuzat de 
a fi întreținut legături cu fos
tul premier congolez, Chombe, 
care se află în prezent la Ma
drid.

sa- 
ra-

că

In ultimul timp pe 
arena politică vest- 
germană s-au înregis
trat puternice frămîn- 
tări care au antrenat 
toate partidele politi
ce reprezentate în 
Bundestag. Pe de o 
parte sînt adresate 
critici la adresa politi
cii cabinetului Erhard, 
critici care în ultima 
vreme au îmbrăcat 
forma unor cereri di
recte de remanieri 
guvernamentale. Pe 
de altă parte, conflic
tul între o serie de 
șefi militari și guvern, 
generat de tendința 
unor generali de a 
pătrunde în sfera poli
ticii și de a impune 
hofărîri pe care auto
ritățile civile le consi
deră de competența 
lor, a provocat o de
misie în lanț a unor 
comandanți ai Bun- 
deswehrului : gene
ralii Trettner, Pa- 
nitzki, Pape.

In conducerea parti
dului de guvernămînt 
se înfruntă două ten
dințe, în special în a- 
precierea liniei politi
cii externe a cabine
tului. Una din aceste 
tendințe, reprezentată

și guvernamentale române in Guineea românească la Pekin
CONAKRY 11 (Agerpres). — De

legația de partid și guvernamen
tală română, condusă de Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care a participat 
la festivitățile prilejuite de ziua 
națională a Republicii Guineea, a 
făcut între 8 și 10 octombrie vi
zite secretarului permanent al Bi
roului Politic Național al Parti-

consulatului S.U.A. din 
francez Strasbourg, o 
de largă circulație în 

Partizanii păcii cer în-

în fața 
orașul 
lozincă 
lume: „I 
cetarea agresiunii americane în 

Vietnam"

Msill|i 
lIF

o

HANOI 11 (Agerpres). — Ho Și 
Min, președintele C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele R. D. Vietnam, a 
primit marți pe membrii delegației 
de partid și guvernamentale bulga
re, condusă de general de armată 
Ivan Mihailov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al R. P. Bulgaria, care 
află în vizită în R. D. Vietnam.

Au participat conducători
partid și de stat ai R. D. Vietnam.

de
se

de

întrevedere intre președintele S. II. A. 
si ministrul de externe al U.R.S.S.S

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la 10 octombrie, A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a făcut, 
la invitația președintelui John
son, o vizită la Casa Albă. La 
convorbirea care a avut loc între 
președintele S.U.A. și ministrul de 
externe sovietic au asistat, din 
partea sovietică, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., A. Dobrînin, iar 
din partea americană, secretarul 
de stat, Dean Rusk, și alte per
soane oficiale.

Agenția TASS arată că, după 
întrevedere, purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Christian, a decla
rat corespondenților că președinte
le Lyndon Johnson și ministrul so
vietic al afacerilor externe, A. 
Gromîko, au procedat „la o dis
cuție sinceră și largă, într-o at
mosferă de lucru, asupra unei se
rii de probleme de interes reci- 
proc“. El a adăugat că, la înche
ierea convorbirii, președintele i-a 
prezentat ministrului sovietic pe 
vicepreședintele S.U.A., Humphrey, 
și pe liderii partidului democrat 
din Congres.

dului Democrat din Guineea, Leon 
Maka, ministrului de externe, Louis 
Lansana Beavogui, membri ai Bi
roului Politic Național, ministrului 
educației naționale, Saidou Conte, 
și ministrului sănătății, Diallo Al
pha Ahmadou. Cu acest prilej, au 
avut loc convorbiri care s-au des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate. Delegația ro
mână a vizitat, de asemenea, une
le obiective industriale.

în aceste vizite delegația româ
nă a fost însoțită de Ismael Toure, 
ministrul dezvoltării economice, 
membru al Biroului Politic Națio
nal al Partidului Democrat din 
Guineea.

PEKIN 11. — Corespondentul
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Expoziția de artă plastică româ
nească, deschisă în pavilionul cul
turii din Palatul de iarnă de la 
Pekin, a fost vizitată la 11 octom
brie de Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Liu Nin-i, secretar al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, Giao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Sun I-pin, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au fost prezenți Iorgu Istrate, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României 
membri ai ambasadei.

în R. P. Chineză, și

Convorbirile
reprezentanților

P. C. din Cehos,n"^cîa
și S.F.I.i

n.a.t.0. Sediul a fost fixat ■ na

dar problemele rămîn
PARIS 11 (Agerpres). — Pro

blema rolului și a misiunilor forțe
lor militare franceze staționate în 
Germania occidentală continuă să 
fie una din temele principale ale 
discuțiilor din Consiliul permanent 
N.A.T.O.

Cu prilejul unei reuniuni, cei 14 
aliați ai Franței din Consiliul per
manent al N.A.T.O. au examinat

problema staționării forțelor mili
tare franceze în Germania occi
dentală fără însă a se lua vreo 
hotărîre în acest sens.

De asemenea, Consiliul perma
nent al N.A.T.O. s-a pronunțat în 
favoarea transferării în Olanda 
a Cartierului general al forțelor 
N.A.T.O. din Europa centrală, care 
în prezent se află la Fontaine
bleau.

Afacerea „farfuriilor

zburătoare"

prim-secretar al C.C. a. 
Cehoslovacia, și cu alte 
oficiale. în comunicatul 
la această vizită se ara- 
cursul convorbirilor, re-

din nou

Trebuie spus din 
capul locului că în 
ultimele zile n-a fost 
văzută nici o „farfu
rie zburătoare" scă- 
părînd seîntei sau 
dînd tîrcoale cine 
știe cărui obiectiv a- 
merican. Totuși, afa
cerea „obiectelor zbu
rătoare neidentifica
te" a fost 
deschisă.

Liderul 
republican
mera Reprezentanți
lor a cerut Congre
sului inițierea unei 
anchete, 
savanți 
primit 
forțelor 
riene 
studieze problema ce
lor 10 147 de „farfu
rii" semnalate pînă 
în prezent. (Prima a 
fost văzută la 24 iu
nie 1947 de către un 
om de afaceri, pe 
nume Arnold Ken
neth). Vor fi alo
cați 300 000 de dolari 
pentru înființarea u- 
nui laborator de cer
cetări, care va fi con
dus de fizicianul Ed
ward CondOn. După 
cum transmite agen
ția France Presse, în 
cadrul laboratorului 
vor mai lucra și sa- 
vanții dr. Franklin 
Roach, Stuart Cook 
și alții. Raportul aces
tora va fi 
pînă în anul 1968 și 
va fi supus verifică
rii științifice din par

Un grup de 
din S.U.A. a 
din partea 
armate ae- 

misiunea să

tea unui comitet al 
Academiei Naționale 
de științe a Statelor 
Unite.

Pînă la aflarea ver
dictului savanților, 
problema „farfuriilor 
zburătoare" va con
tinua probabil să în- 
fierbînte imagina-

grupului 
din Ca-

ția multor cetățeni’. 
Un sondaj recent re
levă că. peste cinci 
milioane de ameri
cani pretind că au 
văzut cu ochii lor a- 
ceste misterioase a- 
pariții. Forțelor ae
riene le-au fost sem
nalate în primele 
șapte luni ale acestui 
an 646 de cazuri, a- 
dică aproape dublul 
aparițiilor din perioa
da respectivă a anu
lui trecut. Multe 
din „farfuriile zbură
toare" s-au dovedit a 
nu fi altceva decît 
farse — destul de 
reușite — ale unor 
studenți poznași.

De altfel, în cei 19 
ani de la semnalarea 
„farfuriilor" mulți 
experți au refuzat să 
dea crezare existen- 

terminat ței acestora. Alții au 
emis chiar ipoteza 
apropierii de Pămînt 
a unor nave extrate-

restre, în timp ce unii 
le-au socotit drept 
..un nou tip de arme". 
S-a citat adesea ca
zul avionului „Mus
tang F 51", al cărui 
pilot, urmărind o 
astfel de „farfurie", 
ar fi pierit. S-a mai 
relatat că la Calcutta, 
un avion de pasageri 
de tipul „Cornet", 
aflat în zbor, a sem
nalat un obiect ciu
dat, iar scurt timp 
după aceasta, avio
nul s-a prăbușit. Pa
ralel, anumite cercuri 
politice n-au ezitat 
să folosească „apa
rițiile suspecte" în 
felul lor. „Farfuriile 
zburătoare" au deve
nit în timpul anilor 
„războiului rece" un 
argument pentru 
stoarcerea de fonduri 
destinate înarmări
lor. De altfel, nume
roși comentatori au 
făcut legătura între 
misterioasele apariții 
și momentele de ten
siune în relațiile in
ternaționale. Unii 
ziariști occidentali se 
întreabă și acum 
dacă nu cumva re
deschiderea proble
mei a fost inițiată de 
cei interesați în 
stoarcerea de noi 
fonduri în scopuri 
prea terestre — și a- 
nume pentru o nouă 
sporire a alocațiilor 
aviației militare ame
ricane.

A. BUMBAC

★
HAGA 11 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Olan
dei, Joseph Luns, a făcut cunoscut 
marți Senatului olandez hotărîrca 
Consiliului Blocului Atlanticului 
de nord de a transfera pe terito
riul Olandei Cartierul general al 
forțelor aliate din zona Europei 
Centrale, aflat în momentul de 
față în Franța la Fontainebleau. 
Noul cartier general al forțelor a- 
liate din zona Europei Centrale 
va fi instalat la Brussum în clă
dirile fostei administrații a mine
lor de stat din Limbourg, pînă la 
1 aprilie 1967.

PR AGA 11 (Agerpres). - 
gația Partidului socialist . 
(S.F.I.O.), condusă de Guy K 
secretar general al partidului, 
încheiat vizita în Cehoslovacia, 
legația a avut convorbiri cu 
Novotny, 
P.C. din 
persoane 
referitor 
tă că, în
prezentanții celor două partide s-au 
informat reciproc cu privire la po
zițiile partidelor lor în problemele 
politicii internaționale, mai ales în 
legătură cu situația din Vietnam, 
problema germană și problema 
nerăspîndirii armei nucleare. S-a 
constatat năzuința comună a celor 
două părți de a contribui la co
existența pașnică a țărilor cu o- 
rînduiri sociale diferite, la solu
ționarea problemelor litigioase pe 
caiea tratativelor și la înfăptuirea 
dezarmării generale.

Reprezentanții P.C. din Ceho
slovacia și ai S.F.I.O. au subliniat 
că. în ciuda deosebirilor ideologi
ce, se poate și este necesar să se 
întărească colaborarea dintre for
țele progresiste democratice. Ei au 
relevat necesitatea extinderii unor 
legături care ar putea duce la o 
înțelegere mai bună a punctelor 
de vedere și la apropierea lor și 
s-au declarat de acord să conti
nue contactele, al căror început a 
fost marcat de actuala vizită a de
legației S.F.I.O. în Cehoslovacia.

Insulele Barbados
pe calea independenței
BRIDGETOWN 11 (Agerpres). 

— Guvernatorul britanic al Insu
lelor Barbados, John Stowe, a a-

nunțat dizolvarea 
El a stabilit data 
geri legislative la 
deci cu 27 de zile
teritoriu să devină independent.

parlamentului, 
viitoarelor ale-

3 noiembrie, 
înainte ca acest

Mării 
au o 
popu-
Insu-

Situate în partea de sud a 
Caraibilor, Insulele Barbados 
suprafață de 430 km p și o 
lație de 2.50 000 de locuitori,
lele se află sub stăpînire britanică 
din anul 1625. In 1958 ele ou fost 
integrate în Federația Indiilor de 
Vest, creație artificială a politicii 
coloniale britanice, care s-a destră
mat după patru ani. In 1955 a luat 
ființă Partidul democratic laburist, 
grupînd în jurul său forțele inte
resate în dobîndirea independentei.

Au avut loc tratative cu guver
nul englez, în urma cărora s-a a- 
nuntat că Ia 30 noiembrie acest 
teritoriu va deveni un stat indepen
dent în cadrul Commonwealthului.

fSjJ BUDAPESTA. Cu prilejul vizitei pe care o face tn R. P. Ungară, 
“• Mihai Suder, ministrul economiei torestiere, a fost primit marți de 
Feher Lajos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al Guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar.

de cancelarul Erhard 
și ministrul său de ex
terne Schroder, urmă
rește o apropiere și 
colaborare cît mai 
sfrînse cu S.U.A., în 
speranța că pe aceas
tă cale R.F.G. va ob
ține, în cadrul N.A.T.O., 
accesul la arma nu
cleară. Cealaltă, în 
care perseverează 
fostul cancelar Ade
nauer, secondat de a- 
proape de Strauss, șe
ful partidului Uniunea 
creștin-socială, ramura 
bavareză a U.C.D., de 
Gerstenmaier, preșe
dintele Bundestagului 
și Barzel, șeful grupu
lui parlamentar al 
U.C.D., preconizează o 
colaborare mai sfrînsă 
cu Franța, chiar în de
trimentul relațiilor cu 
S.U.A. Aceștia din 
urmă, mizînd pe po
tențialul economic al 
Germaniei occidenta
le, consideră că prin 
intermediul Franței, 
drumul spre bomba a- 
tomică va fi mai scurt. 
Sesizînd acest aspect 
ziarul „Le Figaro” 
scria recent că „pen
tru anumiți oameni 
politici ambițioși din 
U.C.D, tratatul franco—

POLITICĂ VEST GERMANĂ
vest-german servește 
drept ca! de bătaie".

în toiul disputelor, 
un fapt neașteptat l-a 

'constituit demisia mi
nistrului Ludger Wes- 
trick, șeful de cabinet 
al cancelarului federal, 
unul din cei mai vechi 
și apropiați colabora
tori ai săi. Wesfrick 
și-a motivat retragerea 
prin dorința de a faci
lita „schimbări de per
soane și de organiza
re". Schimbările la 

aluzie 
insis- 

vreme 
Erhard

care se face 
sînt cerute cu 
ten(ă în ultima 
de criticii lui 
din propriul său par
tid, care urmăresc să 
readucă în guvern pe 
unul din exponenții 
lor, Strauss, eventual 
în funcția de ministru 
de externe. în acest fel,

ei speră că vor 
să promoveze 
cient linia lor

Un 
pentru 
nire a 
stiluii

reuși 
mai efi- 
politică. 
imedial 

reizbuc- 
l-a con-

prilej
actuala 
disputei 
călătoria cance-

miliarde mărci. (Zia
rele vest-germane au 
arătat că în actuala 
situație nu există po
sibilitatea acoperirii a- 
cesfor cheltuieli din 
fonduri bugetare).

CORESPONDENȚĂ

din-viena
în S.U.A. și a- 
încheiat cu a-

larului 
cordul 
cest prilej la Washing
ton. După cum se știe, 
acordul prevede o 
compensare a cheltu
ielilor pentru staționa
rea trupelor americane 
pe Rin prin achizițio
narea suplimentară de 
către R.F.G. de arma
ment și echipament 
militar în Statele Uni
te, în valoare de 3,6

de
Ade-

Semnalul a fost dat 
fostul cancelar 
nauer. înfr-un interviu 
televizat, el a criticat 
rezultatele vizitei lui 
Erhard în S.U.A., a- 
preciindu-le ca nefa
vorabile pentru R. F. 
Germană, și conside
red că aceasta este 
mai interesată în 
sfrîngerea colaborării 
cu Franța. în același 
sens s-a exprimat și 1

Strauss. Intr-un inter
viu acordat ziarului 
„Rheinischer Merkur”, 
el a cerut revizuirea re
lațiilor R.F.G. cu S.U.A., 
arătînd că guvernul 
încearcă „să îndepli
nească dorințele ame
ricane chiar înainte ca 
acestea să capete la 
Casa Albă o formă 
precisă*. El s-a pro
nunțat pentru investi
rea fondurilor desti
nate înarmării în „con
cerne europene”.

Pentru a ilustra pînă 
la ce ascuțiș au ajuns 
disputele în sînul 
U.C.D., ziarele citează 
și faptul că cea mai 
puternică organizație a 
partidului, cea din lan
dul Renania de nord 
— Westfalia, a cerut 
în mod ultimativ o re
maniere a guvernului

pînă la 25 noiembrie, 
arătînd că, în caz con
trar, va cere convoca
rea unui congres ex
traordinar.

împotriva acordului 
încheiat la Washington 
s-a pronunțat și Parti
dul social-democrat, a- 
flat în Opoziție. Prin 
purtătorul său de cu
vînt, Wehner, grupul 
parlamentar social-de
mocrat a cerut destitui
rea lui Kai Uwe von 
Hassel din funcția de 
ministru al apărării, pe 
motiv că acesta, înso- 
țindu-l pe cancelar la 
Washington, a sprijinit 
achiziționarea supli
mentară de armament 
american 
menf, fără 
mă de 
bugetare.

Replica 
daf-o cancelarul 
hard tuturor criticilor 
săi are forma unui co
municat oficial care ca
lifică „seria de decla
rații negative din 
timpul și de după vo
iajul în America con
trare și nefaste* pen
tru 
liticii 
Respingînd 
aduse, el

și echipa- 
să țină sea- 
posibilitățile

pe care a 
' Er-

eficacitatea po- 
vesf-germane. 

criticile 
a decla

rat, în cadrul dezbate-

rilor din Bundestag, că 
guvernul său va conti
nua actuala orientare 
spre S.U.A. și N.A.T.O., 
și a precizat că acor
dul de la Washington 
va fi realizat prin lan
sarea către S.U.A., pînă 
la 30 iunie 1967, a co
menzilor de armament 
și echipament prevă
zute. El a adăugat că 
achitarea sumelor ne
cesare se va face cu 
ajutorul Băncii federa
le, fără să se apeleze 
la fonduri bugetare, 
între timp însă Banca 
federală a refuzat să 
acorde sumele solici
tate de guvern. „Die 
Welt* scrie, în legă
tură cu aceasta, că nici 
discuțiile din Bundes
tag „nu au aruncat lu
mină în întunericul 
care învăluie modali
tatea cum urmează să 
fie procurate cele 3,6 
miliarde mărci pe care 
Bonn-ul le datorează 
Statelor Unite”.

Dezbaterile din Bun
destag încheindu-se 
fără a da satisfacție cri
ticilor guvernului, dis
puta în sînul partidu
lui de guvernămînt 
continuă.
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EHJ BERLIN. La 10 octombrie a avut loc la Berlin întîlnirea delegației 
Eaî R. D. Germane, condusă de W. Ulbricht, prim-secretar al C.C., al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, cu delegația R. D. Vietnam, 
în frunte cu Le Thanh Nghi, membru nl Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ai R. D. Vietnam; In urma tratativelor duse de delegația R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, cu o delegație guvernamentală a 
R.D.G., condusă de G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
au fost semnate acorduri privind livrările reciproce de mărfuri pe 1967 
și acordarea unul ajutor economic și unor credite pe termen lung din 
partea R.D.G.

ULAN BATOR. La 11 octombrie, la Ulan Bator s-a deschis prima 
•*“ Consfătuire republicană a lucrătorilor din domeniul culturii dtn 
R. P. Mongolă. La consfătuire participă peste 400 de delegați din toate 
orașele și provinciile țării.

ggî BELGRAD. După cum anunță agenția Tanîug, guvernul iugoslav a 
hotărît ca misiunea sa diplomatică din R. D. Germană să fie ridi

cată le rangul de ambasadă.

■@51 LONDRA. Cunoscutul actor de cinema Charlie Chaplin a fost trans- 
portal marți Ia spitalul Slough, din apropierea Londrei, în urma 

unei fracturi a piciorului drept. Charlie Chaplin, în vîrstă de 77 de ani, 
se afla în momentul accidentului în studiourile de la Pinewood, unde 
lucra la montarea ultimului său film „Contesa din Hong Kong".

SALISBURY. Tn capitala rhodesiană s-a aflat luni că în cursul aces
tei săptămîni urmează să sosească aici un nou emisar al primului 

ministru britanic Harold Wilson. Trimisul englez urmează să-i comunice 
premierului rhodesian, Ian Smith, ultimele condiții ale guvernului brita
nic pentru soluționarea crizei rhodesiene.

IUI LONDRA. Tntr-o declarație a delegației spaniole, publicată Ia Lon
dra, se arată că propunerea britanică de a supune aspectele juri

dice ale litigiului anglo-spaniol privind Gibrallarul Tribunalului Inter
național de la Haga „nu concordă cu recomandarea făcută de O.N.U. 
Marii Britanii și Spaniei de a rezolva diferendul lor prin intermediul 
convorbirilor bilaterale".

MONROVIA. Președintele Liberiei, William Tubman, a anunțat că, 
®'5 recent, tn timp ce se afla într-o vizită în Elveția, a avut loc o ten
tativă nereușită de lovitură de stat. Fără a da amănunte, William Tub
man a declarat că această acțiune a fost pusă la cale de un stat vecin, 
al căruj nume nu l-a menționat.

ras LONDRA. Azi se deschide la Blackpool cel de-al 84-lea Congres al 
*■“ Partidului conservator britanic. Observatorii politici relevă că dis
cuțiile asupra problemelor apărării sl Rhodesiei, aflate pe ordinea de zi, 
vor fi destul de „aprinse”.
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