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Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Deschiderea lucrărilor

Senarei C.C. al P.C.R
Miercuri dimineață s-au deschis lucrările 

Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, cu următoarea ordine 
de zi:

1. — Majorarea pensiilor și îmbunătățirea 
legislației cu privire la pensii.

2. — Informare asupra activității externe

a Partidului Comunist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

La lucrările plenarei participă ca invitați 
șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători ai organizațiilor de masă și obștești, 
ai unor instituții centrale de stat, redactori- 
șefi ai ziarelor centrale.

PROTECȚIE LA EXA
MENUL CALITĂȚII

H 0 privire in micro- 
universul biologic

ALEGERILE
IN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID
Ne aflăm în preajma unui mo

ment important în viața organiza
țiilor de partid. între 15 octom
brie și 20 decembrie vor avea loc 
adunările de dări de seamă și ale
geri, îricepînd de la grupele de 
partid și pînă la organizațiile re
gionale de partid' inclusiv. Aceste 
alegeri se desfășoară în condițiile 
muncii pline de avî’nt a întregului 
popor pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., pentru realizarea obiective
lor cincinalului. Rolul, lor constă 
în ă alege noua componență a or
ganelor locale de partid, a deter
mina continua ridicare a ni
velului muncii organizațiilor de 
partid, creșterea forței lor de mo
bilizare a maselor la înfăptuirea 
politicii partidului nostru. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Hotărîtor pentru dez
voltarea rolului conducător al par
tidului în etapa actuală este ridi
carea continuă a nivelului politico - 
ideologic și cultural al tuturor co
muniștilor, perfecționarea pregăti
rii lor profesionale, situarea lor în 
primele rînduri ale eforturilor po
porului pentru perfecționarea ac
tivității economice, pentru moder
nizarea producției, pentru răspîn- 
direa largă a științei și tehnicii în 
toate domeniile de activitate. Prin 
capacitatea, energia și priceperea 
lor, membrii de partid trebuie să 
exercite pretutindeni o puternică 
influență asupra tuturor oamenilor 
muncii, făcînd din fiecare organi
zație de partid forța dinamică a 
colectivelor din fabrici și uzine, din 
instituții, din agricultură".

Expresie grăitoare a profundului 
democratism caracteristic partidu
lui nostru, în viața căruia s-a 
statornicit practica de a antrena 
masa largă a comuniștilor la dez
baterea problemelor fundamentale 
ale activității partidului, la elabo
rarea liniei sale politice, adunările 
pentru dări de seamă și alegeri 
prilejuiesc analizarea activității 
fiecărei organizații de partid, 
aprecierea acesteia în lumina 
sarcinilor actuale. Esențial pentru 
buna desfășurare a adunări
lor de alegeri este ca ele să nu se 
limiteze la un bilanț al realizărilor, 
ci să pună în centrul atenției sar
cinile actuale și cele de viitor, 
precum și modul de a le soluționa.

în mod firesc, în fața organiza
țiilor de partid se ridică nenumă
rate probleme din cele mai variate ; 
înseamnă oare că adunările de ale
geri trebuie să dezbată. „cîte pu
țin din toate" ? Fără îndoială că 
nu. Rodnicia unei adunări depin
de nu dc numărul problemelor 
discutate sau al celor înscriși Ia 
cuvînt, ci de profunzimea dezba
terii, de concluziile desprinse, de 
măsurile practice pe care le-a indi
cat. Tocmai de aceea, este impor
tant ca dezbaterile să fie astfel 
orientate îneît din mulțimea pro
blemelor și sarcinilor să concen
treze atenția spre acele probleme 
concrete și spre acele verigi _ ale 
muncii de partid de care depinde 
progresul general în unitatea res
pectivă.

Spirit analitic, caracter concret, 
combativitate, conciziune — iată 
calități care trebuie să caracteri
zeze fiecare dare de seamă. Pentru 
a stîrni interes și o participare vie 
la discuții ea nu trebuie să se limi
teze la înșiruirea rezultatelor și 
sarcinilor ; tratarea problemelor la 
modul general este tot atît de lip
sită de eficacitate ca și aglomerarea 
de cifre și fapte lipsite^ de analiză 
și interpretare. Rolul dării de sea-

mă este de a pătrunde în miezul 
problemelor, a arăta ce concluzii se 
desprind din experiența acumulată, 
ce cauze au determinat anumite 
deficiențe, cum pot fi înlăturate, 
ce trebuie făcut pentru perfecțio
narea muncii de partid.

Care :sint problemele care tre
buie să stea -în centrul dezbateri
lor; adunărilor de alegeri ?

Pretutindeni, dezbaterile vor tre
bui orientate spre sarcinile esen
țiale ce decurg din documentele 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
din hotărîrile plenarelor C. C. al 
P.C.R., care i-au urmat, bineînțeles, 
ținînd seama de specificul preocu
părilor fiecărei organizații.

(Continuare în pag. a Il-a)

A început

cehoslovacă
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a primit de
legația militară cehoslovacă, con
dusă de general de armată Bohu- 
mir Lomsky, ministrul apărării na
ționale a R. S. Cehoslovace, care 
se află în vizită în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor armate, 
Grigore Răduică, șef de secție la

C.C. al P.C.R., general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general- 
locotenent Ion Coman, general-co- 
lonel Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate.

A fost de față Cestmir Cisar, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

(Agerpres)

în constricție Un aeroport 
modern, lîngă Tg. Mureș

La Vidrasău, lîngă 
orașul Tg. Mureș, au 
început lucrările de 
organizare a șantie
rului pentru construi

rea unui mare și mo
dern aeroport. Con
form proiectelor, el 
va avea o suprafață 
de circa 100 hectare,

o aerogară șl pistă 
betonată de peste 
1 000 metri lungime 
și 45 metri lățime.

(Agerpres)

La Invitația Comitetului 
trai al Partidului Comunist 
mân, o delegație a Partidului Co
munist din Norvegia a vizitat Re
publica Socialistă România în pe
rioada 3—10 octombrie a.c. Dele
gația a fost formată din tovarășii 
Reidar Larsen, președintele Parti
dului Comunist din Norvegia, Just 
Lippe, membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Norve
gia, și Birger Bakken, membru al 
Comitetului Central al ~ 
Comunist din Norvegia.

Membrii delegației 
Comunist din Norvegia 
întreprinderi industriale, 
agricole, instituții culturale și so
ciale din București și din regiunile 
Ploiești, Galați și Dobrogea, s-au 
întîlnit cu muncitori, cadre teh
nice din întreprinderi, țărani coo
peratori, intelectuali, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și or
ganizațiilor obștești. Delegația a 
vizitat Universitatea din Bucu
rești și Academia de științe social- 
politice ,,Ștefan Gheorghiu".

Cu prilejul acestor vizite, oas
peții norvegieni au luat cunoștință 
nemijlocit de înfăptuirile obținute 
de poporul român în opera de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
de condițiile sale de muncă și de 
viață.

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia a constatat pretutin
deni o atmosferă de puternic avînt 
creator 
muncii 
tidului 
succese 
meniile 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
pentru progresul și prosperitatea 
României socialiste.

Căldura și ospitalitatea cu care 
delegația Partidului Comunist din 
Norvegia a fost primită pretutin
deni exprimă sentimentele frățești, 
internaționaliste, pe care oamenii 
muncii din România socialistă le 
nutresc față de clasa muncitoare 
norvegiană și partidul său comu
nist, relațiile de prietenie existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norvegia, 
între poporul român și ' poporul 
norvegian.

în timpul vizitei, delegația Par
tidului Comunist din Norvegia a 
.avut întîlniri și convorbiri la Co
mitetul Central al P.C.R. cu tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, cele două 
delegații s-au informat reciproc

în rîndurile oamenilor 
care, sub conducerea Par- 
Comunist Român, obțin 
tot mai mari în toate do- 
de activitate, în vederea

asupra 
actuale 
Român
Norvegia. De asemenea, ele au fă
cut un schimb rodnic de păreri 
privind probleme de interes comun 
pentru cele două partide, precum 
și probleme actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia a prezentat activita
tea desfășurată de comuniștii nor
vegieni pentru mobilizarea mase
lor populare la înfăptuirea de re
vendicări economice și sociale, 
pentru garantarea drepturilor și 
libertăților democratice, asigura
rea independenței reale a țării și 
pentru o cale norvegiană spre so
cialism. Partidul Comunist din 
Norvegia activează pentru unitatea 
de luptă a clasei muncitoare. și a 
tuturor forțelor democratice în 
vederea zădărnicirii acțiunilor duș
manilor interni și externi care se 
opun unei asemenea evoluții. în 
acest scop, P.C. din Norvegia își 
propune ca țel înlăturarea marelui 
capital din Norvegia și retragerea 
țării din N.A.T.O.

Delegația Partidului Comunist 
Român a informat pe oaspeți des
pre activitatea depusă de întregul 
popor pentru îndeplinirea obiecti
velor stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului,. în vederea 
creșterii susținute a forțelor de 
producție ale ■ țării pe baza in
dustrializării socialiste, dezvoltării 
agriculturii, înfloririi științei și cul
turii, ridicării continue a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului.

Delegația română a arătat că 
P.C.R., întregul popor român ur
măresc cu simpatie și apreciază ac
tivitatea desfășurată de comuniștii 
norvegieni și a urat Partidului 
Comunist din Norvegia noi succese 
în lupta pentru înfăptuirea aspira
țiilor și intereselor fundamentale 
ale clasei muncitoare și ale po
porului norvegian, pentru trium
ful cauzei păcii, democrației și so
cialismului.

Cele două delegații au apreciat 
cu satisfacție relațiile tovărășești 
de prietenie dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Norvegia. Ele și-au exprimat 
dorința de a dezvolta în continuare

contactele, schimburile de păreri 
și consultările în probleme de in
teres comun — fiind convinse că 
toate acestea contribuie la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la cauza 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Abordînd problemele situației in
ternaționale, ambele delegații au
subliniat importanța statornicirii 
unui climat de pace. Ele au arătat 
că înfăptuirea acestui țel de mare 
însemnătate pentru întrdaga ome
nire este împiedicată de cercurile 
imperialiste care folosesc toate for
țele împotriva realizării aspirații
lor de libertate și idependență ale 
popoarelor, se amestecă în trebu
rile interne ale acestora, încearcă 
prin forță, prin intervenții mili
tare și prin lovituri de stat să in
staureze și să mențină regimuri co
rupte, trădătoare, urîte de popoare, 
lachei ai intereselor străine, săvîr- 
șesc acte de agresiune ce pun în 
primejdie pacea lumii.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norvegia 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
intensificarea agresiunii militare a 
S.U.A. în Vietnam, care pune în 
primejdie destinele păcii în Asia și 
în întreaga lume. Delegațiile și-au 
reafirmat deplina solidaritate inter- 
naționalistă cu lupta eroică a po
porului vietnamez pentru libertatea 
și independența patriei sale, între
gul sprijin față de poziția guvernu
lui R. D. Vietnam și a Frontului 
Național de Eliberare, singurul re
prezentant autentic al populației 
din Vietnamul de sud.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norvegia cer 
cu toată hotărîrea să se pună ca
păt imediat, definitiv și necondițio
nat bombardamentelor împotriva 
R. D. Vietnam și războiului de a- 
gresiune din Vietnamul de sud, să 
fie retrase toate forțele militare 
americane și celelalte trupe inter- 
venționiste, să fie desființate ba
zele militare 
mul de sud, 
cordurile de 
vietnamez să 
rască singur 
din afară, potrivit voinței și as
pirațiilor sale naționale.

străine din Vietna- 
să fie respectate a- 
la Geneva. Poporul 
fie lăsat să-și hotă- 
soarta, fără amestec

(Continuare în pag. a V-a)
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peste Dunăre
în prezent exis- 
legătură directă

secretarul comitetului de
EUGEN BRÎNZAN,

se știe că 
tă o singură 
și permanentă de cale ferată 
cu Dobrogea: podul construit 
de Saligny din zona Fetești- 
Cernavodă. Celelalte treceri 
peste Dunăre — prin punctele 
Giurgeni-Vadul Oii, Călărași- 
Ostrov, Brăila-Măcin și Galați 
— comuna „23 August" — se fac 
cu bacuri. Cel mai aglomerat 
loc de trecere este, firește, a- 
cela de la Giurgeni-Vadul Oii. 
O adevărată poartă spre Do
brogea, prin care trecerea se 
face destul de greu, după sta
ționări care ajung să dureze 
ore întregi cînd este aglome
rație. In această situație auto
camioanele și autoturismele 
formează adevărate convoaie, 
se pierde vreme prețioasă, iar 
de multe ori plăcerea unei ex
cursii spre frumosul litoral 
este umbrită. Apoi transpor
tul este întrerupt în timpul 
nopții, cînd Dunărea are apele 
foarte mari, iarna sau pe timp 
de ceață.

Pentru a se asigura con
diții corespunzătoare traficu
lui rutier în continuă dezvol
tare, determinat atît de ne
voile economiei naționale, cit 
și de cele ale . turismului, se 
va construi un pod de șosea 
peste Dunăre, care va fi dat în 
folosință în 1969. Este o lu
crare grandioasă, care pune 
în fața proiectanților și con
structorilor sarcina de a re
zolva probleme tehnice com
plexe, de a executa un mare 
volum de muncă în condi
ții deosebite. In prezent au în
ceput lucrările de organizare 
a șantierului.

D. MINCULESCU

(Continuare în pag. a' III-a)

Cu cîteva zile în urmă am vizi
tat Combinatul de cauciuc Jilava. 
In unele secții se lucra normal, ca 
în oricare altă zi. Se impune însă o 
precizare : era duminică, 25 septem
brie, orele 8 dimineața. în această zi, 
cîteva sute de muncitori au efec
tuat, în total, aproape 3 000 de ore 
suplimentare. A fost o întîmplare, 
o comandă urgentă care nu sufe
rea amînare și impunea un efort 
suplimentar, sau lucrul în zilele și 
orele de repaus este o practică mai 
veche la acest combinat ? Răspuns 
la această întrebare nu am pu
tut afla decît în ziua următoare, 
cînd 
partid, tov.
ne-a spus :

— Necesitățile de articole tehni
ce din cauciuc au crescut mult mai 
repede decît s-au dezvoltat capa
citățile de producție ale combina
tului. Desigur, este o defecțiune de 
care noi nu sîntem vinovați. Sînt 
însă și alte necazuri. Industria con
structoare de mașini asimilează noi 
produse și „uită" că în componen
ța fiecăruia intră numeroase re
pere de cauciuc. De aceea, adeseori 
sîntem obligat* să executăm, în cîte
va zile, zeci de repere. Mașina de 
recoltat porumb, de pildă, a fost 
asimilată nu de mult de uzina „Se
mănătoarea". Dar constructorii au 
neglijat complet părțile ei compo
nente din cauciuc. Beneficiarii ne 
provoacă și alte neajunsuri. In 
cursul lunii septembrie am primit 
cel puțin 14 modificări de sortimente 
la tălpi de cauciuc. Cu aceste schim
bări se pierde mult timp.

— înseamnă că orele suplimen
tare sînt o fatalitate ?

— Nu, în ultimă analiză, 
avem „acoperire". Dacă în 
nat producfia ar fi mal bine 
zată, dacă timpul de lucru ar fi utilizat 
la maximum Iar capacitățile ar fl rațio-

noi nu 
combi- 
organl-

De ce s-au prestat la Combinatul 
de cauciuc Jilava 50 000 de ore 
suplimentare de la începutul anului ?

nai folosite, nu ar mal fl nevoie de ore 
suplimentare. Defecțiunile pornesc de 
la conducerea combinatului și 
chiar de la forul tutelar, care nu 
întocmesc o programare judicioasă 
a sarcinilor de plan și nu contro
lează suficient activitatea secțiilor 
de producție. Unii șefi de sectoa
re și maiștri nici nu știu ce trebuie 
să se producă în anumite zile, iar 
circulația semifabricatelor nu se

face întotdeauna în funcție de ne
cesitățile secțiilor. De multe ori, 
muncitorii sînt trimiți acasă pentru 
că, din neglijență, nu s-a asigurat 
o materie primă sau un semifabri
cat, urmînd ca ei să „recupereze' 
orele respective.

Gheorghe RADEL

(Continuare în pag. a III-a)
Presa de 6 000 tone de la Uzina metalurgică din Capitală

Foto : M. Andreescu
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EXPERIMENTUL ARTISTIC
Dacă ar ti să adaug 

doar cîteva considerații 
personale la disputa, și 
așa destul de întîmplă- 
toare, deseori superficia
lă, asupra experimentului 
artistic, n-aș scrie aceste 
rînduri.

Aș dori în schimb să 
plec de la constatări de 
bun simții să propun niș
te concluzii de bun simț. 
Cu alte cuvinte cred că ar 
fi cazul să se înceapă o 
discuție utilă și urmată de 
aplicări practice care să 
limpezească locul, semni
ficația și funcția experi
mentului în viața noastră 
artistică.

Noțiunea de experiment

artistic e relativ nouă, dar 
actul în sine e con
substanțial începuturilor 
artei.
mira 
sens al cuvîniului 
periment estetic.

Se poate afirma 
ma, materia, stilul, 
ține de meseria propriu- 
zisă au constituit întot
deauna proprietăți defini
torii ale operei de artă, 
destinată să înfrunte tim
pul prin perfecțiunea ei. 
Aceste rigori cer răbdare, 
muncă, seriozitate și refu
ză ca inutile și neintere
sante aventura, riscul, 
gratuitatea, întîmplarea și 
mal ales confuzia.

Bizonii de la Alta- 
sînt în cel mai

un

că 
tot ce

el exprimînd nu at.it

tic nu e deci un protest, 
o negație, ci o încercare 
de cunoaștere și afirmare. 
Natura lui intimă e dia
lectică.

E interesant însă de ob
servat cum în practica 
vieții artistice atît majori
tatea adversarilor experi
mentului cît și admiratorii 
lui fanatici scapă din ve
dere sau nu intuiesc na
tura sa exactă. Transfor
mat în drapel al nu știu 
cărui „nou" îndreptat îm
potriva nu știu cărui 
„vechi", experimentul de
vine ca toate simbolurile 
cețoase prilej de discordii 
zadarnice, de lănci rupte 
în lupte cu morile de vînt

și de descărcare a ran
chiunelor și vanităților 
cele mai antipatice.

Sensul experimentului 
nu e de a da lovitura de 
grație formelor vetuste de 
artă sau care ți se par ție 
vetuste și nici de a im
pune împotriva acestora 
„definitivul" tău adevăr 
artistic. O asemenea con
cepție e de o platitudine 
îngrozitoare. Pentru că 
dintre toate platitudinile, 
cele mai insuportabile și 
răufăcătoare sînt cele 
construite pe o dată falsă.

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Noul spital din Suceava

i

Peste puțin timp, la Su
ceava se va da în folo-‘ 
sință un spital cu 600 de 
paturi — cea mai impor
tantă construcție sanitară 
a orașului și regiunii Su
ceava. De la început, , 
menționăm că întreaga 
concepție a construcției, 
modul de rezolvare a 
funcțiunilor medicale, pre
cum și gradul înalt 
de dotare cu insta
lații complexe și utilaje 
speciale fac din acest o- 
biectiv unul din cele mai 
moderne așezăminte ° de 
acest gen din țara noas
tră. Cele 600 de Jocuri sînt 
repartizate pe camere cu 
1, 2 și maximum 3 paturi, 
în cadrul secțiilor de boli 
interne, chirurgie, pedia
trie, ginecologie, obste
trică, ORL și oftalmologie. 
Prin limitarea capacității 
camerelor de internare la 
maximum 3 paturi, precum 
și prin dotarea tuturor ca
merelor cu un modern sis
tem de instalații — sem
nalizări optice, prize și 
căști pentru audierea pro
gramelor radio, telefon la 
pat, prize de oxigen și 
aer comprimat, luminatul 
local reglabil — bolnavii 
internați vor beneficia de 
condiții optime de îngri
jire și confort.

Legăturile funcționale

ale serviciilor șl secțiilor 
medicale, desfășurate pe 
11 etaje șl însumînd o su
prafață generală de 
23 000 metri pătrați, sînt 
asigurate prin circulații 
orizontale largi și lumi
noase, precum și prin 
șapte grupuri de scări și 
ascensoare dimensionate 
corespunzător cu specifi
cul de funcționare al a- 
cestei instituții.

Pentru sectorul de diag
nosticare și tratament, 
spitalul cuprinde — prin
tre altele — șapte săli de 
intervenții chirurgicale, 
laboratoare de analize 
generale, patru cabinete 
de radiologie, un labora
tor de izotopi radioactivi, 
servicii de balneo-fizio- 
terapie.

Confortului și bunel 
funcționalități pe care, le 
oferă mobilierul executat 
din metal, melacart și ma
teriale plastice superio
are, i se adaugă în
treaga ambianță a in
terioarelor — unde între
buințarea unor materiale, 
finisaje și culori cu grijă 
alese este destinată a 
crea acel decor optimist 
și luminos atît de nece
sar pentru psihologia și 
moralul bolnavilor inter
nați în spital. Noul spital

este prevăzut cu terase- 
solarii amenajate la ulti
mul nivel al clădirii, de 
unde bolnavii pot admira 
frumusețea naturii încon
jurătoare și o bună parte 
din imaginea orașului, 
cu sală de lectură, biblio
tecă, frizerie-coafură. Tot 
la acest capitol mai 
trebuie menționată 
amenajarea, 
incintei de 
ansamblului 
a unui frumos 
nat plimbării, 
și odihnei bolnavilor, cu- 
prinzînd în afara aleilor 
și plantațiilor o se-

Și 
în cadrul 
6 ha a 
spitalicesc, 
parc desti- 
destinderii

lucrări de artă 
și un bazin de-

lie de 
plastică 
corativ.

Acest 
edificiu, 
colectiv 
gineri din cadrul ISCAS 
—București, oferă un ca
dru arhitectural reprezen
tativ intrării principale în 
orașul Suceava. El se în
scrie în vasta activitate 
în curs de desfășurare, ce 
urmărește dezvoltarea și 
completarea rețelei sani
tare a țării noastre.

nou și important 
proiectat de un 

de arhitecți și in-

Arhitect Mihai ENESCU
I.S.C.A.S.
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S'~Xts'7 i se semnalează, de că- 
7 A® M tre ctitori și corespon- 

denți ai ziarului nostru, 
faptul că unele e- 
chipamente de protec
ție a muncii prezintă 

deficiențe calitative, din care cau
ză fie că sînt incomode, fie că șe 
uzează prematur. Problema este 
importantă întrucît, se știe, sta
tul nostru face eforturi sub 
raportul investițiilor, al îmbună
tățirii legislației și al inițiati
velor organizatorice, pentru a 
asigura celor ce muncesc condiții 
de muncă civilizate, igienice, fe
rite de accidente sau îmbolnăviri. 
In acest cadru de preocupări se 
înscrie și dotarea oamenilor mun
cii, conform prevederilor legale, cu 
echipament de protecție, care, po
trivit exigențelor actuale, trebuie 
să fie durabil, comod, frumos con
fecționat.

E limpede că orice rabat la ca
litate în acest domeniu se reper
cutează asupra modului în care se 
realizează efectiv protecția muncii. 
Un echipament mai puțin rezis
tent, care se uzează înainte de 
termenul prevăzut, nu asigură o 
protecție corespunzătoare a sănă
tății, constituie o sursă de cheltu
ieli neraționale pentru întreprin
deri (care se văd în situația de a 
face investiții - suplimentare).

Iată șl cîteva cazuri concrete. 
La întreprinderea „Acumulatorul" 
din București, costumele de protec
ție antiacide se degradează mult 
înainte de timpul prevăzut în nor
mativ. Postavul și stofa realizate la 
Azuga și Buhuși sînt, în ultimul an 
mai ales, de calitate slabă. La în
treprinderea „Getica", cizmele de 
protecție prezintă neajunsuri simi
lare. Din cele 219 perechi predate 
în cursul acestui an salariaților 
care lucrează în mediu acid, 29 de 
perechi au fost restituite înainte 
de termen. „De vină e calitatea 
lor necorespunzătoare — ne ex
plică inginerul Radu Chlcoș. A- 
ceste cizme se dezlipesc, se ero
dează la tălpi ori crapă în față". 
O altă anomalie ne semnalează 
tov, Marin Calciu, șeful serviciu
lui de aprovizionare : — Nu ni se 
dau mărimile de care avem nevoie. 
La depozitul I.C.R.T.I. nu am găsit 
decît numărul 46. „Asta face fa
brica, asta vă dăm. Nu vreți, nu 
luați" — ne-au spus tovarășii de 
acolo.

EXAMENUL CALITĂȚII
ca element al@ Cum răspunde acesta funcției sale 

protecției muncii © O sobrietate greșit înțeleasă @ Deft 
ciențe care se cunosc... și măsusi practice care întîrzîe

Sînt observații care vizează atît 
rețeaua comercială, cît și între
prinderea producătoare „Uzinele 
Chimice române'1 (U.C.R.) din Șo
seaua Panduri. La U.C.R. (director 
Teodorescu, șeful serviciului teh
nic N. Horodniceanu) am constatat 
că aceste deficiențe, care constau 
în scăderea indicilor de calitate 
față de prototipul omologat, au la 
bază, în esență, două categorii de 
cauze. Una din ele e de ordinul 
disciplinei tehnologice (lucru de 
mîntulală, neglijențe). Alta priveș
te concepția însăși asupra produsu
lui, care nici pînă astăzi nu a fost 
clarificată. Inițial, aceste cizme se 
fabricau din opanol, conform indi
cațiilor Institutului de cercetări 
pentru protecția muncii. Pe par
curs, opanolul a fost înlocuit cu 
cauciuc natural, pe baza unui stu
diu întocmit de întreprindere. In
stitutul, pus în fața faptului împli
nit, a acceptat, fără însă a fi de a- 
cord în principiu, întrucît „opano
lul este mai indicat". E limpede că 
această situație ambiguă nu poate 
asigura o coordonare a eforturilor 
și, deci, o îmbunătățire a situației.

Tot cu prilejul investigației la 
U.C.R., ni s-a mai semnalat și o 
altă deficiență, care privește de astă 
dată rețeaua comercială. „Modul 
în care se face recepția de 
către comerț nu asigură un eficient 
control al calității, ne atrage aten
ția ing. N. Horodniceanu. Recep- 
ționerli fac, în principal, un exa
men organoleptic, preocupați de 
aspectul exterior al produselor, ba-

analize de 
unor arti-

zîndu-se mai puțin pe 
laborator". Or, în cazul 
cole cu destinație specială, care 
trebuie să reziste în condiții- deo
sebite, probele bazate pe analize au 
o însemnătate hotărîtoare. Relativ 
la rolul rețelei comerciale în dome
niul materialelor de protecție a 
muncii, s-au făcut și alte obser
vații, ce ni se par justificate. Ast
fel, e necesar, ni s-a spus (tov. Șei- 
caru, de la Comitetul de stat pen
tru protecția murîcii), ca forurile 
comerciale să stăruie mai mult, 
să impună industriei cerințele 
justificate (relativ la trăinicie, 
sortimente, aspect) ale clientelei — 
în cazul de față întreprinderile 
beneficiare. Unii lucrători din co
merț cred că sarcina-lor se rezu
mă doar în a comanda-articole con
fecționate conform prevederilor sta
sului existent, în acceptarea pasivă 
a tot ce le oferă industria.

Șeful serviciului echipament de 
protecție din cadrul Ministerului 
Comerțului Interior are dreptate 
cînd semnalează existența unor 
normative depășite, necesitatea de 
a se îmbunătăți sortimentele prin 
folosirea unor materii prime supe
rioare, prin realizarea unor confec
ții cu o croială modernă și colorit 
plăcut. Aceste observații sînt bine 
venite, cu condiția ca, pentru îm
bunătățirea situației existente, 
să sporească contribuția rețelei co
merciale.

Fără îndoială că obligația de a 
lua măsuri energice, eficiente, de a 
stimula inițiativele, de a le da un

suport organizatoric și o îndrumare 
competentă revine în primul rînd 
Comitetului de stat pentru protec
ția muncii. O producție de calitate, 
corespunzătoare sub toate aspec
tele, este o parte integrantă a pro
tecției muncii. O seamă de scăderi, 
cum sînt cele pe care le-am semna
lat mai sus, se datoresc și unei • ati
tudini de subapreciere a p- 
din acest domeniu. Une, 
prinderi și chiar unele serv 
ministere cred, în mod greșit 
vreme ce este vorba de a. 
nu de lux, ci destinate lucrui 
uzină, sobrietatea poate fi înțe 
să ca rabat la calitate și 
pect. Deseori producerea unor . 
ticole este „plimbată" de la o îi 
treprindere la alta, ceea ce împie 
dică specializarea, deci și realizarea 
unei calități mai bune. Se constată 
că deși deficiențele despre care am 
amintit se cunosc, deși s-au pre
conizat și măsuri de îndreptare, nu 
se trece la măsuri practice, efi
ciente, pentru îmbunătățirea si
tuației.

întreaga activitate din acest do
meniu privind proiectarea, produ
cerea și difuzarea echipamentului 
de protecție — prin dinamizarea 
și stimularea inițiativelor bune, 
prin extirparea practicilor învechi
te, a indiferenței și comodității — 
trebuie să fie urmărită cu mai mul
tă exigență și tenacitate de către 
organele Comitetului de stat pen
tru protecția muncii.

icției 
Ere- 
lin
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(Urmare din pag. I)

în cămara

LEGUME Șl FRUCTE

IN TOATE PIEȚELE ?
bunei apro- 

piețelor și 
cu produse 

desigur, rit-

ÎNTRE 15 Șl 25 OCTOMBRIE

BORCANELE ?

Am avut o toamnă bogată, cum de mult n-a 
mai fost. Totuși, lipsuri organizatorice iac ca 
aprovizionarea de sezon să șchioapete, că la 
unele unități ale oficiilor de valorificare a legu
melor și fructelor consumatorii să nu găseasc^ 
produsele de care au nevoie. Din scrisori tri
mise redacției de cititori și corespondenți volun
tari ai ziarului desprindem unele aspecte din 
acest domeniu.

VACCINAREA

Intre 15 și 25 octombrie în întreaga țară se 
va desfășura acțiunea de toamnă de imunizare 
a populației infantile împotriva difteriei, teta- 
nosului și tusei convulsive. Vor fi vaccinați co
piii sub un an și revaccinați copiii și tinerii pînă 
la 18 ani.

Imunizarea se efectuează cu vaccinuri asociate 
cum sînt cel contra difteriei și tetanosului sau 
cel contra difteriei-tetanosului și tusei convul
sive.

Vaccinurile folosite sînt preparate la Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino".

In urma acțiunilor de imunizare efectuate în 
ultimii ani, s-au obținut succese importante în 
scăderea bolilor contagioase. Difteria a scăzut 
de la 4,3 la suta de mii de locuitori în anul 1960, 
la 0,7 la suta de mii de locuitori în 1965, iar te- 
tanosul de la 4,6 la suta de mii de locuitori 
la 1,1.

(Agerpres)

La temelia 
vizionări a 
magazinelor 
de sezon stă, 
micitatea livrării acesto
ra, punerea lor în per
manență la îndemîna 
cumpărătorului. La redac
ție s-au primit scrisori 
care semnalează deficien
țele existente în această 
privință în unele orașe. 
Corespondentul nostru vo
luntar GH. BENGA arată 
că în unele piețe ale 
Clujului — abundent a- 
provizionate cu celelalte 
produse — comerțul

satisface deplin îndeosebi 
cererile de rădăcinoase. 
Neavînd merceologi de te
ren, care să ridice mărfu
rile de la producători, 
O.V.L.F. creează goluri în 
aprovizonarea cu produse
le respective. De aseme
nea, ne scrie el, revenind 
la o sesizare a sa anteri
oară, în comerțul clujean 
cu legume și fructe numă
rul vînzătorilor este insu
ficient, ceea ce face ca 
în unele unități deservi
rea să fie greoaie. La 
Tr. Severin, sesizează I. 
MARINESCU, lipsește de 
pe piață fasolea us
cată. La Făgăraș, după 
cum relatează în scrisoa
rea ei MARIA ȘTEFAN, 
unitățile de desfacere a 
legumelor și fructelor sînt 
slab aprovizionate cu pro
duse de sezon.

O altă lipsă, cu rezulta
te asemănătoare, semna
lează din Caracal NICO- 
LAE BIȚU, este aceea că 
numărul chioșcurilor a- 
parținînd O. V. L. F. și 
cooperativelor agricole 
este insuficient. La aceas
ta se adaugă și goluri or-

ganizatorice în aprovizio
narea puținelor chioșcuri 
existente. Iată de ce unele 
dintre ele stau zile în
tregi închise. Din lipsă 
de mărfuri, chioșcurile 
O.V.L.F. vînd uneori... 
sucuri! Deficiențe în a- 
provizionarea cu legu
me și fructe ni se sem
nalează și de la Iași. U- 
neori — ne-a scris PE
TRE NOUREANU — deși 
recolta a fost bună, anu
mite produse lipsesc din 
magazine pentru că... nu 
a avut cine să le încarce 
de la locul de pro
ducție ; alteori nu se 
găsesc la timp mijloace 
pentru transportarea pro
duselor la unitățile de 
desfacere, ori se aduce 
marfă de proastă calita
te. „Fisuri" în aprovizio
narea cu produse pentru 
cămări semnalează în ora
șul și raionul Piatra Neamț 
CONSTANTIN PREOTU. 
Și aici, nu există cantități 
suficiente de gogoșari, ar
dei lungi și alte legume.

ale acestei lipse.

(Urmare din pag. I)

1 Din vastul ansamblu de preocu
pări ale organizațiilor de partid 
din întreprinderile industriale, din 
transporturi și organizații econo- 

: mice, de pe șantiere este necesar 
■ ca în discuțiile din adunările de 

alegeri să-și găsească un loc de 
i frunte problemele privind crește
rea eficientei economice, organiza
rea științifică a producției, reali- 

' zarea sistematică, a producției 
globale și producției marfă vîndute 
și încasate, ridicarea productivită- 

, ții muncii, îmbunătățirea calității 
, produselor, reducerea prețului lor 

de cost, realizarea integrală a pla
nului de investiții, creșterea spiri
tului de răspundere și a discipli
nei în muncă.

Pe ordinea de zi a adunărilor de 
alegeri din organizațiile de partid 
din G.A.S., C.A.P., S.M.T. vor tre
bui să se afle pe prim plan sarci
nile actuale ale creșterii produc
ției agricole vegetale și animale., 
consolidarea economică a fiecărei 
unități agricole și sporirea renta-

bilității acesteia, aplicarea meto
delor agrozootehnice înaintate, fo
losirea rațională a pămîntului și 
extinderea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare. Totodată, în adu
nările de alegeri din cooperativele 
agricole de producție este necesar 
să fie discutate temeinic felul cum 
sînt folosite fondurile cooperativei, 
cum se asigură respectarea demo
crației cooperatiste, dezvoltarea 
avutului obștesc.

în organizațiile de bază din în- 
vățămînt adunările de alegeri sînt 
chemate să-și concentreze atenția 
spre dezbaterea problemelor pri
vind perfecționarea' procesului in- 
structiv-educativ, ridicarea nivelu
lui științific al învățămîntului, 
continua îmbunătățire a studiului 
și comportării studenților și elevi
lor.

Adunările de alegeri din între
prinderile comerciale au datoria să 
supună unei analize exigente apor
tul comuniștilor la ridicarea nive
lului deservirii, apărarea proprie
tății socialiste, la educarea sala- 
riaților în spiritul unei atitudini

civilizate, pline de solicitudine față 
de cumpărători.

Spiritul de exigență și comba
tivitate partinică, propriu tuturor 
adunărilor de alegeri, trebuie să 
caracterizeze în mod deosebit adu
nările din unitățile sanitare, che
mate să contribuie la aplicarea cu 
înaltă răspundere a sarcinilor sta
bilite de partid în domeniul ocro
tirii sănătății publice, la înlătura
rea oricăror deficiențe în deservi
rea medicală.

Abordarea concretă, competentă 
a activității din fiecare unitate în 
strînșă legătură cu sarcinile prac
tice nu trebuie să însemne nicide
cum a aluneca în tehnicism. Rostul 
adunării de alegeri a organizației 
de partid este ca, dezbătînd proble
mele producției, culturii, științei, 
administrației de stat, să le anali
zeze prin prisma muncii dc partid, 
a aportului acesteia la înfăptuirea 
obiectivelor aflate în fața colecti
vului de muncă respectiv.

In același timp, este deosebit de 
important ca în fiecare orga-

blema trebuia rezolvată 
cu mult înainte de înce
perea sezonului.

LA DOMICILIU

In unele orașe, tocmai 
în perioada pregătirilor de 
iarnă, articole mult cău-

tate ca borcanele de dife
rite capacități, oțetul, mă
runțișuri ca hîrtia de ce
lofan, sfoara, nu se gă
sesc. Oamenii cumpără 
legume -și fructe pentru 
iarnă, dar n-au în ce să 
le conserve. Astfel se în- 
timplă la Orăștie, cum 
ne-a scris SIDONIA MU- 
REȘAN, la Făgăraș, po
trivit scrisorii MĂRIEI 
ȘTEFAN ; la Brăila, așa 
cum ne relatează ION V. 
MARIN, lipsesc borcanele 
de mare capacitate. Con- 
statînd aceleași deficiențe 
la Oradea, SIGISMUND 
BLAU desprinde unele 
cauze
O.C.L. Produse industria
le, relatează el, explică si
tuația prin defectuoa
sa organizare a mun
cii la I.C.R.M., de unde 
ar porni golurile în apro
vizionarea magazinelor 
cu borcane. I.C.R.M. are 
însă o altă optică: spa
țiile de depozitare sînt cu 
totul insuficiente. Față de 
anul trecut, cantitatea de 
borcane livrate de produ
cători s-a dublat, în timp 
ce spațiile de depozitare 
au rămas aceleași.

Indiferent însă care este 
adevărata cauză — ori 
prima, ori a doua, ori a- 
mîndouă și altele — e lim
pede că ele puteau fi scoa
se de mult la iveală, pro-

O altă întrebare care se 
pune frecvent, în această 
perioadă : cu ce transpor
tă cetățeanul — de la pia
ță acasă — cantitățile 
mari de legume sau fruc
te cumpărate ? Este o în
trebare care pune în 
încurcătură pe mulți din
tre gospodarii orașelor.

In unele locuri s-a fă
cut cite ceva în această 
privință; dar prea puțin 
încă. La Tg. Mureș, ne-a 
scris ARTHUR WIT- 
TNER, s-a dat recent pu
blicității un anunț care 
încunoștința populația că 
unități specializate pun 
la dispoziția consumatori
lor, la cerere — chiar prin 
telefon — transportate la 
domiciliu, toate produsele 
agro-alimentare necesare 
pe timp de iarnă. La Plo
iești, relatează GHEOR- 
GHE CANTEMIR, s-a ivit 
în această privință o 
rîndunică: magazinul
O.V.L.F. nr. 1 expediază 
cumpărătorilor produsele 
acasă. Dar, cum se zice, 
cu o rîndunică...

Clujul nu oferă de 
loc astfel de posibili
tăți : cetățenii trebuie 
să apeleze la serviciile ce
lor cîtorva furgonete, care, 
evident, nu pot face față. 
La Slatina, după cum re
latează DUMITRU DO- 
BRESCU, de asemenea, nu 
sînt posibilități de a tran
sporta acasă cantitățile 
mari de produse cumpă
rate la piață. Singura sta
ție „Get ax“ aflată nu de
parte de piață dispune de 
o_ singură furgonetă, pe 
care rareori o poți întîl- 
ni. „într-un oraș mare ca 
lașul — ne-a scris CON
STANTIN ILIE — în ziua 
de 2 octombrie 1966, la 
magazinul 1 Hale stătea 
lumea cu sacii sau lăzile 
de cartofi cumpărați și 
aștepta să se ivească o 
mașină de ocazie sau oa
meni dispuși să le care 
acasă cumpărăturile".

La Orăștie, problema 
transportului produselor 
la domiciliu este încă in 
studiu.

★
Din relatările corespon

denților voluntari și ale 
cititorilor ziarului citați 
mai sus rezultă că în lo- 

■ calitățile respective se 
impun măsuri concrete 
pentru ca piețele și ma
gazinele să fie bine apro
vizionate cu legume, fruc
te și alte produse cerute 
în acest sezon.

PARTID
nizație de partid să fie exa
minate principalele laturi ale vieții 
interne de partid și stilului de 
muncă: calitatea muncii de pri
mire în partid, întărirea organiza
țiilor de partid, dezvoltarea con
tinuă a democrației interne și a 
disciplinei de partid, aplicarea în 
practică a principiului muncii co
lective, îndrumarea organizațiilor 
de masă.

Aplicarea 
colective de 
nizațiilor de 
partid,

principiului muncii 
către birourile orga- 
bază și comitetele de 

sintetizarea experienței 
unui număr mai mare de comuniști, 
atît la elaborarea dărilor de seamă, 
cît și a proiectului de hotărîre, va 
înlesni întocmirea acestora la ni
velul exigențelor actuale. Prezen
tarea proiectului de hotărîre după 
expunerea dării de seamă va da 
posibilitate membrilor de partid 
să-și spună părerea asupra preve
derilor sale, să ceară completarea 
sau modificarea lor. Pretutindeni ' 
acest document trebuie privit, așa 
cum îi este și denumirea, ca

proieot și îmbunătățit efectiv în 
urma dezbaterilor, astfel îneît pro
punerile și observațiile judicioase 
ale membrilor de partid să-și gă
sească reflectare în conținutul lui.

începînd de la birourile orga
nizațiilor de bază și pînă la co
mitetele regionale, adunările și 
conferințele vor alege zeci de mii 
de comuniști în noile organe de 
partid. Partidul cere tuturor mem
brilor săi să manifeste o înaltă 
exigență partinică alegînd în or
ganele de conducere tovarăși cu 
autoritate și prestigiu dobîndite 
prin întreaga lor activitate și prin 
felul în care îmbină temeinica 
pregătire profesională și politică 
cu modestia, comportarea irepro
șabilă și înalta conduită morală cu 
calități de bun organizator, iniția
tivă, combativitate.

Buna desfășurare a adunărilor de 
alegeri depinde în mare măsură de 
sprijinul pe care organizațiile de 
partid îl primesc din partea comi
tetelor regionale, raionale și oră
șenești de partid, această 
țiune 
buind 
pare 
organ
a activului de partid. Timpul 
care a mai rămas în fiecare

de
să 

de
de

ac- 
mare însemnătate tre- 

constituie o preocu- 
prim ordin a fiecărui 

partid în ansamblu,

organizație pînă la adunarea de 
alegeri să fie folosit pentru îmbu
nătățirea activității organizației 
respective, soluționarea unor pro
bleme restante. Evitînd dădăceala, 
tutela măruntă, comitetele regio
nale, raionale și orășenești de 
partid au datoria să dea un ajutor 
concret organizațiilor de bază în 
pregătirea alegerilor, să vegheze 
la respectarea normelor democra
ției interne de partid, la asigura
rea unui climat de discuții tovără
șești, prielnic criticii și autocriticii 
obiective. Imediat după adunările 
de alegeri, noile birouri ale orga
nizațiilor de bază și comitete de 
partid trebuie instruite operativ și 
ajutate să treacă fără întîrziere la 
aplicarea hotărîrilor adoptate.

întreaga acțiune de pregătire și 
desfășurare a adunărilor de ale
geri va constitui o expresie grăi
toare a hotărîrii cu care cei peste 
1 500 000 de membri de partid în
făptuiesc politica marxist-leninis- 
tă a partidului contribuind la per
fecționarea muncii de partid, la 
creșterea capacității organizațiilor 
de partid de a mobiliza masele la 
aplicarea în viață a programului 
de înflorire a patriei adoptat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Legea selecției naturale funcțio
nează implacabil în artă: ceea ce 
e vetust moare chiar cînd împru
mută aparența noutății și ceea ce 
o cu adevărat sau mereu nou (adi
că greu de semnificații umane) su
praviețuiește chiar dacă păstrează 
aparențele unor modalități obosite.

Există fără îndoială o muncă 
utilă de ecarisaj artistic, de în
lăturare a imposturii și neputin
ței arogante, care trebuie dusă 
cu conștiinciozitate fie că o 
vorba de lucrări așa-zis „vechi* 
sau așa-zis „noi”, dar asta e în 
principal o treabă a criticilor și nu 
a artiștilor. Exceptîndu-1 pe Baude
laire, judecățile de valoare emise 
de artiștii secolului al XIX-lea a- 
supra artei contemporane lor sînt 
penibile și numai geniul îi salvea
ză de ridicol — bine înțeles în ce 
privește aceste aprecieri — pe un 
Balzac sau Tolstoi.

Desigur, tendința de a atribui 
experimentului un caracter de ma
nifest revoluționar care anulează 
tot ce a fost înainte și afirmă 
doar ceea ce este inedit, o pur și 
simplu. stupid. Dar 
care este constrîns 
tură de azi constă 
dîndu-și seama de 
ale experimentului, 
tele încercări inevitabil ratate, este 
totuși obligat să-1 accepte ca pe 
o lege de dezvoltare a artei, ca 
pe un instrument absolut necesar 
de cercetare. A-i contesta dreptul 
la existență ar însemna să opui 
un „nu" nedrept și inutil vieții ar
tistice.

Iată de ce întrebarea dacă „sîn
tem sau nu pentru experiment* 7, 
nici măcar nu se pune în mod se
rios. Problema este „cum experi
mentăm ?*. Or, într-o viață artisti
că așa cum este a noastră, în 
care statul își asumă aproape in
tegral cheltuielile pentru cultură, 
a^ lăsa ca cercetarea experimenta
lă să se dezvolte la întîmplare, în 
afara formelor organizate, în mar
ginea vieții artistice, într-un fel de 
clandestinitate fals poetică, este 
și un non sens și o greșeală.

în domeniul acesta în care sno
bismul, impostura și lenea pot 
foarte ușor simula ineditul (Paul 
Valerv observa acum peste 30 de 
ani că „o istorie a artelor adevă
rată ar arăta cîte noutăți, cîte pre
tinse descoperiri și îndrăzneli nu 
reprezintă decît măști ale demo
nului minimului efort"), în care se 
riscă foarte repede ca „încercarea" 
să fie socotită drept „operă finită", 
dezinteresul 
confuzie.

Legitimînd 
necesitate a 
obligați să-i 
zate, științifice de manifestare.

Cînd va lua în acest sens ini
țiative bine gîndite și bine docu
mentate Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă? Studioul labora
tor — adevăratul studiou experi
mental înzestrat cu mijloace 
materiale și cadre calificate, în 
care gîndirea artistică, mai cu sea
mă cea tînără, să fie încercată cu 
curaj și chibzuință, nu reprezintă 
un lux ci o nevoie imperioasă.

paradoxul la 
omul de, cul- 
în iaptul că 

rispurile mari 
de nenumăra-

poate duce numai la

experimentul ca o 
vieții artistice, sîntem 
creăm forme organi-
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PODULUI PESTE DUNĂRE
(Urmare din pag. I)

Șantierul naval din Galați «-a 
dezvoltat și modernizat In ritmul 
viu caracteristic întregii noastre in
dustrii, ajungînd să treacă, într-un 
timp relativ scurt, la construcția de 
nave maritime. Principalele tipuri 
de nave pe care le construim în 
prezent sînt cargourile de mărfuri 
generale de 4 500 tone șl mineralie
rele de 12 500 tone. Primul cargou 
mineralier de 12 500 tone — cea 
mai mare navă maritimă construită 
pînă acum în țară — a fost lan
sat la apă la sfîrșitul lunii iu
nie a.c., cu 60 de zile mai de
vreme decît termenul prevăzut. 
Semnificativ este faptul că mine
ralierul — această „premieră' in
dustrială, cum îi spunem noi — a 
fost realizat într-un timp mult mai 
scurt decît primul cargou de 4 500 
tone.

„Cheia' rezultatelor obținute de 
colectivul nostru în lupta economi
că cu timpul o constituie aplicarea 
unor soluții tehnice moderne șl a 
unor metode noi, specifice pro
ducției noastre, de organizare a 
fluxului tehnologic, ceea ce ne-a 
dat posibilitatea să eliminăm trep
tat încrucișările, locurile de pro
ducție înguste, să asigurăm rea
lizarea unei producții ritmice în 
construcția de nave.

Punctul de plecare al perfecțio
nării fluxului tehnologic de cons
trucție a corpului navei l-a cons
tituit organizarea gospodăririi și 
debitării continue a tablei, care 
imprimă de altfel ritmul de pro
ducție al întregului flux. Aceasta 
a cerut în primul rînd reorganiza
rea depozitului de metal, în așa 
fel ca fiecare sortiment și dimen
siune de material să aibă locul 
său bine stabilit. S-a mărit numă
rul mijloacelor de ridicat, au cres
cut suprafețele de depozitare, iar 
unele utilaje au fost reamplasate. 
Deplasarea tablelor pe prima por
țiune a fluxului tehnologic se face 
automat, cu ajutorul unor rolgan- 
guri, care execută toate mișcările 
pe baza comenzilor date de la un 
pupitru central. Au fost introduse, 
de asemenea, utilaje moderne de 
trasaj optic, de debitare automată 
cu flacără oxiacetilenică cu ajuto
rul unei mașini de mare produc
tivitate, la care capul de tăiere 
este condus printr-o mișcare co
mandată de o celulă fotoelectrlcă.

Laminatele debitate sînt dirijate 
apoi «pro asamblarea secțiilor — 
elementele de bază componente

ale viitoarei nave. Am căutat ca și 
în această fază a fluxului tehno
logic să găsim soluții prin care să 
punem în valoare noi rezerve de 
timp. Ceea ce merită relevat în 
mod deosebit este că s-au cons
truit dispozitive universale pentru 
asamblarea secțiilor amplasate 
după o nouă schemă, reușindu-se 
să se mărească capacitatea de 
producție cu circa 20 la sută pe 
seama creșterii productivității

Belșugul fructelor de la Bazna 
și teoria „periodicității rodirii*1 

pomilorPe baza cercetărilor ți stu
diilor geotehnice și hidroteh
nice, analizînd mai multe va
riante de amplasament, spe
cialiștii au ajuns la concluzia 
că locul cel mai potrivit al 
traversării fluviului este cel 
din dreptul localităților Glur- 
geni-Vadul Oii, la circa 10 ki
lometri nord de Hîrșova. Flu
viul are aici o albie mai în
gustă, stabilă, care'asigură o 
lungime minimă de pod, deci 
investițiile vor fi mai reduse. 
Apoi, acest sector, unde Dună
rea are o lățime minimă, se 
află in dreptul drumului mo
dernizat București-Constanța.

Despre proporțiile acestei 
construcții vorbesc de la 
sine următoarele date : podul 
va avea o lungime de 1 450 
metri, din care o porțiune de 
720 metri va traversa albia 
minoră (lățimea medie de 
scurgere a apelor Dună
rii) și două viaducte de 
acces de cite 365 metri fieca
re. Cele cinci deschideri (dis
tanța dintre două pile) ale po
dului principal, două de cite 
120 metri și trei de cite 160 
metri, vor asigura navigația 
nestingherită pe fluviu. Înălți
mea liberă sub pod va fi de 
20 metri deasupra nivelului 
cel mai ridicat al apelor. Lă
țimea părții carosabile, de 13,80 
metri, va asigura circulația 
autovehiculelor pe patru cu- 
luare. Rezistența podului este 
calculată în așa fel incit pe 
el să poată trece patru con
voaie de autocamioane de 
cite 30 tone fiecare la distan
ță de 10 metri unul de altul.

Metodele prevăzute se si
tuează la nivelul tehnicii mo
derne, adoptată în prezent în 
construcția de poduri.

1964, cînd circa 80 la su
tă din recolta de fructe 
a localnicilor s-a pierdut, 
în schimb, livada gospo
dăriei de stat Bazna a 
dat o producție cu 140 la 
sută mai mare decît se 
prevăzuse. Aceasta s-a 
datorat măsurilor luate 
pentru combaterea bru
mei. In perioada respec
tivă, întreaga brigadă a 
stat de strajă, iar cînd 
stațiunea de prognoză și 
avertizare din Blaj a a- 
nunțat că peste noapte 
va cădea bruma au fost 
aprinse grămezile de gu
noi de grajd proaspăt și 
luminările fumigene. Un 
fum gros a învăluit a- 
tunci întreaga livadă, a- 
părînd-o de brumă.

Un merit deosebit în 
obținerea rezultatelor a- 
mintite îl are brigadierul 
pomicol Adolf Kristof, un 
tînăr priceput, cu iniția
tivă și spirit gospodăresc.

în încheiere, aș dori să 
subliniez încă un fapt. 
Beneficiul pe care-1 adu
ce numai în acest an li
vada gospodăriei de stat 
Bazna depășește toate 
cheltuielile care s-au fă
cut cu plantarea și între
ținerea ei pînă la intra
rea i i rod. Sînt rezulta
tele unei munci neobosi
te, făcute cu pricepere și 
dragoste.

N. MOCANU
coresp. „Scinteii*'

se dau gunoiul de grajd 
și superfosfatul, iar pri
măvara se administrea
ză sarea potasică și 
azotatul de amoniu. Pe 
lîngă acestea, în perioada 
de vegetație se folosesc 
și îngrășăminte lichi
de.

în acest an, pentru a 
se asigura o dezvoltare 
normală a fructelor ș-a 
recurs — la pomii prea 
încărcați — la răritul 
fructelor. Această opera
ție s-a executat în cursul 
lunii iunie, după căde
rea normală. O atenție 
deosebită se acordă tăie
rilor. în primii 4—5 ani 
s-au practicat, cu priori
tate, tăierile severe în 
scopul întăririi scheletu
lui pomilor. Tăierile se a- 
plică în funcție de parti
cularitățile fiziologice ale 
fiecărei specii și soi, de 
potențialul de rodire, de 
doza de îngrășămînt apli
cată. Lucrări hotărîtoa- 
re pentru obținerea unor 
producții mari și de ca
litate sînt prevenirea și 
combaterea dăunătorilor.

Un dușman periculos 
al livezilor îl constituie 
brumele tîrzii de primă
vară. Nu o dată brumele 
căzute la sfîrșitul lunii 
aprilie, prin partea locu
lui au distrus florile po
milor din grădinile țăra
nilor. Așa s-a întîmplat 
în 1963, dar, mai ales, in

calitate superioară, în a- 
cest an, prețul de cost va 
scădea cu 1 000 lei la to
na de fructe. în ce con
stă „secretul" producțiilor 
mari de fructe realizate 
aici 7

— Factorul determinant 
îl constituie preocuparea 
permanentă pentru între
ținerea și fertilizarea so
lului, pentru prevenirea 
și combaterea dăunători
lor — ne spune directorul. 
Acesta este, ca să zic 
așa, „secretul" producții
lor de fructe pe care 
le-am realizat în toți a- 
nii.

Să ne oprim puțin asu
pra unora dintre princi
palele măsuri luate, în a- 
cest sens, de conducerea 
gospodăriei. întreținerea 
solului se face cu regu
laritate, prin efectuarea 
de arături și discuiri prin
tre rîndurile de pomi și 
săparea terenului în ju
rul pomilor. O lucrare 
importantă, căreia i se a- 
cordă mare atenție, este 
fertilizarea solului. în 
primii 5—6 ani ea s-a e- 
xecutat diferențiat, în ra
port cu starea terenului, 
vîrsta și starea biologică 
a pomilor. Pe măsură ce 
pomii s-au dezvoltat, iar 
sistemul radicular s-a ex
tins, lucrarea a cuprins 
întreaga suprafață. Cum 
se aplică îngrășăminte- 
le 7 De obicei toamna

Livada gospodăriei de 
stat Bazna, regiunea Bra
șov, este încărcată de 
fructe. La prima vedere, 
lucru obișnuit. Dar aceas
tă livadă, aflată în al 4- 
lea an de rod, a dat în 
fiecare an o producție 
mare de fructe. Periodi
citatea de rodire a pomi
lor, adică rodirea o dată 
la 3—4 ani, invocată 
de acei care nu știu 
să conducă vegetația, este 
infirmată, deci, de rezul
tatele obținute la Bazna. 
Merită subliniate metode
le folosite pentru obține
rea, în fiecare an, a* li
nei recolte mari de fruc
te, metode reliefate pe 
larg de. ing. Al. Iancu, 
directorul gospodăriei, 
specialist în pomicultură.

La gospodăria de stat 
Bazna, livada a intrat pe 
rod în 1963. încă din pri
mul an s-a obținut o pro
ducție bună. în anul ur
mător, planul a fost înde
plinit în proporție de 240 
la sută, iar în anul 1965 
— de 150 la sută. în a- 
cest an, recolta depășeș
te realizările anterioare. 
După un calcul estimativ, 
se vor culege de pe fie
care pom cel puțin 95— 
100 kg fructe, față de 30 
kg, cît era prevăzut. Se 
estimează o depășire a 
planului cu cel puțin 500 
tone fructe. Datorită pro
ducției ridicate și de o

de fabricație a vasului, ceea ce ne 
permite să cunoaștem în orice mo
ment stadiul realizării planului, 
să intervenim atunci cînd In 
fluxul tehnologic apare o defec
țiune neprevăzută. Esențial este că 
etapizarea tehnologiei, programa
rea șl urmărirea operativă a apro
vizionării, în funcție de nevoile fie
cărei etape, ca și celelalte măsuri 
la care m-am referit mai înainte 
au avut ca rezultat îmbunătățirea 
ritmicității livrărilor. Toate navele 
produse de către șantierul nostru 
au fost lansate la apă, și livrate 
beneficiarilor, cu 20—30 de zile îna
inte de scadență.

Concomitent cu măsurile care 
«-au luat pentru organizarea pe 
baze moderne a producției, pentru 
«curtarea duratei d9 construcție a 
vaselor, ne-am Îndreptat eforturile 
spre asigurarea condițiilor optime 
pentru realizarea navelor la un 
înalt nivel calitativ. Această preo
cupare s-a materializat printr-o în
drumare permanentă a controlului 
de calitate, spre înzestrarea șan
tierului cu utilaje și S.D.V.-url co
respunzătoare. Au fost elaborate 
instrucțiuni precise în care sînt 
descrise fazel9 de lucru, metodele 
de verificare, toleranțele admise, 
s-au introdus procedee tehnologice 
noi, s-au perfecționat cele exis
tente. Calitatea navelor noastre se 
bucură de bună apreciere atît din 
partea beneficiarilor interni, cît șl 
Ia export.

Oricît de valoroase ar fi rezul
tatele obținute pînă acum, noi vom 
persevera și de acum înainte pe 
calea îmbunătățirii organizării pro
ducției. Ne obligă sarcinile mari 
ce ne stau în față în perioada cin
cinalului. In 1970, producția globa
lă a șantierului va crește de 2,5 
ori față de anul 1965. Numărul de 
nave ce vor fi construite anual la 
Galați va fi de 14 cargouri conven
ționale. Noile investiții ce se vor 
realiza în cincinal la șantierul nos
tru ne vor crea condiții să moder
nizăm mai departe procesele teh
nologice, să perfecționăm în conti
nuare organizarea producției, să 
ridicăm necontenit performanțele 
tehnice și calitative ale navelor 
românești ce vor pomi de aici 
pe mările și oceanele lumii.

Ing. Ștefan DRUGESCU 
director tehnic al Șantierului 
naval Galați

muncii. Concomitent, s-au Introdus 
albume de croire, au fost sporite 
dimensiunile șl greutățile secțiilor 
plane șl de volum.

In procesul întregii activități 
pentru perfecționarea organizării 
producției la șantierul nostru, am 
avut în vedere și alte două ele
mente esențiale, care au dus la 
sporirea eficienței măsurilor amin
tite — și anume : determinarea pe 
baza unui studiu aprofundat a nu
mărului optim de vase ce se lan
sează simultan în fabricație și or
ganizarea lucrului la construcția 
corpului, concomitent la două na
ve. In același timp, în programa
rea producției s-au adus îmbună
tățiri substanțiale, prin introduce
rea metodei de programare pe 
baza etapizărilor tehnologice care, 
în condițiile unui ciclu lung de fa
bricație, a numărului mare de re
pere si specialități, rezolvă urmă
rirea organizată a execuției sarci
nilor de producție pe fiecare sec
tor și atelier.

Organizarea șl conducerea fa
bricației prin programarea și ur
mărirea lucrărilor bazate pe eta- 
pizare, pe nominalizarea lucrărilor 
în timpul și ordinea necesare mon
tajului, și-au dovedit pe deplin e- 
ficacitatea în construcția corpuri
lor de nave. Pe această cale se 
îmbină armonios practica plani
ficării generale a fabricației, ra
portarea șl ținerea evidenței cu 
programarea lucrărilor fizice pe o 
anumită etapă șl pe toată durata

La plenara Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R. 
jinută în august, tov. Ion 
Predescu, președintele Co
mitetului executiv al Sfa
tului popular regional Ol
tenia, luînd cuvîntul, s-a 
angajat că noile aparta
mente planificate a se 
construi în 1966 vor fi in
tegral date în folosință. 
Or, din cele 5 954 apar
tamente prevăzute a se 
construi în acest an la 
Craiova, Tg. Jiu, Tr. Se
verin și în alte localități 
din Oltenia, pînă la 10 
octombrie s-au predat 
numai 2 422. Restul de 
3 532 urmează să fie ter
minate pînă la încheierea 
anului.

Este greu de presupus 
că planul de dare în fo
losință va fi îndeplinit in
tegral.

Pe șantierele de lo
cuințe din Oltenia lipsa 
de organizare, de asisten
ță tehnică și materiale, de 
grijă pentru folosirea ju
dicioasă a mașinilor și 
timpului de lucru — sem
nalată și în anii trecuți 
— a devenit cronică și 
constituie una din cauzele 
principale care determi
nă nerealizarea ritmică a 
planului de construire a 
locuințelor. Trebuie preci
zat că nici cele 2 422 a- 
partamente date pînă a- 
cum în folosință nu fac 
toate parte din planul pe 
acest an ; numai 1 576 de 
apartamente sînt din pla
nul pe acest an. 646 sînt 
„o codiță' rămasă din 
anul trecut, iar celelalte 
apartamente pînă la 
2 422, adică 200, «înt

A n material
DE CE INTIRZIE CONSTRUCȚIA NOILOR LOCUINȚE
ÎN REGIUNEA OLTENIA
semiflnlsate. Cît despre 
cheile celorlalte aparta
mente, 3 532 .la număr, o 
parte se află, deocamda
tă, în magaziile de mate
riale ale trustului...

Era absolut necesar să 
se tragă învățămintele 
cuvenite din neajunsuri
le de pînă acum, dar sfa
tul popular regional șl 
conducerea trustului re
gional de construcții (di
rector ing. Iile BĂDIȚĂ) 
nu au intervenit cu fer
mitate pentru a stabili 
ansamblul de măsuri ne
cesare îndreptării situa
ției,, ca și cînd totul ar fi 
fost în ordine. In plus, 
așa cum rezultă din scrip
tele trustului, rămînerile 
In urmă au fost diminua
te. „Rămășițele' serioase 
ale anului trecut însumau 
646 de apartamente, dar 
conducerea trustului a 
îngăduit să se consem
neze în rapoartele sale 
doar o restanță de 284.

Cui îl slujește acest mod 
de Informare ?

Am vizitat, nu de mult, 
șantierele de locuințe 
ale Olteniei. Organizarea 
muncii — slabă. Reclama- 
țil că lipsesc materiala, 
utilaje. Dar cele existen
te, cum sînt utilizate ? La 
Tr. Severin, de pildă, o 
macara turn a stat nefo
losită 52 de zile. In cursul 
anului, diriginții secției 
de investiții ai sfatului 
popular regional au făcut 
rapoarte, consemnînd cu 
seninătate diferitele ne
ajunsuri. Iată cîteva din 
acestea, din cursul ul
timelor luni : Nicolae 
Mălăescu, diriginte pe 
șantierul Brazda lui No
vac din Craiova, con
semna : La blocul G 7 
se constată o insu
ficientă preocupare pen
tru glisarea lui în ritm 
susținut șl fără întreru
peri. Intr-una din zile, tur
narea betonului a fost în
treruptă aproape 20 de

ore din lipsă do... apă. 
Muncitorii au fost puși 
de maistru să caro apă 
cu gălețile de la zeci de 
metri. Astfel, 100 de mun
citori au devenit saca
gii... Iar dirigintele Pe
tre Pavelescu, de pe șan
tierul din Tr. Severin ară
ta : „Construcția blocu
lui C 2 era în întîrziere 
cu 30 de zile. Organizarea 
lucrului în echipele de 
fațadiști și parchetari 
șchioapătă. Muncitorii 
stau ore întregi la punc
tele de lucru și așteap
tă aprovizionarea cu 
materiale. Repartizarea 
maiștrilor e necorespun
zătoare...'.

Rezultate ? La Tr. Se
verin, blocul C 1, înce
put în 1965, încă nu-i fi
nisat. La Tg. Jiu, blocul 
H 1, început în luna mai, 
e azi abia la parter, deși 
termenul de predare este 
luna viitoare. La Craiova, 
blocul H 3, care trebuia 
dat în folosință în aceas
tă lună abia se află cu zi

dăria la etajul I. Aseme
nea întîrzieri există pe 
toate șantierele de locuin
țe ale Olteniei. Unele 
șantiere au devenit „ta
blă de șah” pe care 
construcția blocurilor este 
mutată ca și pionii, de pe 
un pătrar pe altul, prin
tr-o simplă trăsătură de 
condei. Cum se face că 
conducerea trustului s-a 
împăcat cu asemenea si
tuații ? Artificiul a asigu
rat trustului în semestrul 
I o foarte rapidă ascen
siune în îndeplinirea mul
tor indicatori de plan. 
Dar succesul a fost numai 
formal.

Pe unele șantiere de 
locuințe din Oltenia am 
primit șl următoarea re
plică : „Lucrăm încet, dar 
bine". Realitatea dezmin
te însă și această „justi
ficare”. De la una din 
comisiile de recepție din 
Craiova am primit o listă. 
Ea arată că la un sin
gur tronson de 44 apar
tamente al blocului F-2, 
au fost necesare nu mai 
puțin de 66 remedieri. A- 
cest bloc, ca și altele în 
situația lui, a fost ra
portat gata încă la 30 
iunie, dar pînă în septem
brie locatarii n-au putut 
să-1 ocupe.

Am revenit asupra ac
tivității T.R.C. — Oltenia, 
întrucît conducerea lui 
perseverează în a tolera 
neajunsuri care produc 
daune grave în utilizarea 
fondurilor pentru con
strucții de locuințe. Pînă 
cînd ?

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

— Bine, dar ceea ce spuneți este 
foarte grav. Ce părere are ministe
rul ?

— Ministerul acordă cu ușurință ore 
suplimentare, deoarece este mai sim
plu decît să ia măsuri. Iar condu
cerea combinatului așteaptă, se 
pare, o „minune", cu toate că de
ficiențele i-au fost sesizate în re
petate rinduri si s-au dezbătut și

într-o .plenară recentă a comitetu
lui de partid.

Analizînd ritmicitatea realizării 
planului pe oricare dintre lunile 
care au trecut pînă acum, se des
prinde că „asaltul" In ultima decadă 
este o caracteristică a activității tu
turor secțiilor combinatului. In luna 
august, la produsele reprezentati
ve, planul decadal a fost realizat 
astfel:

Produsele Decada I Decada II Decada III

Tălpi cauciuc 89,0 93,7 123,2
încălțăminte S. V. 74,2 99,8 132,7
Curele trapezoidale 82,0 99,6 125,0
Garnituri presate 48,1 40,0 246,6
Roți și valțuri 82,6 88,8 275,0

Cum este posibil ca, în primele 
două decade, la garnituri presate, 
de exemplu, să nu se îndeplinească 
nici jumătate din prevederile pla
nului decadal, iar în ultima deca
dă, să se poată realiza 246,6 la 
sută 7 Ce cauze generează această 
instabilitate neobișnuită 7 Ne răs
punde tov. EMIL ȘELESCU, ad
junctul șefului serviciului produc
ție.

— Pentru garnituri de dimen-

siuni mari nu am avut comenzi. 
De-abia la începutul lunii am în
ceput să căutăm beneficiari (de ce 
„de-abia la începutul lunii" ?). La 
secția a V-a, unde se execută gar
niturile presate mari, în primele 
două decade nu s-au produs a- 
proape deloc aceste sortimente. Am 
insistat pe lîngă unii beneficiari să 
accepte livrarea înainte de termen 
a comenzilor pentru trimestrul IV 
și am obținut unele aprobări. Spre

sfîrșitul lunii am lucrat și pe «toc, 
pentru a asigura îndeplinirea pro
ducției globale.

Explicația nu e prea clară. Fapt 
este că In combinat se puno un 
deosebit accent pe produsele renta
bile. Atunci cînd există pericolul 
ca planul să nu se realizeze, înce
pe „asaltul" la produsele rentabi
le, care necesită putină manoperă 
și au o greutate mare. Sistemul a- 
cesta dăunător este favorizat și de 
planificarea defectuoasă din partea 
forului tutelar care stabilește pla
nul numai în tone. Marile depășiri 
de plan din ultima decadă la sor
timentele rentabile dau o imagi
ne deformată a activității acestui 
combinat. In timp ce toți indicatorii 
globali sînt realizați, combinatul are 
sute de litigii la arbitraj pentru neli- 
vrarea unor Importante sortimente 
contractate. Izvorul orelor suplimen
tare se află deci în acalmia din 
primele două decade ale fiecărei 
luni, căreia îi urmează „asaltul" 
din ultima decadă. Aceasta este 
realitatea, cu toate că directorul 
combinatului, ing. CONSTANTIN 
CHELĂRESCU, spune :

—■ Sînt o serie de cauze străine 
de activitatea noastră care impun 
orele suplimentare. Oricum, nu pu

tem renunța la tie atita timp cît 
sectorul nostru nu va fi dezvoltat 
la nivelul cerințelor. Ar însemna 
să creăm greutăți unor benefi
ciari.

Faptele arată că capacitățile nu 
sînt utilizate deplin. La benzile 
transportoare, do pildă. In loc de 
9—10 vulcanizări pe schimb, cit este 
posibil să se realizeze, se execută. In 
medie, numai 7. Atelierul de vul- 
canizat nu primește la timp 
benzile confecționate din sec
ția a IlI-a, capacitatea presei 
„Trocama" fiind utilizată doar în 
proporție de 60 la sută. Iată ce se 
arată într-un referat prezentat la o 
recentă plenară a comitetului de 
partid din combinat : „în lunile iu
lie—august, la tălpi stanțate, ate
lierul a fost aprovizionat din a- 
bundență cu semifabricate de ca
litate bună. La un moment dat, s-a 
ajuns ca zile în șir atelierul să fie 
blocat cu zeci de mii de perechi de 
tălpi și tocuri presate, în timp ce 
magazia de produse finite era a- 
proape permanent cu rafturile goa
le, iar beneficiarii trimiteau recla- 
mații pentru nerespectarea terme
nelor de livrare. Cauza 7 Nu s-a 
creat o concordanță între cantitățile 
care se realizează la prese șl capaci
tatea da finisară*.

— în schimbul de duminică; 25 
septembrie, la secția a V-a s-au 
efectuat 1250 ore suplimentare. De 
ce s-a lucrat?

Ing. MARCEL SCHLAGMAN; 
adjunctul șefului de secție, spune :

— In primele zile ale lunii nu e- 
xistă programe de lucru. Nu avem 
semifabricate. S-a creat o magazie 
intermediară, însă permanent este 
goală. Normal ar fi ca semifa
bricatul să se „odihnească" cel 
puțin 48 de ore — așa cere tehno
logia — dar el nu stă nici măcar 
o oră. Aprovizionarea cu semifa
bricate se face uneori pe bază de 
„relații", de cunoștințe. Normal ar 
fi ca la calandru, maistrul să pre
gătească partizile de semifabricate 
în ordinea temperaturilor la care 
se calandrează. Această ordine nu 
se respectă, pentru că vine unul și 
altul, în bune relații cu maistrul de 
la calandru, și cere de urgență un 
semifabricat, deoarece „a uitat" 
să-l comande la timp. Se oprește 
calandrul, se răcește, se execută 
„urgența". Astfel se pierd ore...

— Cum ar fi posibilă eliminarea 
orelor suplimentare 7

— In secjia I, lecție „chele" a 
combinatului, să lucreze cei mai buni 
muncitori, Iar salarizarea ior să se 
facă In ilrînsă concordantă cu «r!î«-

rllla de calitate șl Îndeplinirea Inte
grală, necondiționată, a prevederilor 
planului, la toate sorfimenteie. 
Să se stabilească și să se creeze 
decalajul optim între diferitele 
secții și operații, iar comenzile să 
șe lanseze cu cel puțin 3 zile îna
inte. Aprovizionarea cu tricot șt 
bandă de tivit să se facă de la în
ceputul perioadei de plan. In a- 
ceste condiții, potrivit calculelor, 
s-ar lucra ritmic, ar spori cu 20 la sută 
capacitatea de producție a secției și 
nu ar mai fi nevoie de ore supli
mentare.

Ce rezultă 7 Că înșiși inginerii 
din secții, care conduc direct pro
ducția, sînt de părere că orele su
plimentare nu sînt o fatalitate.

Să ascultăm și părerea comitetu
lui sindicatului din combinat despre 
cele 50 000 ore suplimentare prestate 
de la începutul anului.

— Noi aflăm de ele de-abia după 
ce se prestează, ne-a relatat tov. 
MIHALACHE NEGHINĂ, preșe
dintele comitetului sindicatului. 
Am cerut conducerii combinatului 
să renunțe la aceste practici. Nu 
ne-a dat ascultare. Timpul produc
tiv nu este folosit, producția este 
slab organizată. Iată de ce sînt so
licitați muncitorii să facă ore su
plimentare.

Dar comitetul sindicatului nu 
are nici un rol în asigurarea dis
ciplinei de producție, în respecta
rea normelor de muncă în fabrică?

Ne-am adresat și tov. ing. DU
MITRU POPA, director general al 
Direcției generale a industriei pre
lucrării cauciucului și maselor 
plastice din Ministerul Industriei

Ușoare, care ne-a spus : „îmbună
tățirea organizării producției și a 
muncii în combinat ar asigura în
deplinirea ritmică a planului. Este 
necesară o programare rațională a 
producției pe secții, ateliere și ma
șini, o corelare a activității secții
lor, crearea decalajului optim. 
Pentru a „frîna" practica orelor 
suplimentare, am cerut să se facă 
justificări amănunțite. Sprijinul pe 
care îl acordăm acestui combinat va 
trebui să fie mai substanțial și, în 
special, mai concret".

întrucît acest răspuns ni s-a pă
rut destul de abstract; kam cerut 
părerea tovarășului ing. MIHAI 
CONSTANTINESCU, adjunct al 
ministrului industriei ușoare. Dar 
și din părerile exprimate de dîn- 
sul se desprinde tendința de a jus
tifica situația existentă la Combi
natul de cauciuc -Jilava. Or. în fe
lul acesta se încurajează menține
rea factorilor negativi care deter
mină abuzul de ore suplimentare 
la combinat, inclusiv defecțiunile 
de organizare și conducere a pro
ducției, se permite încălcarea Co
dului Muncii.

Există la Combinatul de cauciuc 
Jilava suficiente rezerve a căror 
fructificare poate asigura realiza
rea ritmică, fără suprasolicitarea 
muncitorilor și mașinilor, a sarci
nilor de plan și chiar îndeplinirea 
unor comenzi urgente. Credem că 
Ministerul Industriei Ușoare se cu
vine să ia măsuri energice pentru 
așezarea pe baze științifice a acti
vității productive a combinatului 
și respectarea disciplinei de plan.
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Apariția în 1916 a volu
mului „Plumb" de G. Baco- 
via a marcat o dată impor
tantă în istoria literaturii 
noastre. Volumul acesta, 
reunind poezii scrise și pu
blicate în reviste încă cu 
mult timp înainte, avea să 
fie urmat de alte patru ci
cluri, întregind o operă 
care, prin timbrul atît de 
prolund și original, ocupă 
un loc proeminent în lite
ratura noastră.

Așa cum s-a observat în 
repetate rînduri, asemenea 
altor poeți care au în
ceput să se afirme la sfîr- 
șiful secolului trecut, Baco- 
via se înrudește și el, prin 
condifie socială și mentali
tate, cu acea categorie a 
artiștilor „proletari culți" — 
cum a denumit-o Gherea. O 
bună parte din acești poefi 
au cunoscut înfr-o anumită 
măsură influența mișcării so
cialiste, manifesfîndu-și nu 
odată în scrierile lor senti
mente protestatare, în for
me și viziuni proprii față de 
stările de lucruri existente. 
In același timp, unii dintre 
ei, printre care și Bacovia, 
s-au arătat pe plan artistic 
receptivi la noua orientare 
poetică aflată tocmai în plin 
proces de propagare pe a- 
tunci în literatură : simbo
lismul. In creafia lui Bacovia 
nu vom întîlni însă aspec
tele artificiale, negative, de 
care nu a fost scutită uneori 
poezia simbolistă. Versurile 
sale de o sensibilitate a- 
parte izvorăsc dintr-o adîn- 
că experien|ă artistică, ale 
cărei merite în direcfia îm
prospătării limbajului poetic 
și a concentrării lirismului 
înscriu în literatura noastră 
o contribufie dintre cele 
mai substanfiale.

Spre deosebire de acel 
poefi care-și căutau refugiul 
din realitate în reveriile 
Imaginafiei, invocînd ținu
turi exotice și misterioase, 
Bacovia nu a resimfit ase
menea tendințe evazioniste, 
străduindu-se constant și iz
butind în mod atît de per
sonal să dea în c.reația sa o 
expresie lirică concentrată 
unor trăiri autentice, care 
izvorau dinir-un nemijlocit 
contact cu realitățile socia
le dureroase, cu contrastele 
violente și flagrantele ine
chități ale unei „lumi ero
nate", în care pluteau „e- 
couri de revoltă și de jale".

Viziunea artistică pe ca
re poetul o desprinde din 
prelucrarea realităfii încon
jurătoare este cenușie, sum
bră, întunecată pe alocuri, 
ca însăși acea lume pe care 
o reflectă, ternă, „goală de 
vise”, în care se fetișizează 
banul, iar geniile se sting 
uitate „în cerc barbar și fără 
sentiment". în relevarea i- 
maginii acestei lumi a urîtu- 
lui burghez, Bacovia se do
vedește un mare creator de 
atmosferă. Capătă astfel re
lief în poezia sa o realitate 
copleșitoare, surprinsă frag
mentar în detaliile ei sem
nificative. Imagini poetice 
de o mare plasticitate se 
succed și se contopesc, în- 
făfișînd un veridic tablou 
social. Ca șl al(i poefi din 
generafia sa, însă într-un 
mod mult mai expresiv și 
mai original, Bacovia va 
contura acea lume mizeră,

vătuită, de o apăsătoare mo
notonie a fîrgurilor provin
ciale moldovenești de a- 
tunci, animată doar de su
netul jalnic al catirincilor, 
peste care anii se aștern 
„mereu mai greu și mai 
brutal". In mod simbolic, 
predomină în poezia sa, în 
toată gama răsfrîngerilor 
sale, peisajul autumnal cu 
„parcuri funerare", cu „a- 
murguri violete" și „zări 
grele de plumb", peste care 
se lasă nopți umede, obse
dant de pluvioase, în care 
fumegă „triste felinare", gem 
„amoruri defuncte” și se a- 
gită pe străzi pustii, ca niște 
păpuși dezarticulate, făpturi 
solitare cu priviri extatice, 
„cu fruntea învinețită de 
gînduri". După Eminescu 
nici un alt poet nu a expri
mat în versurile sale cu a- 
tîta forjă de concentrare șl 
originalitate ca Bacovia tra
gicul fenomen al însingură
rii esenfei umane în condi
țiile societăfii burgheze. 
Străbate mereu în poezia 
sa o vibrafie sinceră, adîn- 
că, aceea unei mari sensibi
lități rănite de nedreptățile 
acelei vremi, inimă care nă
zuia tot timpul cu ardoare 
spre un „măref viitor", între
zărind nu o dată răul social 
și îndemnînd chiar, din stră
fundurile resfriștei sale, la 
solidariiafe pe cei oprimafi 
și deciși să-l înlăture : „Din 
streșini picură... / Și-un 
zvon de vremuri mari — / 
Să mai surîd numai o cli
pă, / — Sculați, ai muncii 
proletari 1' („Spre primă
vară").

Recunoaștem — desigur 
— în poezia sa și elemente 
ce fin de specificul simbo
lismului, dar acestea nu au 
o funcfie exterioară, „deco
rativă", ci una emoțională, 
sugestivă, definind stări 
lăuntrice de o certă profun
zime.

în timp ce alfi poefi, care 
scontau pe o grabnică 
popularitate, s-au lăsat ten
tați de felurite experiențe 
formaliste ce n-au fost înre
gistrate apoi de istoria lite

rară dacîf cel mult ca sim
ple curiozități, Bacovia și-a 
șlefuit versurile cu migală 
de artizan, adaptîndu-le 
firesc fondului liric dens, 
distilat pînă la esenfe. în 
raport cu ceea ce vrea să 
sugereze, poetul își mode
lează versurile, imprimîn- 
du-le un ritm interior mai 
alert, mai sincopat sau, dim
potrivă, le amplifică desfă
șurarea făcîndu-le să răsune 
în cadenfe grave, solemne. 
Dintre procedeele frecvent 
folosite se evidențiază acele 
tulburătoare refrene care 
concentrează parcă în ele 
sensul întregii dezvoltări 
lirice anterioare : „Singur, 
singur, singur, / înfr-un han, 
departe — / Doarme și han
giul, / Sfrăzile-s deșarte, / 
Singur, singur, singur...*. 
(„Rar"). Ceea ce impresio
nează astfel în această ope
ră atît de pregnant speci
fică în literatura noastră 
ca șl în cea universală este 
marea concizie a versurilor, 
încărcate de sensuri, de o 
fascinantă muzicalitate pu
rificată de orice retorism. 
Este într-adevăr uimitoare 
și, în același timp, exem
plară capacitatea autorului 
de a concentra într-un spa
țiu restrîns de numai două 
sau trei strofe (cîf cuprind 
de obicei poeziile sale) 
semnificații multiple, de o 
adîncă rezonantă umană, 
de a evita astfel orice ar
tificiu și dilatări inutile.

Opera lui Bacovia, sub 
crusta ei de tristețe melan
colică, cuprinde aspirații și 
îndemnuri generoase ce 
și-au aflat apoi, în anii 
înălfării noii noastre so
cietăți, o strălucită confir
mare, căreia însuși poetul, 
în amurgul vieții sale, i-a 
putut fi martor : „Mi-am 
realizat / Toate profețiile / 
Politice. / Sînf fericit... / Fru
mos / Este cerul / Senin, sau 
mînios / Un aforism celebru 
/ Te face să trăiești... / Nu-i 
mîini, / Nici azi, / Nici ieri, 
— / Timpul... („Cogito").

Adrian ANGHELESCU

e Teatrul de Operă și Balet : SIMFONIA 
FANTASTICĂ ; PRICULICIUL ; BOLERO — 
19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL 
DIN LUNĂ — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale' (sala 
Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19, (sala Studio) : ÎNTlLNIRE CU ÎN
GERUL — 19,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SlNT TURNUL 
EIFFEL — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatru
lui de Comedie) : BIETUL MEU MARAT — 
19,30.
B Teatrul „Barbu Delavrancea" : VIFORUL 
- 20.
© Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY —
19.30.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR —
16.30. (sala din str. Academiei) : AMNARUL 
— 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala 
Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.
® Circul de stat : STELELE CIRCULUI —
19.30.

0 CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Patria (completare Brâncuși la Tîrgu 
Jiu) — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21.
0 STEAUA FĂRĂ NUME : Republica — 9; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Pro
gresul" — 19,30 (la ambele completarea Ca
zul „D"), București — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, Grădina „Doina" — 19,30.
@ FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Sala Palatului (seria de bilete 1 775 — 
orele 19,30) Luceafărul — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45, Feroviar — 8; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30, Excelsior — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 (la toate completarea 
Fermenții la lucru), Arenele Libertății — 19, 
Stadionul Dinamo — 18,30.
© THfiRfiSE RAQUIN : Cinemateca : 10; 12, 
14; 16,30.
e NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Capitol 
(completare Antagonisme) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 19, Aurora (com
pletare Copiii... 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, Grivlța — 9; 12,30; 16;
19,30, Modern — 9,30; 13; 17,15; 20,30.
O DILIGENȚA : Lumina (completare Ce po
vestesc apele) — 8,45; 11; 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 Flamura — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• ZORBA GRECUL : Victoria — 9; 12; 15, 
18; 21, Gloria — 9; 12; 15; 18; 21.
e LUMINA DUPĂ JALUZELE : Central (com
pletare Pașii poetului) — 9| 11; 13,15; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 PROCESUL DE LA NORNBERG — ambele 
serii ; Union — 16; 19,45| Vitan — 15; 19.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
© ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : 
Doina — 11,30; 15; 17,45; 20,30.
© SUZANA ȘI BĂIEȚII : Giulești (comple
tare Koprivșclța) — 15,30; 18; 20,30, Dacia
(completare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară) — 9—11,45 în continuare ; 18,15;
20.45.
O PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Buzești (comple
tare Far West) — 15,30; 18; 20,45, la grădină
— 20, Rahova (completare Printre nori) — 
15,30; 18; 20,30.
© NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop i 
Bucegi (completare Pașii poetului) — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30, la grădină — 19, Arta
— 9; 12; 15; 18; 20,45; la grădină — 19.
D YOYO : Unirea (completare O lacrimă pe 
obraz) — 15,30; 18; la grădină •— 19.
o THfiRfiSE DESQUEYROUX : Flacăra — 
15,30; 18; 20,30.
0 BOCCACCIO ’70 : Miorița (completare 
Brâncuși Ia Tîrgu Jiu) — 9; 11,15; 13; 15,45; 
18,15; 20,30, Melodia (completare Fermenții la 
lucru) — ;9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Gră
dina „Moșilor" — 19.
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SAL
TIMBANCI : Munca — 15,30; 18; 20,30, Co- 
troceni — 15,15; 18,15; 20,45t
9 CF.I 7 MAGNIFICI : Popular (completare 
Punct de gravitație) — 15,30; 18; 20,30.
0 CASA NOASTRĂ : Moșilor (completare 
Ghidrinul) — 15,30; 18; 20,30.
® ALFABETUL FRICII : Crîngași (completare 
Cheia succesului) — 15,30; 18; 20,30.
® CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii): 
Volga — 9; 12,30; 16; 19,45.
O COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop: 
Progresul — 14,30; 17,30; 20,30.
<J> ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE SUDU
LUI : Lira (completare Un secol și multe mi
lenii) — 15,30; 18; 20,30, Colentina (comple
tare Imagini din Muzeul pompierilor) — 
15,30; 17,45; 20; la grădină — 19.
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Formația 
„Musica nova“

Hilda Jerea (plan), Mircea 
Opreanu (vioară), Valeriu 
Pitulac (violă), Cătălin llea 
(violoncel), Aurelian Octav 
Popa (pian) — aceasta este 
componenta formafiei „Mu
tica nova’. Am putea spu
ne că sonoritatea de cristal 
a „Madrigalului", precizia 
șl perfecta armonizare a 
Interprefilor, maturitatea a- 
xecuflei și-au găsit pe de
plin echivalentul în lu
mea Instrumentelor. Fiecare 
din membrii formafiei — 
virtuos al Instrumentului său 
— capătă un suflu comun 
de exprimare, se individua
lizează, apoi pătrunde în 
armonia compactă, gîndește 
dozarea timbrelor, a inten
sităților. Și, pentru toate a- 
cesfea, este suficient să e- 
xemplificăm cu Varla|iunile 
pentru vioară, violă, violon
cel șl pian de Dan Constan- 
tlnescu, o primă audiție ro
mânească și poate cea mai 
bună muzică din program. 
Concisă, cu izbucniri seînte- 
iefoare, distingîndu-se prin 
tratarea excelentă a corzilor, 
prin perfecta fuziune a e- 
feclelor și cantilenelor me
lodice. Singur, pianul, ca 
partitură însă, părea a fi 
conceput pu(in diferit din 
punct de vedere al limba
jului.

Interpretarea lucrărilor 
lui Berg (Adagio pen
tru vioară, clarinet șl 
pian] în primă audi

ție șl Copland (Cvartet 
pentru pian, vioară, violă, 
violoncel] a dezvăluit o a- 
nume înclinație a „MusicII 
nova" spre lirism, spre de- 
pănările lente, spre muzi
ca de largă respirație. La 
fel șl Louange V și VIII din 
Cvartetul pentru vioară, 
violoncel, clarinet și plan 
de Messiaen, unde, prin 
pianul întovărășit de vio
loncel, apoi de vioară s-a 
creat o atmosferă de ba
ladă, da poem, aducînd 
„slavă liniei melodice, mu
zicii avîntato care cîntă' — 
după cum spunea autorul. 
Și robusfefea din Vocalise 
II, arabescurile din Inter- 
măde IV, vigoarea gradației 
unisonului din Danse Vi — 
au fost exprimate cu o de
plină înfelegere și fidelita
te pentru limbajul muzical 
al compozitorului.

Lent, expresiv, trist sînt 
Indicațiile generale pentru 
interpretarea părții a treia 
din Cvartetul lui Messiaen,' 
un simplu solo de clarinet. 
Bine integrat în desfășura
rea părfilor ca stil, ca tine
te a creșterilor și scăderilor 
de intensitate, solo-ul pare 
totuși a nu fi ceva cu totul 
deosebit. Dar în interpreta
rea lui Aurelian Octav Po
pa, marea măiestrie în dra
matizarea unui sunet, crea
rea ecoului, a unei armonii 
(armonii la o singură vo
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ce I), întreruperea bruscă și 
atacul complet deosebit 
fafă de nuanfa precedentă, 
cromatica atît de diversă 
— au dat senzafia de ne
obișnuit, de perfecțiune.

Prin Aurelian Octav Popa, 
prin Hilda Jerea, prin inter-

prefii corzilor „Musica no
va" se definește ca o for
mație de înaltă clasă, care 
recreează, așa cum am pu
tut remarca la Zecchi, Mai- 
nardi...

Smaranda GEORGESCU

filarmonica cehă
la București

Dacă se poate vorbi de 
„personalitatea" unor mari 
colective artistice, atunci 
termenul o întocmai aplica
bil Filarmonicii cehe. In ce 
constă această notă perso
nală e greu de spus : alcă
tuire omogenă a tuturor 
grupelor, înaltă tehnicitate 
individuală și de ansamblu, 
larg diapazon dinamic și 
coloristic, maleabilitate sti
listică, da, desigur, toate a- 
cestea există, dar ele sînf 
caracteristice tuturor or
chestrelor bune. Filarmoni
ca cehă dispune, în plus, 
de o sumă de însușiri ce 
nu prea se lasă definite 
verbal, dar care, laolaltă, 
concură la acel farmec par
ticular, resimfit de oricine o 
ascultă.

Pentru a doua oară oas
pete al fării noastre (prima 
vizită datînd din 1955), Fi
larmonica cehă a fost aș
teptată cu viu interes. Con
certele de duminică și luni 
nu au dezminfit faima de 
care se bucură în întrea
ga lume valorosul colec
tiv. Evident, forma actuală 
— excelentă — a orches

trei este rezultatul unei e- 
volufii de peste șapte de
cenii, timp în care nume ca 
Antonin Dvorak, Oscar Ned- 
bal, Vaclav Talich, Karel 
Anderl și-au grefat propria 
lor personalitate pe tradiția, 
în făurire, a colectivului, 
care la rîndul ei se bizuie 
pe o și mai veche tradiție 
a muzicii instrumentale, de 
cameră și orchestrale, culti
vate pretutindeni : în fami
lie, școală etc.

Nu se poate vorbi des
pre Filarmonica cehă fără 
a aminti, în primul rînd, pe 
înzestrafii ei suflători : recu
noaștem aici un mare merit 
al școlii cehe de speciali
tate. Fiecare partidă este 
susfinută de artiști auten
tici, stăpînind cu desăvîr- 
șită măiestrie tehnica — u- 
neori destul de ingrată — 
a instrumentelor respective. 
De aici, remarcabila omo
genitate a „pachetelor" de 
suflători.

Coardele Filarmonicii ce
he nu au, poate, verva tem
peramentală și patosul pro
prii filarmonicii noastre 
bucureștene, dar suplețea

acestora, expresivitatea u- 
nitară, disciplina de ansam
blu rămîn exemplare. De 
altfel, discrefia, lipsa de 
ostentație, plierea caracte
risticilor individuale la ne
cesitățile unei expresii co
lective par să constituie 
nota dominantă a colegilor 
noștri cehi, unul din secre
tele arfei lor.

Cele două programe pre
zentate la București au cu
prins două capodopere ale 
școlii nafionale cehe, poe
mul simfonic „Vltava" de 
Smetana și Simfonia a IX-a 
de Dvorak, cărora li s-au 
adăugat pagini- din baletul 
„Romeo și Julietta" de 
Prokofiev, Simfonia a V-a 
de Ceaikovski, poemul sim
fonic „Don Juan” de 
Richard Strauss, precum și 
Concertul nr. 4 pentru pian 
și orchestră de Beethoven.

Definător al unui recent 
premiu international (Be- 
sanțon 1965), fînărul dirijor 
Zdenek Macal este o apa
riții agreabilă, de o exu
berantă juvenilă, cuceritoa
re. Dincolo însă de verva, 
deocamdată încă exterioa
ră pe alocuri, se pot desluși 
și trăsături ale unei con
cepții solide, premise ale li
nei viitoare evoluții, fără în
doială interesante. Interpre
tarea dată simfoniei de 
Ceaikovski s-a impus cu 
autoritate afenfiei publicu
lui. Satisfăcător, cu excep
ția cîtorva momente, a fost 
și acompaniamentul la con
certul de Beethoven.

Pianistul Ivan Moravec 
s-a dovedit a fi un muzi
cian sensibil, corect, deși — 
credem — de un profil mai 
mult cameral, decît de an
vergură concertantă.

Adevăratul „stăpîn* al 
orchestrei este — incontes
tabil — Karel Ancerl, de 
curînd distins cu titlul de 
Artist al poporului din R.S.

Cehoslovacă. Muzician de
elită, Karel 
construiește 
cu o logică 
ajutat de o gestică inspira
tă, dar precisă, nepermifînd 
nici un echivoc. încă de la

Ancerl își 
interpretările 
consecventă,

prima piesă din program 
(Prokofiev), el a apărut 
ca un veritabil magician al 
sunetelor, capabil să sedată 
din orchestra sa culorile
cele mai nebănuite, con
trastele cele mai neaștepta
te... Desigur, unii din noi 
am putea, eventual, pune 
în discufie concepjia, ca a- 
tare, a interpretării (bună
oară, versiunea sa a poe
mului „Don Juan", sensibil 
diferită de cea — mai fa
miliară nouă — a regreta
tului George Georgescu); 
ea are însă neprețuita ca
litate de a se impune, de 
a convinge, așa cum e. 
Ceea ce nu e pufin lucru.

Mărturisesc că mă îngri
jora înfrucîfva perspectiva 
de a asista la o nouă ver
siune (a cîta oare ?) a bi
necunoscutei simfonii „Din 
Lumea Nouă", atît de des 
cîntată, pretutindeni, în fel 
și chip... Teamă îmi era și 
de acel dram de uzură a- 
fectivă, prin exces, de care 
— orice s-ar spune — nu 
sînt scutite nici cele mai 
mari capodopere. Și iată că 
miracolul se produce : sub 
bagheta lui Anăerl, simfo
nia și-a recăpătat prospeți
mea trăirilor dintîi. Respec- 
fînd întru lotul tradiția ce
hă, cea mai autorizată, 
arta lui Anăerl, prinfr-un 
proces ce pare să scape a- 
nalizei, reușește să înviore
ze percepția auditorului 
modern (vai, ce blazat une
ori !...).

Publicul nostru nu șl-a 
precupejit aplauzele, făcînd 
Filarmonicii cehe o primire 
plină de căldură.

Sergiu SARCHIZOV

0 PRIVII

Datele schițate în pri
ma parte a acestui arti
col, apărut în „Scînteia" 
de ieri, sînt de natură să 
convingă pe orice mamă 
refractară natalității sau 
pe soțul care o instigă la 
aceasta că un asemenea 
comportament echivalea
ză cel puțin cu o crimă 
contra tradiției și viitoru
lui neamului său. Pentru 
a preveni însă și pe ma
mele la care instinctul 
matern a fost abolit în 
urma numeroaselor între
ruperi de sarcină, vom 
menționa cîteva noțiuni 
fundamentale de genetică 
cu intenția de a le trezi 
dorința de a transmite 
urmașilor însușirile cele 
mai îrialte pregătite de 
generațiile trecute.

Se știe că toate însu
șirile fizice și psihice ale 
omului, acumulate de-a 
lungul evoluției sale, sînt 
înscrise sub formă de in
formații genetice în cro
mozomii fiecărei celule 
corporale și sînt denumi
te factori ereditari.

Astăzi este bine stabi
lit că omul posedă o gar
nitură de 22 perechi de 
cromozomi în fiecare-ce
lulă, plus un cromozom 
sexual X care în garnitu
ră dublă determină for
marea sexului feminin, în 
timp ce cromozomul Y 
determină sexul masculin. 
Genele sînt localizate In 
acești cromozomi într-o 
ordine liniară, Iar numă
rul total al genelor pe 
care le conține omul sînt 
evaluate la aproape un 
milion. Flecare cromozom 
conține cam 20 000 de 
factori ereditari, ceea ce 
în aparență ar părea in- 
conciliabil cu dimensiuni
le extrem de reduse ale 
unul cromozom, care nu 
depășește 86,2 microni în 
lungime. Această enigmă 
a fost dezlegată de bio- 
chimiști, care au demon
strat că genele sînt mate
rializate în cromozomi 
prin diferitele secvențe 
ale celor 4 baze din struc
tura acidului dezoxiribo- 
nucleic. Structura fibrila- 
ră a acestui acid este dis
pusă ca niște fine firi
șoare ca pe un „scul", în- 
cît dacă s-ar desfășura 
acest scul în lungime, cro
mozomii unei celule uma
ne s-ar întinde cît drumul 
de la Timișoara la New 
York, pentru ca, la fieca
re 10 m, să rezide o in
formație ereditară. Prin 
aceste descoperiri a de
venit lesne de înțeles fe
nomenul acumulării de 
informații genetice tn lun

ga evoluție a omului în
tr-un spațiu materialiceș
te infinit de mic. Informa
țiile sînt transmise prin- 
tr-un sistem complex de 
cibernetică existent în na
tură. Dacă geniul mate
matic al lui Norbert Wie
ner nu ar fi descoperit 
cibernetica, apoi desigur 
că o descopereau ulterior 
geneticienii ca pe un fe
nomen realizat de natură.

Toi acest sistem func
ționează prin intermediul 
unor enzime regulatoare 
și din această cauză bo
lile ereditare se mai nu
mesc și „boli enzimatice' 
sau „boli moleculare", de
oarece enzima patologică 
Induce schimbarea unei 
molecule în structura nor
mală a proteinelor. Dacă 
am presupune că toți fac
torii ereditari localizați 
într-un cromozom s-ar 
transmite cuplați, combi
națiile posibile la urmași 
ar fl de 223 = 8,4 milioane 
de combinații posibile. 
Cum aceste cupluri de 
factori nu există decît 
parțial, este ușor de în
țeles cauzele pentru care 
descendenții nu seamănă 
unul cu altul. Excepție de 
la această regulă fac 
numai gemenii unlovulari, 
pentru că moștenesc a- 
ceeașl masă genetică șl 
la care numai influențele 
mediului le mal pot im
prima mici deosebiri. Din 
această cauză studiul 
gemenilor a devenit o- 
biectul cel mai instructiv 
pentru înțelegerea bolilor 
genetice. Imperativele ge
neticii umane vor atinge 
idealul numai atunci cînd 
se va reuși — cum spera 
un savant ca Wat
son — să se cunoas
că structura biochimică a 
fiecărei gene, precum și 
a enzimei care transmite 
și reglează informațiile 
genetice. Numai atunci 
devine posibil să schim
băm fenotipul omului, re
primind enzima patologi
că sau completînd-o pe 
cea care lipsește. După 
concepția Beadle-Tatum, 
orice genă induce o 
enzimă, iar aceasta la 
rîndul ei induce o însu
șire sau mai multe. Dar 
și inversul este deseori 
realizat, adică mai multe 
gene induc mai multe en
zime, dar numai o însu
șire fizică sau psihică.

Dacă omenirea nu ar fi 
fost adînc impresionată 
de apariția și transmisiu
nea fatală a bolilor ere
ditare, nici genetica nu 
s-ar fi dezvoltat. Apariția 
acestor boli a pus tot-
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deauna cele mai grele 
probleme în fața oameni
lor de știință, precum și 
a medicilor.

Pînă se va ajunge ia 
idealul exprimat de Wat
son, bolile genetice fac 
victime în rîndul oameni
lor și dacă ne orientăm 
după situația țărilor în 
care genetica a fost de 
mult pusă în valoare, re
zultă că un procent de 
cel puțin 4 la sută din in
divizii societății se nasc 
cu boli genetice.

Pentru a da o imagine 
a importantei bolilor ge
netice, vom alege numai 
exemplul a două boli e- 
reditare, de altfel destul 
de rare, dar foarte bine 
studiate statistic. Una din 
aceste boli, hemofilia, es!e 
localizată în cromozomul 
sexual X. In doză dublă 
produce la femei letali-
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și mutațiunile defavorabi
le care îndeosebi se ma
nifestă prin boli genetice. 
Savantul Miiller a obținut 
premiul Nobel după ce a 
demonstrat că razele X, 
precum și razele ionizan
te, declanșează cel mai 
mare număr de mutațiuni, 
iar această proprietate o 
au în special dozele mici. 
Altă dată, noi am demon
strat că și ultrasunetele 
produc un mare număr 
de mutațiuni și îndeo
sebi aberațiuni cromozo- 
mice.

In cadrul geneticii s-a 
dezvoltat astăzi o ramură 
specială denumită „pato
logia cromozomilor*, care 
se află într-o avalanșă 
de cercetări în toate ță
rile, pentru că această ra
mură este indispensabilă 
cunoașterii constituției 
genetice a omului, iar ca

tate, manifestată prin a- 
vorturi precoce. Mame a- 
parent sănătoase o trans
mit la 50 la sută din bă
ieți. Astfel,, regina Vic
toria a Angliei, conduc- 
torina hemofiliei, a trans
mis această boală timp 
de patru generații de des- 
cendenți, încheind cu 
Waldemar și Heinrich de 
Prusia, țareviciul Alexei, 
Ruprecht și Alfonso de 
Spania. Boala se mani
festă printr-o sîngerare 
greu de oprit, uneori mor
tală, și provocată după 
cel mai neînsemnat trau
matism. A doua boală 
este Chorea Huntington, 
denumită și dansul sfîn- 
tului Guy, pentru că se 
manifestă prin mișcări 
permanente dezordonate. 
Boala este localizată în 
cromozomii autozomi, se 
transmite dominant și se 
manifestă după etatea de 
40 de ani. După cercetă
rile genealogice ale lui 
Davanport, rezultă că în 
secolul al XVII-lea au e- 
migrat în America 4 nor
dici purtători ai acestei 
boli. Numai pînă în 1938 
ei au transmiș această 
boală la 962 de urmași.

Există și mutațiuni fa
vorabile ca acelea pe 
care le-am menționat că 
induc omului o cerebrali- 
zare progresivă, precum

importanță depășește gru
pele sangvine sau facto
rul Rh. Aproape toate a- 
berațiunile cromozomice 
descoperite pînă astăzi 
determină — în afară de 
mari defecte organice — 
și o evoluție anormală, cu 
un mare grad de debili
tate mintală, mergînd pî
nă la idioție. Razele ioni
zante produse de bombe
le atomice la Hiroshima și 
Nagasaki au declanșat 
la supraviețuitori de pa
tru ori mai multe tumori 
maligne și leucemii decît 
la populația neexpusă, 
precum și mai multe abe- 
rațiuni cromozomice sau 
alte mutatiuni patologice 
la urmași. Astăzi, aceste 
efecte au fost bine stu
diate de către biochimiș- 
tii care au demonstrat că 
razele ionizante potenția- 
lizează bazele metilate de 
la nivelul ribozomilor, a- 
dlcă locul de sinteză a 
proteinelor prin interme
diul unei enzime denumi
tă „metilaza". Acest lu
cru s-a confirmat și prin 
acțiunea cancerigenă a 
unor virusuri al căror rol 
constă în transportarea în 
celula gazdă de „metila- 
ze" străine și prin aceasta 
mărește și potențialul ce
lulei de a deveni cance
roasă.

Să nu uităm că chiar

grupele sangvine au o 
mare influență asupra fa
vorizării sau inhibării 
transformărilor celulare 
canceroase. în timp ce 
femeile din grupul san
gvin A prezintă o mare 
predispoziție pentru can
cerul uterin sau mamar, 
tumorile cu cromatina 
Barr pozitivă (2 X) de
monstrează o mare rezis
tență la acțiunea razelor 
ionizante. Pentru o mai 
bună înțelegere a a- 
cestui fenomen, mai a- 
mintim că genetica apli
cată de Lederberg la mi
crobi a scos bacteriolo- 
gia dintr-un impas în 
care stagna de peste 30 
de ani, și astfel a devenit 
una din cele mai impor
tante ramuri ale geneticii 
umane, denumită „gene
tică moleculară" sau mai 
exact „genetica calitati
vă".

Grație acestor des
coperiri s-a deschis o 
cale nouă, inepuiza
bilă, pentru a realiza la 
infinit vaccinuri genetice 
mai eficace decît cele ob
ținute cu metodele pas- 
teuriene, precum și posi
bilitatea de a sintetiza 
noi enzime în tratamentul 
bolilor genetice. Savanții 
Ochoa și Kornberg au ob
ținut premiul Nobel pen
tru descoperirea unei en
zime conținută în bacilul 
„Azobacter lactis*. A- 
ceastă descoperire a fost 
considerată ca o cale 
nouă ce se deschide în 
lupta contra cancerului.

Pentru a ne limita nu
mai la bolile genetice, sub 
aspectul lor enzimologic, 
denumite și boli metabo
lice, vom menționa numai 
două exemple : Enzi

ma glucoză-6-fosfatdes- 
hidrogenază este loca
lizată în cromozomul X. 
Femeile conductorine, a- 
dică cele care conțin fac
torii ereditari numai în- 
tr-unul din cei doi cromo
zomi sexuali X, prezintă 
deja o mare sensibilitate 
alergică la primaquină 
sau alți derivați ai chini
nei. Transmisă Ia băieți, 
această boală poate fi 
letală, provocînd avor
turi precoce. O altă boa
lă enzimatică determină 
idioția oligofrenică fenil- 
piruvică. La originea a- 
cestei boli s-a stabilit c& 
există lipsa unei enzime 
care intervine în ciclul lui 
Krebs. In lipsa acestei 
enzime, hidrocarbonatele 
sînt incomplet transfor
mate și se elimină în u- 
rină sub formă de produ
se metabolice intermedia
re. Cu un regim adecvat, 
boala se poate ameliora.

Profilaxia și terapeuți- . 
ca bolilor qenetice sînt 
atît de strîns legate de 
enzimoloqie, îneît în alte 
țări, ca R.F.G., cele
bra clinică de psihia
trie fondată de Kraepelin, 
la Munchen, a fost re
structurată numai pentru 
neuroloqie, iar bolile min
tale au fost încredințate 
clinicilor dotate cu me
tode pentru enzimoloqie.

Dezvoltarea pe care o 
cunoaște în prezent în 
lume qenotica umană ca 
știință a eredității face 
posibilă tot mai adînc 
descifrarea tainelor celu
lei și ale individului, ale 
reproducerii și perfecțio
nării generațiilor și, în ul
timă instanță, cunoașterea 
și îmbunătățirea vieții.

18,00 — Pentru cei mici : „Ala-Bala" — Pentru 
tineretul școlar : Pe ulițele satului ro
mânesc . Case din regiunea Bacău.
Transmisiune de la Muzeul Satului.
Prezintă : Gh. Focșa.

19,00 — Telejurnalul de seară,
19,20 — Aspecte de la gala de box România- 

Sco|ia. Transmisiune de la Stadionul 
Republicii.

20,10 — Ancheta TV : Raid-anchetă prin cî
teva unități comerciale din București.

20.30 — Clubul tinereții : Prietenie, dragoste,
căsnicie

21.30 — Poezia toamnei — emisiune coregra
fică de Marcela Popescu.

22,00 — Filmul documentar și clasicii săi : Ro
bert Flaherty.

22.30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.
22,45 — Închiderea emisiunii.
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Animate de sentimente de soli
daritate frățească, Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Norvegia sprijină cu fermitate 
lupta popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru eliberare națională, pentru 
consolidarea independenței națio
nale, pentru progres social și în
făptuirea deplinei egalități în drep
turi între state și națiuni.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norvegia a- 
preciază că, acționînd strîns unite, 
țările socialiste, partidele copiu- 
niste, clasa muncitoare internațio
nală, tinerele state suverane, miș
carea de eliberare națională, alte 
forțe democratice, popoarele din 
întreaga lume pot împiedica impe
rialismul să arunce omenirea în- 
tr-un nou război, pot apăra și con
solida pacea lumii.

Analizînd problema creării unui 
siștem de securitate în Europa, 
cele două delegații au relevat creș
terea și afirrparea tot mai puterni
că a forțelor social-politice care se 
pronunță și militează pentru lichi
darea factorilor generatori de în
cordare, pentru dezvoltarea unor 
relații multilaterale și intensifica
rea colaborării între toate statele 
europene, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, pentru pace.

în această direcție, ambele dele
gații au subliniat marea importan
ță pe care o prezintă propunerile 
privind desființarea pactelor mili
tare, retragerea tuturor trupelor de 
pe teritoriile străine. Pornind de la 
considerentul că singura cale de în
lăturare radicală a pericolului răz
boiului termonuclear o constituie 
interzicerea armei atomice și lichi
darea tuturoi' stocurilor de bombe 
nucleare, Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Nor
vegia apreciază că o măsură tran
zitorie utilă ar fi crearea unor zone 
denuclearizate în Europa, întărită 
de angajamentul statelor nucleare 
de a nu folosi niciodată arma ato
mică împotriva țărilor nenucleare.

Partidul Comunist Român și

F. C. LIVERPOOL ÎNVINSĂ LA PLOIEȘTI (3-1)

O VALOROASA VICTORE
A CAMPIONILOR NOȘTRI

Campioanei Angliei, binecunoscuta 
echipă F. C. Liverpool, nu i-a fost su
ficientă „zestrea" de două goluri a- 
cumulată pe teren propriu în dauna 
formafiei ploieșfene. Ieri, Petrolul, ne- 
lăsîndu-se intimidată cîtuși de pujin 
de faima formafiei adverse, a făcut o 
partidă curajoasă, a atacat dezlănfuif, 
făcînd adevărată risipă de energie. 
Și — rod al acestei strădanii, mult 
aplaudate de public — a terminat în
vingătoare cu 3—1. Așadar, conform 
regulamentului, Petrolul șl F. C. Li
verpool vor susjine un al treilea meci, 
asupra căruia conducătorii celor două 
cluburi au și convenit : miercuri, 19 
octombrie, la Amsterdam.

Pentru ambele formafii șansele a- 
par din nou egale ; cum s-ar spune, 
toiul se reia de la început. Firește, nu 
putem anticipa rezultatul de la Am
sterdam, dar regretăm că fotbaliștii 
pioieșteni nu și-au asigurat calificarea 
ieri pe teren propriu. Desfășurarea 
partidei a arătat că acest lucru ar fi 
fost întru toiul posibil. în ciuda ripos
tei lorfe a echipei engleze (Yeais și 
alfi cîfiva colegi de-ai săi au depășit 
deseori limitele sportivității), formafia 
ploieșteană, deși în zece oameni (Ba
dea, accidentat, a fost figurant țoală 
repriza a doua), a știut să freacă peste 
acest 1 handicap, să domine mai de
parte și, în min. 65, să-și asigure un 
avans de două goluri. în perioada 
care a urmat ploieștenii au dezlănfuit 
un adevărat iureș, dar forjele fizice 
și nervoase nu le-au fost suficiente 
pentru a înscrie și golul care le-ar fi 
asigurat calificarea în turul doi al 
„Cupei campionilor europeni".

în această ultimă parte a meciului, 
ploieștenii au avut mari ocazii. Dri- 
dea I, scăpat singur în careu, este 
deposedat, nu tocmai regulamentar, 
de Yeats, fără ca arbitrul să intervi
nă. Ceva mai tîrziu, Moldoveanu șu- 
tează cu totul la întîmplare, dinfr-o 
pozijie destul de bună. Fără rezultat 
rămîn și cele două cornere la poarta 
englezilor.

Cum s-au înscris golurile? Autorul 
celui dintîi a fost Moldoveanu, la 
capătul unei acfiuni ce părea pe ju
mătate pierdută, dar pe care, prin- 
tr-un splendid efort, au salvat-o Dra- 
gomir și Dridea I). Acesta din urmă 
a făcut o cursă spre extrema stîngă 
și a centrat impecabil la Moldoveanu. 
Cinci minute după reluare se produce 
egalarea. Hunt — celebrul vîrf de a- 
tac al selecționatei Angliei, campi
oană mondială la Londra — nu a 
pierdut ocazia să reia fulgerător în 
poartă o minge centrată de Thomp
son. După numai patru minute, la o 
minge înaltă trimisă din corner de 
un coechipier, Boc intervine hotărî- 
for și înscrie al doilea gol pentru pio
ieșteni. Petrolul luase conducerea, dar 
diferența de un gol nu-i era de a- 
juns pentru al treilea joc.

Minutele care au urmat au fost cele 
mai dramatice. Englezii au ieșit la 
atac. înaintarea lor, cu sprinteri ve
ritabili (Thompson, Callaghan, St. 

Partidul Comunist din Norvegia au 
reliefat însemnătatea mobilizării 
tuturor forțelor democratice, a po
poarelor și statelor europene pen
tru înfăptuirea prin eforturi co
mune a obiectivelor securității 
Europei.

Cele două partide au subliniat 
faptul că pentru crearea unei secu
rități europene reale, eficiente și 
trainice este necesai- ca relațiile 
dintre statele europene și din lu
mea întreagă să se bazeze pe res
pectarea principiilor independenței, 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne, egalității depline în 
drepturi între națiuni. Ele constată 
că aceste principii capătă o tot mai 
mare adeziune în întreaga lume, 
sînt tot mai larg recunoscute de 
opinia publică mondială.

Cele două delegații au subliniat 
însemnătatea dezvoltării relațiilor 
economice, politice și diplomatice, 
culturale și tehnico-științifice din
tre România și Norvegia, ceea ce 
corespunde intereselor și năzuințe
lor popoarelor român și norvegian, 
cauzei întăririi păcii, destinderii 
și colaborării în Europa.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Norvegia con
sideră că în împrejurările actuale, 
cînd s-au creat condiții favorabile 
desfășurării mai largi a luptei po
poarelor pentru pace, libertate, in
dependență națională, democrație 
și socialism, coeziunea și unitatea 
partidelor comuniste și muncito
rești, a țărilor socialiste constituie 
premisa fundamentală a creșterii 
forței și influenței socialismului în 
lumea întreagă, a zădărnicirii ac
țiunilor agresive ale imperialiști
lor, pentru salvgardarea păcii.

Cele două partide își reafirmă 
poziția potrivit căreia respectarea 
consecventă a normelor de bază 
ale raporturilor dintre partide, a 
principiilor independenței, egalită
ții în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor partide 
are o importanță hotărîtoare pen
tru restabilirea și întărirea unită
ții mișcării comuniste și muncito
rești mondiale.

Partidul Comunișt Român și 
Partidul Comunist din Norvegia

Min. 59. Boc (în mijloc) înscrie al doi
lea gol pentru pioieșteni

Foto : M. Cioc

John, Hunt chiar) nu poate fi , oprită 
ușor de apărarea ploieșfenilor, din 
rîndul căreia tocmai Mocanu, titular 
în națională (I), este nesigur, nervos, 
fără viteză. Un contraatac al Petrolu
lui este stopat prin fault. Faza se pe
trece cam la 18 m de poarta oaspe
ților. Zidul, alcătuit din oameni ma
sivi, este de netrecuf ? Se pare însă 
că traiectoria șutului lui Dridea I a 
avut la bază un calcul ingineresc, căci 
mingea a intrat exact în coiful opus 
locului unde se afla portarul Lawren
ce. 3—1. Ce a urmat, cine a dominat 
și cine a ratat, aji aflat la începutul 
acestor rînduri.

Un fapt nu lipsit de urmări nefa
vorabile pentru echipa Petrolul. Cu 
trei minute înainte de încheierea me
ciului, Florea a fost eliminat de pe 
teren pentru o intervenfie periculoa
să. Jucătorul ploieștean nu va putea 
deci să-și ia locul în echipă în parti
da de la Amsterdam, eliminarea de 
ieri aducîndu-i în mod automat a- 
ceastă suspendare.

I. DUMITRIU

STEAUA S-A 
DIN „CUPA

Conform pronosticurilor, echipa 
Steaua avea ieri șanse aproape si
gure de a se califica în turul urmă
tor al „Cupei cupelor", în dauna e- 
chipei franceze R. C. Strasbourg, 
care cîștigase greu primul meci, cu 
1—0. Fotbaliștii Stelei au'„reușit" să 
răstoarne însă pînă și previziunile 
cele mai sceptice, printr-o comporta
re de-a dreptul dezolantă.

într-adevăr, spre stupefacția gene
rală, în rarele și scurtele perioade 
cînd au forțat alura, fotbaliștii bucu- 
reșteni au comis nenumărate greșeli 
tehnice și tactice elementare, iar în 
rest au lîncezit literalmente, per- 
mițînd oaspeților să desfășoare un

declară că marea diversitate a 
condițiilor în care activează parti
dele comuniste și muncitorești 
face imposibilă conducerea lor din- 
tr-un singur centru. Ele consideră 
că este dreptul exclusiv al fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică, formele și me
todele de activitate, de a-și sta
bili obiectivele, aplicțnd creator a- 
devărurile generale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete 
ale țării sale. Viața arată că ni
meni nu poate cunoaște mai bine 
realitățile economice, raportul și 
dispozitivul forțelor de clasă din- 
tr-o țară sau alta, evoluția vieții 
politice, decît partidul comunjst, 
forțele revoluționare și patriotice 
din țara respectivă.

Cele două partide consideră că 
problemele de interes comun, pre
cum și deosebirile de păreri și pro
blemele divergente trebuie discu
tate nemijlocit de la partid la 
partid, de la conducere la condu
cere, într-un spirit de stimă și 
respect reciproc, în mod construc
tiv, tovărășesc. Deosebirile de pă
reri ideologice și politice nu tre
buie să constituie un obstacol în 
înfăptuirea unității de acțiune in
ternațională împotriva forțelor a- 
gresive ale imperialismului.

Subliniind necesitatea de a se 
depune eforturi neobosite pentru 
unirea într-un singur șuvoi a tu
turor forțelor .antiimperialiste, cele 
două partide și-au exprimat hotă- 
rîrea de a-și aduce și în viitor 
contribuția la întărirea unității ță
rilor socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, a 
întregii omeniri progresiste, în sco
pul zădărnicirii planurilor agresi
ve ale imperialismului.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Norvegia în Republica 
Socialistă România, convorbirile 
care au avut loc constituie o con
tribuție importantă la consolidarea 
și dezvoltarea continuă a prieteni
ei și legăturilor frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Norvegia, din
tre poporul român și poporul nor
vegian, la cauza socialismului și 
păcii.

Deschiderea exnozitiei cărții ! î I
din Republica Federală 
a Germaniei

Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, miercuri la 
amiază s-a deschis în Capitală, în 
sala din strada Dionisie Lupu 23, o 
expoziție a cărții din Republica 
Federală a Germaniei.

Expoziția cuprinde peste 2 000 de 
cărți și reviste tipărite în ultimii 
ani, opere ale scriitorilor germani 
clasici și contemporani, albume de 
artă și reproduceri, cărți pentru ti
neret și copii, lexicoane, lucrări de 
geografie și istorie, precum și nu
meroase manuale și lucrări din toa
te disciplinele științelor teoretice 
și aplicative.

Au luat cuvîntul Dumitru Tran- 
că, directorul general al Centralei 
editurilor și difuzării cărții, și Ro
land Ulmer, președintele Consiliu
lui de administrație al Departamen
tului de expoziții și tîrguri al Uni
unii comerțului vest-german de 
carte.

Au fost de față prof. dr. docent 
Al. Bălăci, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Alecu Costică, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., funcționari superiori 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de artă și cul
tură, ziariști, lucrători din edituri.

Au fost prezenți membri ai Re
prezentanței comerciale a R.F.G, la 
București.

O expoziție similară a cărții 
românești va fi organizată la în
ceputul anului viitor la Frankfurt 
pe Main. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 octombrie. în țară : 
vreme în general călduroasă, cu 
cerul variabil. înnorări mai ac
centuate se vor semnala în vestul 
țării, unde va ploua local. In ce
lelalte regiuni — ploi izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit din sud- 
est. Temperatura în scădere în 
nord-vestul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 14 șl 24 do grade, 
în București : vreme în general 
călduroasă, cu cerul schimbător. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

joc economicos pentru păstrarea a- 
vantajului acumulat la Strasbourg, 
ba chiar să asalteze deseori poarta 
apărată de Suciu ,■ de altfel, ei au și 
deschis scorul — în minutul 62, prin 
extremul stînga Hausser.

Nici măcar acest gol, prin care e- 
chipa din Strasbourg conducea prac
tic cu 3—1 (conform regulamentului 
competiției, pentru un gol înscris în 
deplasare se acordă două puncte), 
nu i-a scos pe steliști decît pentru 
puțin timp din ciudata lor somno
lență. în min. 68, S. Avram a egalat, 
și cu asta — basta...

C. A.

Primirea ia Consiliul 
de Miniștri a Comisarului 

general al planului 
din Franța

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Bîrlă- 
deanu, a primit miercuri seara pe 
Frangois Ortoli, comisarul general 
al planului din Franța, care face o 
vizită în țara noastră. La întreve
dere a participat Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului de 
Stat dl Planificării. întțlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de dis
cuții cordiale.

★
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu, 
împreună cu soția, a oferit miercuri 
seara la restaurantul „Pădurea 
Băneasa" un dineu în cinstea co
misarului general al planului din 
Franța, Francois Ortoli, și a soției 
sale. Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, cu soția, membri ai con
ducerii Comitetului de Stat al Pla
nificării. Au luat parte, de aseme
nea, Jean Louis Ponș, ambasado
rul Franței la București, cu soția, 
și membri ai ambasadei.

★
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, Francois Ortoli, comisarul 
general al planului din Franța, îm
preună cu soția, însoțit de Petra- 
che Buzoianu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și soția, au vizitat Uzina de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești, 
mînăstirile Neamț, Putna, Sucevi- 
ța și Voroneț, stațiunea hortiviti- 
colă de la Odobești, combinatul si
derurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de la Galați. în cursul zilei 
de miercuri s-a făcut o excursie 
în Delta Dunării și pe litoralul Mă
rii Negre. Seara, oaspeții francezi 
s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

Cronica zilei
PRIMIREA LA M.A.E.

A LIDERULUI PARTIDULUI 
LIBERAL DIN MAREA 

BRITANIE
Miercuri, George Macovescu, ad

junct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe Joseph Grimond, 
liderul Partidului liberal din Ma
rea Britanie, deputat în Camera 
Comunelor, care face o vizită în 
Republica Socialistă România, Din 
partea română, la întrevedere a 
asistat Mircea Rebreanu, membru 
al grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România— 
Marea Britanie. A fost prezent 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, Leslie Charles Glass.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ARMATEI POPULARE POLONE

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a Armatei populare po
lone, atașatul militar, aero și na
val al R.P. Polone la București, 
colonel Michal Jaworski, a oferit, 
miercuri după-amiază, un cocteil 
în saloanele ambasadei. Au luat 
parte general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate, general- 
locotenent Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului, general-loco- 
tenent Ion Coman și general-loco- 
tenent Ionel Vasile, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, general- 
locotenent Dumitru Constantinescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori. A fost 
prezentă delegația militară ceho
slovacă, în frunte cu general de 
armată Bohumir Lomsky, ministrul 
apărării naționale a R. S. Ceho
slovace, care face o vizită în țara 
noastră.

★
Cu același prilej a avut loc o 

conferință de presă la care au 
participat reprezentanți ai for
țelor noastre armate, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE CEHOSLOVACE
Miercuri dimineața, delegația 

militară cehoslovacă condusă de 
general de armată Bohumir Lom
sky, ministrul apărării naționale 
a R. S. Cehoslovace, a vizitat 
combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Galați. Oaspe
ții militari cehoslovaci au fost în
soțiți de general colonel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului for
țelor armate ale Republicii Socia
liste România.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
OFICIALE DE ZIARIȘTI 

GRECI
O delegație oficială de ziariști 

greci, condusă de P. Troubounis, 
vicepreședinte al Uniunii redacto
rilor din Atena, a sosit în Capitală 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe și ca răspuns la vizita pe 
care o delegație oficială de ziariști 
români a făcut-o în Grecia.

★
Miercuri seara a sosit în Capi

tală prof. E. Randers, președintele 
Comitetului pentru energie nu
cleară din Norvegia, care ne vizi
tează țara la invitația Comitetului 
pentru energie nucleară de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, pentru 
un schimb de experiență în do
meniul aplicațiilor pașnice a ener
giei nucleare.

★
Miercuri după-amiază s-a îna

poiat în Capitală delegația condu
să de Mihai Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, care, la invitația 
Ministerului Agriculturii din R. P. 
Ungară, a făcut o vizită în această 
țară.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei pe cqre o face- în țara noastră în frun
tea unei delegații a Partidului Comunist din Finlanda, la 
invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Aarne Saarinen, președintele P.C. din Finlanda, 
a răspuns la cîteva întrebări puse de ziarul „Scînteia". în 
cadrul unui interviu luat de tov, I. Cumpănașu, redactor-șef 
adjunct al ziarului.

ÎNTREBARE : Care sînt ele
mentele noi, cele mai caracte
ristice ale politicii interne a 
Finlandei în etapa actuală 7

RĂSPUNS : Ceea ce caracteri
zează în etapa actuală politica in
ternă a Finlandei este, fără îndo
ială, faptul că din luna mai, cînd 
s-a format un nou guvern, Uniu
nea Democrată a Poporului Fin
landez (S.K.D.L.) — din care face 
parte, ca cea mai mare organizație, 
Partidul Comunist — și-a redobîn- 
dit responsabilitatea guvernamenta
lă după ce, timp de 18 ani, a fost, 
înlăturată de la viața politică. în 
guvern sînt reprezentați social- 
democrații (șase miniștri), Parti
dul de Centru — fosta Uniune A- 
grară (cinci miniștri), S.K.D.L. — 
incluzînd Partidul Comunist (trei 
miniștri) și Uniunea Social-Demo- 
crată (un ministru). Constituirea 
actualului guvern într-o asemenea 
componență a însemnat înlătura
rea dreptei burgheze de la politica 
guvernamentală.

Important de subliniat este faptul 
că guvernul este constituit pe o 
bază parlamentară deosebit de lar
gă — trei pătrimi din membrii 
parlamentului aparținînd partide
lor de guvernămînt. întrucît aceste 
partide sînt sprijinite de către pă
turile muncitoare ale populației 
țării, se poate spune că noul ca
binet este un guvern al frontului 
popular. Acest guvern, din care 
fac parte și comuniștii, are, firește, 
posibilități mai mari decît un gu
vern burghez de a duce o politică 
externă pașnică și de a întări linia 
politicii externe inițiată după cel 
de-al doilea război mondial și al 
cărei principal conținut este dez
voltarea bunelor relații cu toate 
statele și, îndeosebi, cu țările 
vecine — Uniunea Sovietică și ță
rile nordice. Actualul cabinet are, 
totodată, posibilitatea de a înfăptui 
în practică o asemenea politică in
ternă, economică și socială, care 
să corespundă intereselor majori
tății covîrșitoare a poporului. Este 
vorba, cu alte cuvinte, de a în
grădi puterea marelui capital și, în 
același timp, de a lărgi, corespun
zător, influența statului în econo
mie. Programul și proiectele de 
măsuri ale noului guvern atestă 
tendința sa de a dezvolta treptat 
industria în direcția lărgirii con
ducerii de către stat.

Sînt, de asemenea, perspective 
și pentru îmbunătățirea substan
țială a asistenței sociale. De exem
plu, în domeniul pensiilor, care 
privesc întregul popor, se tinde 
spre îmbunătățirea și lărgirea sis
temului actual, astfel îneît el să 
cuprindă — pe lîngă bătrîni și in
valizi — și pe văduve și orfani.

«nor comisii 
permanente 
C. A. £ R.
PENTRU PROBLEME 
ECONOMICE

Zilele acestea a avut loc In orașul 
Varna ședința ordinară a Comisiei 
permanente C.A.E.R. -pentru pro
bleme economice.

La ședință au luat parte delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și reprezentanții R. S. F. Iu
goslavia, în calitate de observatori.

Comisia a examinat unele pro
bleme economice ale colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. și a 
adoptat planul său de muncă pe 
anul 1967.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă deplină.

PENTRU CONSTRUCȚIA 
DE MAȘINI

PR AGA 12 (Agerpres). — Recent 
a avut loc la Praga cea de-a 34-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcția de ma
șini. Au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S. La ședință au luat .par
te, de asemenea, reprezentanți ai 
Iugoslaviei, iar în calitate de ob
servatori — reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene și Cubei.

în legătură cu împlinirea unui 
deceniu de existență a acestei co
misii permanente, președintele ei, 
K. Kolacek, a făcut o caracteri
zare a activității desfășurate de 
comisie în această perioadă și a 
subliniat importanța ei pentru 
strîngerea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre țările 
membre ale C.A.E.R. Comisia a a- 
probat o serie de recomandări re
feritoare la specializarea și coope
rarea producției, în special în do
meniul mașinilor agricole, al prin
cipalelor tipuri de mașini și uti
laje pentru mecanizarea lucrărilor 
de construcții și rutiere etc. A fost 
aprobat, de asemenea, planul de 
lucru al comisiei pe anul 1967.

Menționăm că în bugetul pe anul 
viitor au și fost incluse unele mă
suri privind îmbunătățirea asisten
ței sociale care în prezent se află 
în dezbaterea parlamentului.

Comuniștii se străduiesc, tot
odată, să lărgească drepturile în 
producție ale celor ce muncesc, 
în primul rînd trebuie extinsă de
mocrația de producție în întreprin
derile de stat, iar acestea să se 
desprindă de organizațiile patroni
lor și de influența lor.

ÎNTREBARE : Care sînt 
perspectivele dezvoltării șț în
tăririi unității în mișcarea 
muncitorească din Finlanda ?

RĂSPUNS : Desigur, din punc
tul de vedere al colaborării și uni
tății mișcării muncitorești, este 
importantă formarea guvernului în 
care sînt reprezentate toate par
tidele muncitorești. Aceasta în
seamnă o colaborare la un înalt 
nivel politic. în mișcarea sindi
cală a și început un proces de 
reorganizare, după scindarea din 
ultimii 10 ani. Imediat după con
stituirea guvernului, cu prilejul 
congresului Uniunii Centrale a Sin
dicatelor din Finlanda (S.A.K.), 
cea mai mare organizație sindi
cală centrală, au fost adoptate 
unele măsuri în vederea reunifi- 
cării. înainte de plecarea mea în 
România, toate organizațiile sin
dicale din afara S.A.K., cu excep
ția uneia, au răspuns favorabil la 
propunerea Uniunii Centrale a Sin
dicatelor de a începe tratative în 
vederea reunificării mișcării sindi
cale. Este de remarcat, de aseme
nea, că organizația centrală a func
ționarilor, . care numără peste 
100 000 de membri, a colaborat în 
mai multe probleme, în decursul 
ultimului an, cu organizațiile sin
dicale muncitorești.

Ideea colaborării, care s-a bucu
rat de sprijinul maselor, și măsu
rile înfăptuite pînă în prezent 
creează premise și mai bune pen
tru înlăturarea scindării în mișca
rea sindicală.

ÎNTREBARE: Cum vede 
Partidul Comunist din Fin
landa dezvoltarea în viitor a 
societății finlandeze ?

RĂSPUNS : Finlanda este o țară 
relativ bogată, cu importante re
surse naturale, avînd o industrie 
multilateral dezvoltată, la un înalt 
nivel calitativ și tehnic, precum șl 
o clasă muncitoare harnică și bine 
pregătită profesional. Cînd în Fin
landa se va ajunge la îngrădirea și 
înlăturarea dominației marelui ca
pital și, în consecință, la lărgirea 
influenței poporului în conducerea 
economiei, fără îndoială că acesta

CONFERINȚA PARTIDULUI
9

MUNCII DIN COREEA
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția A.C.T.C., 
în cadrul Conferinței Partidului 
Muncii din Coreea, Kim Ir, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, a 
prezentat raportul „Cu privi
re la sarcinile imediate ale 
construcției economice socialiste". 
Ritmul anual de creștere a pro
ducției industriale a fost, în me
die, de 14,3 la sută, iar producția 
industrială realizată în 1965 a fost 
de 1,9 ori mai mare decît în 1960 
— se arată în raport. Refe- 
rindu-se la rezultatele obținu
te în agricultură, el a mențio
nat extinderea considerabilă a su
prafeței cultivate cu orez, dezvol
tarea mecanizării agriculturii, 
creșterea volumului îngrășăminte
lor chimice pe unitatea de supra
față. în 1965, producția de grîu a 
fost cu 19 la sută mai mare decît 
în 1960. Paralel cu progresul con
strucției socialiste, s-a înregistrat 
o creștere a nivelului de trai mate
rial și cultural al populației.

Arătînd că R. P. D. Coreeană 
construiește socialismul în condi-

Ședința Consiliului 
Băncii Internationale 
de Colaborare Economică

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Varșovia 
cea de-a 13-a ședință a Consiliu
lui Băncii Internaționale de Cola
borare Economică. Consiliul a exa
minat darea de șeamă privind ac
tivitatea băncii în primul semestru 
al anului 1966, precum și proble
mele curente ale băncii, adoptînd 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința Consiliului s-a desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie frățească și înțelegere reci
procă. 

nu poate să nu aibă un viitor lu
minos. Este evident că noi, comu
niștii, ne străduim ca și Finlanda 
să treacă1 pe calea dezvoltării so
cialiste.

Desigur, premisa de bază a tu
turor proiectelor de viitor este 
menținerea păcii. De aceea, este 
important ca toate organizațiile 
politice și obșteșți din Finlanda să 
aducă o contribuție maximă la 
menținerea păcii în Europa și la 
reinsțaurarea ei acolo unde a fost 
încălcată. Pași însemnați în asigu
rarea securității în Europa ar con
stitui crearea zonelor denucleari
zate, precum și desființarea blocu
rilor militare și crearea, în locul 
acestora, a unui sistem eficient de 
securitate colectivă. Gîndindu-mă 
la situația actuală din lume, cred 
că încetarea războiului agresiv din 
Vietnam este o necesitate primor
dială. Aceasta ar destinde încorda
rea internațională și ar crea pre
mise pentru înfăptuirea treptată a 
măsurilor de dezarmare.

ÎNTREBARE: Ce impresii 
v-a lăsat vizita în Republica 
Socialistă România 7

RĂSPUNS : Impresiile culese în 
timpul vizitei de o săptămână în 
Republica Socialistă România, în 
București și în regiunile Banat, Ar
geș, Oltenia și Dobrogea, sînt deo
sebit de bune. Țara dv. își concen
trează eforturile pentru utilizarea 
din plin a marîlor bogății naturale 
și pentru dezvoltarea puternică a 
regiunilor înapoiate în trecut. Creș
terea producției industriale — al 
cărei ritm este unul dintre cele mai 
mari din lume — este urmată de 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului.

Firește că frumusețea țării și căl
dura oamenilor au completat pozi
tiv impresiile noastre. Este deose
bit de interesantă metoda aplicată 
de partidul țării dv. în abordarea 
problemelor, ținînd cont de păre
rea specialiștilor și avînd în vedere 
legăturile sirînse cu poporul, neui- 
tînd, totodată, cerințele condițiilor 
specifice. întreaga noastră delega
ție este deosebit de satisfăcută că 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, în ciuda 
numeroaselor sale sarcini, și-a fă
cut timp și pentru convorbirile cu 
delegația noastră.

Eu doresc ca colaborarea dintre 
România și Finlanda să se lăr
gească și pe mai departe în toate 
domeniile, atît în cel politic, al co
merțului, cît și în alte sectoare. Tu
riștii finlandezi sînt mulțumiți că 
au descoperit calea spre frumoa
sele stațiuni de pe litoralul Mării 
Negre și, evident, că turismul se va 
mai dezvolta.

Vizita delegației noastre, prima 
delegație a Partidului Comunist din 
Finlanda care vizitează România, la 
invitația Partidului Comunist Ro
mân, constituie, după părerea mea, 
o contribuție la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două partide.

țiile în care țara este divizată șl 
are de făcut față acțiunilor agre
sive ale imperialismului american, 
vorbitorul a relevat că trebuie 
continuată construcția economică 
paralel cu dezvoltarea apărării. 
Sarcina imediată în construcția e- 
conomiei socialiste este îndeplini
rea planului de 7 ani (1961—1967), a 
cărui urmare va fi transformarea 
R.P.D. Coreene dintr-o țară indus- 
trial-agrară într-o țară industrială. 
El a arătat apoi că, ținînd seama de 
situația și condițiile actuale ale ță
rii, Comitetul Central al partidu
lui propune conferinței prelungirea 
cu trei ani a îndeplinirii planului 
septenal, adică pînă în 1970.

Conferința a adoptat o declarație 
în care se spune: „Noi vom sta în
totdeauna cu fermitate de partea 
poporului vietnamez și vom rămîne 
credincioși sarcinii noastre inter
naționaliste de a acorda un spri
jin activ poporului vietnamez, pînă 
la alungarea definitivă a imperia
liștilor agresori și obținerea victo
riei finale. Problema vietnameză 
trebuie să fie rezolvată de vietna
mezi înșiși, fără nici un amestec din 
afară. Singura soluție justă a pro
blemei vietnameze o constituie 
poziția în patru puncte a guver
nului R. D. Vietnam și declarația 
în cinci puncte a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud".

Miercuri s-a încheiat conferința 
Partidului Muncii din Coreea. în 
ultima zi a luat cuvîntul Kim Ir 
Sen.

în aceeași zi a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central.

, Plenara a hotărît crearea unui 
prezidiu al Comitetului Politic al 
C.C. alcătuit din tovarășii Kim Ir 
Sen, Țoi En Ghen, Kim Ir, Pale 
Kim Ciol, Li Hio Sun și Kim Guan 
Hio, Plenara a hotărît desființarea 
funcțiilor de președinte și vicepre
ședinte al partidului și crearea 
funcțiilor de secretar general și se
cretari.

Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea a fost ales tovarășul Kim 
Ir Sen.



Deschiderea
congresului nLOCK - OUT"

® 5 ATACURI ALE FOR 
TELOR PATRIOTICE ÎN 
REGIUNEA MEKONGU- 
LUI

se spune tn mesaj — arată 
tn mod clar intențiile autorități
lor americane de a «e angaja în 
noi aventuri militare extrem de 
primejdioase, prin extinderea răz- 

. boiului de agresiune în Vietnamul 
de sud.

Partidului
Conservator

in Suedia
Ra portul tovarășului Luigi Longo

Conflict intre autorități 

și profesori

în cursul zilei de miercuri pa- 
trioții au lansat în apropiere de 
delta fluviului Mekong cinci atacuri 
succesive de o deosebită intensitate 
împotriva unor posturi saigoneze și 
americane. Forțele Frontului Na
țional de Eliberare au doborît în 
aceeași regiune un avion cu reac
ție de vînătoare-bombardament de 
tipul „F-100" Supersabre.

Agenția Associated Press anunță 
că miercuri au fost debarcați alți 
4 000 de combatanți americani în 
Vietnamul de sud, alăturîndu-se 
celor 321 000 deja existenți.

Tot miercuri ministrul apărării al 
S.U.A., Robert Mc Namara, și-a în
ceput vizitele de inspecție la insta
lațiile americane terestre și aerona- 
vale.

HANOI 12 (Agegpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în oare protestează împo
triva raidurilor efectuate de avia
ția americană în zona demilitari
zată.

In continuare se arată că, după 
aceste acțiuni, americanii au re
curs la trucul încetării bombarda
mentelor în partea de est a zonei 
demilitarizate, în intenția de a se 
folosi de Comisia internațională 
de supraveghere și control în 
Vietnam pentru legalizarea actelor 
criminale comise în această zonă.

britanic

RHODESIA

patriotice

HANOI 12 (Agerpres). ■— Ml- 
siunea de legătură a Înaltului co
mandant al Armatei Populare Viet
nameza a trimis un mesaj Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control în Vietnam, in care 
testează împotriva vizitei 
McNamara în Vietnamul de 
'Actuala vizită a ministrului

pro- 
lui 

sud. 
apă-

ALGER 12 (Agerpres). — Un co
municat publicat la Alger de biroul 
Z.A.P.U. (Uniunea poporului afri
can Zimbabwe) menționează că „87 
de soldați ai trupelor regimului 
rasist sud-rhodesian au fost uciși 
și alți 100 au fost răniți în cursul 
unei lupte angajate cu forțele pa
triotice în regiunea orașului Sa
lisbury". în ultimul timp, grupa
rea politică Z.A.P.U., interzisă de 
autoritățile rasiste de la Salisbury, 
a trecut la organizarea unor ac
țiuni armate împotriva forțelor gu
vernamentale.

BLACKPOOL 12 (Agerpres). — 
La 12 octombrie, s-a deschis la 
Blackpool cel de-al 84-lea Congres 
anual al Partidului conservator 
britanic, la care participă 4 000 de 
delegați. Luînd cuvîntul, Edward 
du Cann, președintele partidului, a 
precizat că obiectivul conservato
rilor este înfrîngerea laburiștilor 
la viitoarele alegeri.

Edward Heath, liderul Partidu
lui conservator, a prezentat un ra
port care a oglindit probleme
le activității politice a partidului. 
Vorbitorul a adus o serie de cri
tici actualului guvern laburist mai 
ales în ceea ce privește politica sa 
economică. în capitolul referitor 
la problemele politicii externe, li
derul opoziției a reafirmat spriji
nul partidului față de menținerea 
obligațiilor militare ale Angliei „la 
est de Suez" și în alte regiuni ale: 
lumii și fidelitatea față de siste
mele de alianță ale lumii occiden
tale. în ceea ce privește problema. 
rhodesiană, raportul lui Heath a 
repetat cunoscuta poziție a parti
dului conservator privind rezolva
rea acesteia pe calea negocierilor 
cu guvernul rhodesian. Raportul a 
fost urmat de numeroase interven
ții ale delegaților în cursul cărora 
s-au prezentat și unele critici la 
adresa activității grupului parla
mentar conservator și la adresa lui 
Heath.

Lucrările congresului continuă.

ROMA 12 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comu- 

, nist Italian și Comisia Centrală de 
Control s-au reunit într-o ședință 
comună luînd în dezbatere proble
ma „Acțiunea unitară a comuniști
lor față de desfășurarea situației 
politice". Raportul a fost prezen
tat de secretarul general al parti
dului, Luigi Longo.

Făcînd o amplă trecere în re
vistă a situației internaționale, 
vorbitorul a arătat că aceasta a de
venit extrem de gravă datorită ex
tinderii agresiunii americane în 
sud-estul Asiei. / Este evident, a 
spus el, că în Vietnam conflictul 
nu poate fi rezolvat decît prin re
cunoașterea dreptului poporului 
vietnamez la libertate și indepen
dență. Italia trebuie să se disocie
ze de politica și de acțiunea răz
boinică a imperialismului ame
rican. A sosit momentul — a spus 
raportorul — pentru o cît mai 
largă mobilizare populară împo
triva agresiunii americane în Viet
nam, pentru pace în Asia și în 
lume, pentru securitatea euro
peană.

Raportorul a analizat apoi situa
ția economică a țării, în lumina 
viitorului plan de dezvoltare eco
nomică aflat în dezbaterea Parla
mentului, subliniind că planul nu 
corespunde concepțiilor pentru care 
au luptat în trecut forțele demo
cratice laice și catolice. Partidul 
comunist caută posibilitatea unei 
înțelegeri pentru modificarea, în 
sens democratic, a planului pregă
tit de guvern.

Referindu-se apoi la viitorul 
Partid socialist unificat, vorbitorul 
a declarat că acesta se naște

confuzii și echlvocuri. In confrun
tarea cu acesta, partidul comunist 
va continua lupta pentru apărarea 
idealurilor socialiste, pentru unita
tea într-un singur partid a tu
turor forțelor socialiste. în conti
nuare, vorbitorul a vorbit pe larg 
despre felul cum vede P.C.I. socie
tatea socialistă.

erian
BELGRAD 12 (Agerpres). — In 

urma vizitei oficiale în Iugoslavia 
a președintelui Consiliului Națio
nal al Revoluției din Algeria s-a 
dat publicității un comunicat co
mun iugoslavo-algerian, privind 
convorbirile purtate cu acest prilej.

Președintele Iosip Broz Tito și 
președintele Houari Boumedienne, 
se arată în comunicat, au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre 
cele două țări se dezvoltă cu succes 
pe baza egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc și au exprimat 
hotărîrea de a dezvolta continuu 
colaborarea prietenească în toate 
domeniile de activitate.

în comunicat se arată că pre
siunile și politica imperialistă de. 
forță față de unele țări din diferite 
regiuni ale lumii, în special din 
Asia și Africa, reprezintă o mare 
piedică în normalizarea situației 
internaționale. Cei doi președinți 
au exprimat sprijinul lor hotărît 
față de mișcările de eliberare din 
țările aflate încă sub dominația co
lonială.

Un grav conflict de muncă se 
desfășoară în Suedia în legă
tură 
lor 
din învățămînt. Punctul culmi
nant 
în urma refuzului autorităților de 
a satisface revendicările corpului 
didactic, peste 1 300 de profesori 
de la școlile secundare au declarat 
grevă. Represaliile nu s-au lăsat 
așteptate. Autoritățile suedeze au 
hotărît să aplice, cu începere de 
astăzi, ,,lock-out-ul“*) unui număr 
de 20 000 de profesori, membri ai 
sindicatului „Saco“ din care fac 
parte greviștii.

Proclamînd „lock-out-ul“, scrie 
France Presse, autoritățile inten
ționează să constrîngă pe greviști 
să reia lucrul în cel mai scurt timp 
posibil. Intr-adevăr, „fondurile de 
grevă", ale sindicatului nu îi per
mit să subvenționeze pe cei 20 000 
de membri ai săi mai mult de o 
lună. Acesta — arată mai departe 
agenția — ar putea, însă, să ripos
teze prin chemarea la greve de 
simpatie a tuturor celor 65 000 de 
membri ai săi — funcționari la di
ferite ministere, ceea ce ar paraliza 
administrația.

cu reînnoirea contracte- 
colective ale personalului

a fost atins marți, cînd,

♦) Lock-out — refuzul unui pa
tron de a permite salariaților săi 
să se prezinte la lucru pînă ce a- 
ceștia nu vor fi de acord cu condi
țiile impuse de el.

• Masa 
rotundă 
a „celor 9

Intîlnirea cu prilejul sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. a re
prezentanților celor nouă state, 
coautoare ale rezoluției inițiate 
de România, cu privire la rela
țiile de bună vecinătate pe plan 
regional între state cu orînduiri 
sociale diferite a fost comentată 
în diferite ziare occidentale.

rării al S.U.A. în Vietnamul de

între cele două state germane
BONN. — Tn capitala R.F.G. au a- 

fras afenjia și sînt viu comentate de
clarațiile tăcute de Herbert Wehner, 
vicepreședintele Partidului social-de
mocrat, în cadrul unui interviu acor
dat revistei „Deutsches Panorama', 
care apare la Hamburg. Tn cadrul in
terviului, Wehner a cerut ca toate 
problemele interne germane care nu 
urmează a fi reglementate prin Tra
tatul de pace să fie examinate pa 
plan inter-german. „Nu trebuie să ne 
temem — a spus el — să ducem dis
cuții și negocieri la un nivel mai înalt 
decît s-a îndrăznit să se facă pînă 
în prezent, acest nivel depinzînd do 
obiectivul de atins'. Tn această or
dine de idei, el a propus în mod

Activitatea febrilă tn ve
derea înjghebării „pactului 
islamic’, noile furnituri de 
armament american și en
glez pentru Arabia Saudită 
și Iordania, încercările de a 
răsturna actualul regim din 
Siria sînf numai cîteva din
tre evenimentele petrecute 
în ultima vreme în Orien
tul Apropiat care vădesc o 
intensificare a uneltirilor 
imperialiste împotriva po
poarelor arabe. Mobilul lor 
îl constituie, ca de atîtea 
alte ori, pretenția monopo
lurilor de a exploata ne
stingherit uriașele rezerva 
de petrol ale Orientului A- 
propiat și de a-și dicta con
dițiile popoarelor din a- 
ceasfă regiune a lumii.

Ziarele arabe arată că 
popoarele din țările regiu
nii au de <ăcut față unor 
serioase greutăți datorită 
înapoierii lor economice, a 
lipsei de fonduri, în vre
me ce magnații petrolului 
realizează profituri uriașe. 
Tn ultimii trei ani cele „opt 
surori" care alcătuiesc car
telul internațional al petro
lului (cinci monopoluri a- 
mericane, unul englez, unul 
anglo-olandez și unul fran
cez) au realizat profituri 
nete în sumă de 6 miliar
de dolari, investind mai 
puțin de 800 milioane de 
dolari. Monopolurile petro
liere se amestecă în trebu
rile interne ale țărilor ara
be, încearcă să răstoarne 
guvernele care nu le sînt 
pe plac.

Președintele Siriei, Nure- 
din al Afassi, a arătat nu de 
mult că complotul eșuat 
luna trecută a avut loc „în 
timp ce- guvernul sirian ce-

rea firmei „Irak Petroleum 
Company* să sporească 
plățile pe care le face sfa
tului sirian pentru unele 
concesii acordate de aceas
tă țară*.

Prin acordul încheiat tn 
anul 1955, compania s-a 
obligat să plătească anual 
stalului sirian o anumită 
sumă, care însă n-a fost a- 
chifată niciodată în înfregi- 

Sub titlul „I.P.C. furăme.

resurse da petrol a fost șl 
el teatrul unei lovituri de 
stat. Șeicul Shakbut, devenit 
incomod pentru magnații 
petrolului, a fost înlocuit cu 
un alt membru al familiei 
domnitoare, mal docil.

In uneltirile lor, compa
niile petroliere se sprijină 
pa cele mai reacfionare re
gimuri. Iordania a devenit 
un adevărat cap de pod al 
comploturilor urzite împo-

COMENTARIU
drepturile cuvenite Siriei ; 
ea este invitată acum să le 
restituie", ziarul „Al Baas* 
a publicat o dare de seamă 
asupra falsurilor efectua
te de companie, din care 
rezultă că Siria a pierdut 
sute de milioane de lire 
siriene. La 9 octombrie, 
guvernul Siriei a adresat 
delegației societății la tra
tativele de la Damasc un 
ultimatum cerîndu-i să pu
nă capăt poziției obstrucțio
niste și să îndeplinească 
obligațiile ce revin compa
niei față de statul sirian. 
Nu se cunoaște încă răs
punsul societății, dar ame
nințările la adresa Siriei 
n-au încetat.

Siria nu este singura țară 
arabă amenințată de unelti
rile imperialiste. N-a scă
pat de „alenția" marilor 
companii petroliere nici 
chiar Abu Dhabi. Micul 
șeicaf de pe „coasta pira
ților", pe al cărui teritoriu 
au fost descoperite bogate

friva țărilor arabe vecine. 
Aici și-au găsit refugiu par
ticipant la recentul com
plot din Siria și fot de aici, 
săptămîna trecută, au fost 
introduse în Irak importan
te cantități de arme care ur
mau să fie folosite de un 
grup complotist.

Trecerea Arabiei Saudite 
în fruntea țărilor arabe pro
ducătoare de petrol coinci
de cu o intensificare a e- 
forturilor depuse de cercu
rile monopoliste de a o 
transforma în principalul lor 
punct de sprijin -în această 
parte a lumii. „Anglo-ame- 
ricanii care acjionează ade
seori în în|elegere în O- 
rientul Mijlociu — scrie cu
noscutul ziarist francez Eric 
Rouleau — au hotărît să fa
că din Arabia Saudită un 
bastion al conservatorismu
lui arabo-musulman apt să 
continue, și mai bine încă, 
înăbușirea forjelor care a- 
meninfă interesele lor petro-

Ilera șl strategice 
vernul de la Ryad re
prezintă unul dintre cele 
mai reacționare regimuri 
din lumea arabă, gata să 
facă orice pentru înăbu
șirea mișcării de eliberare 
națională. Regele Feysal 
este adept fanatic al „pac
tului islamic’, o adevărată 
„sfîntă alianță* îndreptată 
împotriva popoarelor ara
be, a luptei lor pentru in
dependență națională.

Autoritățile de la Ryad 
au pus întregul teritoriu al 
țării la dispoziția marelui 
trust american ARAMCO 
(Arabian American Oii 
Company) caro formează un 
fel de „guvern paralel* cu 
„capitala* la Dahran. „Au
tonomia companiei, scrie 
ziarul „Le Monde*, este 
practic totală : dacă ea a 
renunțat de cîțiva ani să 
bată propria sa monedă, ea 
posedă în schimb propriul 
ei post de televiziune, o 
flotă cu quadrimotoare, cu un 
aeroport particular. ARAM
CO întreține o poliție se
cretă care îi servește să 
mențină „ordinea" printre 
muncitorii cărora le-a refu
zat dreptul de a se orga
niza în sindicat*. Săpfămî- 
na trecută, între guvernul 
saudit și ARAMCO a fost 
încheiat 
Dînd 
parte 
acum 
zate, 
totuși din vedere că aceste 
sume 
fapt tot în interesul mono
polurilor — pentru cumpă
rarea de armament din 
S.U.A. și Anglia.

Activitatea subversivă a 
marilor monopoluri petro
liere, ca și aceea a guver
nelor reacționare din Orien
tul Apropiat constituie o 
permanentă sursă de încor
dare în această parte a lu
mii, un pericol pentru inde
pendența și suveranitatea 
statelor arabe.

un nou acord. 
Arabiei Saudite o 
mai mare ca pînă 
din veniturile reali- 

ARAMCO nu pierde

vor fi cheltuite de

Nicolae N. LUPU

In ziarul vest-german „Sild- 
deutsche Zeitung" a apărut ar
ticolul intitulat „Mica conferin
ță europeană de la New York". 
Ziarul relevă ca semnificativ în
suși faptul întîlnirii „la masa ro
tundă" a reprezentanților a nouă 
state din care „două state mem
bre ale N.A.T.O. (Belgia și Da
nemarca), trei membri ai Trata
tului de la Varșovia (România, 
Bulgaria, Ungaria) trei țări neu
tre (Austria, Suedia, Finlanda) 
și Iugoslavia , neangajată, pen
tru a discuta asupra viitorului 
lor*. „Ar ii greșită părerea — 
se spune în articol — că aceste 
nouă țări mici nu pot face ni
mic, deoarece sînt mici. Este 
drept că s-ar putea întocmi 
cu greu o statistică a succese
lor deja realizate ; deoarece 
deocamdată se poate vorbi mai 
ales de tendințe și de o atmos
feră (mai favorabilă). Conferin
ța celor nouă își are originea 
într-o inițiativă aprobată la 
O.N.U. abia cu un an în urmă. 
Dar, în acest an nu s-a întâm
plat chiar nimic î Drept răs
puns ar trebui menționate toa
te relațiile și acțiunile între
prinse de cele nouă țări pretu
tindeni. Să amintim, cu titlu de 
exemplu, relațiile Austriei cu\ 
vecinii săi sau de vizitele miniș
trilor danezi (autorul are în ve
dere vizitele în țările socialiste 
din Europa — n. r.). Arătînd că a- 
semenea acțiuni pot servi unei 
politici de destindere pe plan ge
neral european, „Suddeutsche Zei
tung', conchide : „Cele nouă țări 
depun o activitate preliminară 
utilă*.

I

propuneri

crearea unei comunități eco- 
întra cele două state ger-

ideii că

® Sensul unei

fi

dome-

de la 
Bursa

cursului acțiunilor, 
valorile cotate Ia 

mai scăzut nivel din

ma va pleca joi la New York pentru 
a se tnttlnl cu președintele Johnson. 
Se așteaptă ca premierul laoțian să 
rostească un discurs Ia Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

rj/3 NEW YORK. Marți a avut loc o 
întrevedere între șeiul delegației 

sovietice la cea de-a XXI-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., șl George Brown, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii. In 
cursul întrevederii, A. Gromîko l-a in
vitat pe ministrul britanic să viziteze 
Moscova. Brown a acceptat invitația. 
Vizita va avea loc Ia începutul anului 
1967, data exactă urmînd să fie stabi
lită ulterior.

KS3 WASHINGTON. Primul ministru 
al Laosului, prințul Suvanna Fuma, 

a sosit miercuri la Washington într-o vi
zită oficială de două zile. El a avut o 
întrevedere cu secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, cu care a discutat, 
potrivit agenției A.P., „evoluția situa
ției din Asia de sud-est”. Suvanna Fu-

WASHINGTON. Camera Repre- 
zentanților a aprobat marți un 

proiect de lege privind alocarea unei 
sume de 58 967 472 000 de dolari pen
tru bugetul militar pe anul fiscal care 
a început la 1 iulie și se va încheia la 
30 iunie 1967. Tn proiect a fost intro
dusă o clauză care autorizează pe pre
ședintele Johnson de a mobiliza rezer
viștii și garda națională fără să fie de
clarată starea de urgență.

PARIS. Pentru a doua oară
Ess începUtul acestei săptămînl 
din Paris a înregistrat miercuri o scă
dere generală a 
Pentru multe din 
bursă s-a atins cel 
1962 pînă astăzi.

concret 
nomice 
mane.

Declarajiile Iul Wehner sînf apre
ciate ca marcînd un pas înainte în
pozijia exprimată de liderii social- 
democraji vesf-germani în problema 
germană. Wehner susfine în conti
nuare punctul de vedere nerealist și 
anacronic al nerecunoașferii oficiale 
a Republicii Democrate Germane. în 
același timp, conducerea partidului 
social-democrat își dă fot mai bine 
seama că imobilismul tradițional o 
îndepărtează de alegători, în timp ce 
inițiativele care nu ignoră realitățile 
germane îl aduc — așa cum s-a vă
zut și cu ocazia unor recente alegeri 
— cîștiguri de voturi. La originea de
clarațiilor și a propunerii lui Wehner 
stă tocmai presiunea opiniei publice 
vest-germane spre sfrîngerea legătu
rilor și apropierea între cele două 
state germane, ca și afirmarea fot mai 
mult pe plan european a 
problemele germane sînf o treabă a 
germanilor înșiși.

După cum relatează din Bonn a- 
genjia France Presse, declarațiile lui 
Wehner au trezit o reacjie de nemul
țumire în cercurile partidului guver
namental creșfin-democrat, a cărui 
fracțiune parlamentară a anunțat că 
va provoca o discuție în parlament 
pentru a stabili dacă „P.S.D. este de
cis a apăra o nouă concepție a pro
blemei germane, contrară atitudinii 
comune observate pînă acum*. în ce 
privește partidul liberal, care parti
cipă la guvern, acesta a declarat că 
„va examina propunerile lui Weh
ner*.

EjB PARIS. Inchelndu-șl vizita făcută 
în «udul Franței, delegația guver

namentală bulgară, condusă de Todor 
Jlvkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, a sosit miercuri 

-la Paris. La aeroportul Orly, Todor Jlv- 
kov a fost lntîmpinat de primul minis
tru Georges Pompidou șl de ministrul 
afacerilor externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville.

<*
SVERDLOVSK. La 12 octombrie, 
delegația de partid șl guvernamen

tală a R. P. Polone, condusă de Wlady- 
slaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și de Jozef Cyrankiewicz pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a sosit la Sverdlovsk. De
legația este însoțită de Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

^OREȘPONDFNȚĂ D/N ROMA

Faptele sînf cunos
cute. La 12 februarie 
1965, într-o mică loca
litate de la frontiera 
dintre Spania și Portu
galia au fost găsite pe 
teritoriul spaniol ca
davrele 
Humberto 
șeful opoziției împo
triva dictaturii fascis
te a lui Salazar, pre
cum și al secretarei 
sale, Moreira Campos. 
Ancheta deschisă 
tunci a relevat că 
Delgado a căzut victi
ma poliției politice 
portugheze (P.I.D.E.), 
care a antrenat la co
miterea asasinatului 
trei membri ai organi
zației teroriste fran
ceze de tristă aminti
re O.A.S., precum și 
doi cetățeni cu reșe
dința la Roma. Este 
vorba de medicul Er
nesto Bisogno și trans
fugul de origine por
tugheză Mario da Car
valho.

Evenimentele pur- 
tînd amprenta specifi
că a acțiunilor servi
ciilor de spionaj șt 
contraspionaj fascist 
au rămas învăluite în

generalului
Delgado,

continuare în cel mal 
adînc mister. Ceea ce 
observatorii au con
chis pînă acum este 
doar că Delgado a fost 
atras într-o cursă pre
gătită cu abilitate. Du
pă asasinare, pentru a 
ascunde crima, P.I.D.E. 
a trecut peste frontie
ră cele două cadavre, 
părăsindu-le într-o lo
calitate-spaniolă, Ba- 
dazej.

In prima etapă a an
chetei 
spaniolă a cerut gu
vernului italian extră
darea lui Carvalho și 
a lui Bisogno, dar cum 
constituția Italiei nu 
prevede extrădarea, 
cazul a rămas înmor- 
mîntat în dosare timp 
de aproape un an șl 
jumătate.

Zilele acestea, la ce
rerea ministrului ita
lian al justiției, procu
ratura republicii a 
deschis o acțiune pe
nală împotriva celor 
doi care, potrivit co
mentatorilor politici, 
sînt agenți ai poliției 
politice portugheze 
plătiți să se infiltre
zi în rîndurile opozi-

țiel șl s-o lovească 
astfel din interior. Ei 
sînt acuzați de cola
borare la asasinat pre
meditat, fapt pedepsit 
de codul penal Italian, 
care prevede că „cetă
țeanul italian sau stră
in cu reședința în Ita
lia care comite pe un 
teritoriu străin un de
lict politic este pe
depsit potrivit legilor 
italiene, la cererea mi
nistrului justiției".

magistratura Din declarațiile mar
torilor acuzării cît șt 
din ancheta inițială 
rezultă că uciderea 
generalului Delgado a 
avut loc în Portugalia, 
dar că ea a fost pusă 
la cale la Roma. Aici 
s-au întîlnit oamenii 
lui Salazar împreună 
cu Carvalho și cu 
Bisogno, regizînd pînă 
în cele mai mici a- 
mănunte crima poli
tică.

întreaga presă Ita
liană de astăzi cere ca 
justiția italiană să 
facă lumină într-un 
caz asupra căruia pla
nează încă atîta um-

Comentînd „propunerea în șase 
puncte" a guvernului britanic în 
problema vietnameză, susținută 
de ministrul de externe Brown 
la congresul laburiștilor și la 
O.N.U., ziarul „NhanDhan", or
gan al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, a scris între 
altele:

lon MĂRGINEANU

„Intr-un cuvînt, planul tn șase 
puncte al guvernului britanic nu 
aduce nici un element nou. Nu 
este decît o expunere, cu cîteva 
așa-zise detalii minore, a celor 
trei puncte prezentate Adunării 
Generale a O.N.U. de reprezen
tantul S.U.A., Goldberg.

Principala preocupare a lui 
Wilson este fără îndoială de a se 
face ecoul dorinței S.U.A. Se 
poate recunoaște că și-a atins 
țelul de data aceasta. Văzînd că 
campania S.U.A. pentru „trata
tive de pace" ar putea eșua, gu
vernul britanic și-a pus din nou 
mantia copreședintelui Conferin
ței de la Geneva pentru a face 
reclamă mărfii „dezescaladării 
din partea ambelor părți", care 
a și început să se altereze".

MH WASHINGTON. Administrația na- 
țlonală pentru problemei» aero

nauticii șl cercetării spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat marți că In cursul 
zborului navei cosmice „Gemini 12", 
car» va avea loc între 9 șl 13 noiem
brie, va fi efectuată o experiență știin
țifică franco-americană. Concomitent 
cu lansarea Iul „Gemini 12“ va fi lan
sată din Sahara racheta franceză „Cen
taure". Experimentul are un dublu scop 
științific și anume obținerea unor data 
asupra proprietăților ionosferei șl asu
pra direcției șl vitezei vînturllor In a- 
ceastă regiune. Racheta franceză va 
emana la mare altitudine un nor de va
pori de sodiu, care va ii fotografiat de 
echipajul navei „Gemini-12".

Egj PARIS. La 12 octombrie a avut Ioc
Ia Paris, sub președinția generalu

lui de Gaulle, o ședință a Consiliului 
de Miniștri al Franței în cursul căreia 
au fost trecute In revistă o serie de 
probleme interne, precum și unele as
pecte ale actualei situații internaționa
le. La sfîrșitul ședinței un purtător do 
cuvînt al guvernului a anunțat că la 
28 octombrie președintele de Gaulle va 
ține o conferință de presă cu care pri
lej va preciza poziția Franței asupra 
principalelor probleme internaționale, 
iar pe plan intern se va ocupa de o se
rie de aspecte ale relațiilor din 
nlul muncii.

■ DELHI. Secretariatul Central 
Partidului Comunist din India a 

difuzat marți o declarație tn care con
damnă represiunile poliției împotriva 
studenților din statele Uttar Pradesh șl 
Madhya Pradesh, în urma cărora i-au 
Înregistrat morți șl răniți. Se cere gu
vernului să pună capăt acestor repre
siuni, să eliberezo pe toți studenții a- 
restațl și pe liderii opoziției reținuți In 
legătură cu mișcările studențești.

nBONN. La 12 octombrie au Început 
cele mal mari exerciții de sfat ma
jor ale N.A.T.O., denumite tn mod con

vențional „Fallex-66". La aceste exer
ciții iau parte toate statele membre 
N.A.T.O., cu excepția Franței și a 
landei.

B BERLIN. Terminîndu-șl turneul în
R. S. Cehoslovacă Ia 12 octombrie 

colectivul de actori al Teatrului de Co
medie din București a sosit Ia Berlin. 
In cadrul „Zilelor festive ale Berlinu
lui*, actorii români vor susține trei 
spectacole la „Deutsche Theater*,
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Poate fi purtat drept cercel 
la ureche: cel mai mic si cel 
mai ușor dintre aparatele de 
radio cu tranzistoare fran-


