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Fabrica de celuloză

I

b n

destinul 
aceasta,

din 
spu- 

am 
ne 

- cei

seama șl de celelalte prevederi ale 
Hofărîrii, la suma respectivă se va a- 
dăuga un procent de 7 la sută dato
rită vechimii de 19 ani în aceeași u- 
nifafe și 1 la sută pentru fiecare an 
lucrat în plus peste vechimea mini
mă. Sînf prevederi care îmi vor asi
gura o bătrînefe tihnită și îndestulă

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

tone pe an. Noua 
dotată cu mașini 
moderne, 
aceluiași combl-

Ion FODOR 
miner pensionar 
Petroșeni

Satisfacție, bucurie în casa pensionarului Gh. Velican din București 
Foto : B. Costin
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O dată cu noile măsuri ale 
partidului referitoare la pensii am îm
plinit și eu vîrsta de pensionare, a- 
vînd 17 ani de serviciu ca inginer la 
Direcția regională C.F.R. și, în con
tinuare, 19 ani în calitate de profesor 
al Institutului politehnic din lași.

Am luat cunoștință cu mare satis
facție de noile prevederi. Faptul că 
principiul călăuzitor al noului sistem 
de pensionare îl constituie apropie
rea pensiilor de salariile tarifare, că 
nivelul pensiei se stabilește în raport 
cu salariul tarifar și cu vechimea în 
muncă, fără nici o plafonare, are o 
importanță deosebită. Se lichidează 
astfel situația care conducea la nive
larea pensiilor; se asigură o core
lație justă între pensii și salarii ; sînf 
stimulați toți oamenii muncii, indife
rent unde lucrează, să se perfecțio
neze profesional și să se speciali
zeze continuu, să dobîndească o ca
lificare profesională tot mai înaltă. 
Cei care pășesc la odihnă, după o 
viață de muncă și de strădanii, vor 
avea băfrînețea asigurată.

în calitatea mea de cadru didactic, 
pensia va reprezenta un procent de 
60 la sută din salariul tarifar. Ținîn.d

ÎN ZIARUL DE AZI

Din programul emisiunilor 
radiofonice

Sur prize... geografice
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Noua lege a pensiilor 
mă găsește în pragul a 
trei sferturi de veac de 

' viafă. Din anii aceștia, 42 
i-am petrecut în minele 
din Valea Jiului. Aproape 
o via|ă întreagă am lucrat

toare. Mă bucură însă în mod deose
bit faptul că aceia care își păstrează 
capacitatea de muncă vor mai putea 
încă să muncească. Aceasta îmi va da 
posibilitatea să mai rămîn la faculta
te și, mai cu seamă, să-mi continui 
activitatea de cercetare științifică la 
care sint antrenat de mai mulfi ani.

în adîncul abatajelor. Pe 
vremuri primeam un sala
riu de mizerie. Am cunos
cut și șomajul, am fost pus 
pe drumuri cu șase copii.

Am apucat însă să mun
cesc și în vremurile cele 
noi, bucurîndu-i(nă de 
condiții de munca și de 
viajă cum nici nu visam 
în trecut, In anii aceștia 
am ieșit la pensie.

Am pe lună 1 200 tei, 
din care ne întreținem eu 
și sofia mea. Conducerea 
partidului nostru a venit cu 
legea cea nouă, care pre
vede să se mărească pen
siile. Mie îmi va aduce un 
spor lunar de aproape 400 
de lei. Adică, arată parti
dul, anii de bătrînețe ai 
oamenilor muncii să‘ fie 
mai lipsiți de griji ca pînă 
acum. O băfrînefe liniștită 
și demnă, cum se spune în 
Hotărîrea Comitetului Cen
tral. Zic „mulfam’ din fot 
sufletul partidului și guver
nului că au dovedit față de 
noi, vechii muncitori, atîta 
grijă omenească.

Prof. ing. Nicolae STRAT
Institutul politehnic-lași

(Continuare, 
în pag. a Il-a)

Cînd poporul nostru a 
început construirea socia
lismului, în acele vremuri 
de moloz și cazma, prin
tre ruine și vechituri, cel 
puțin generația mea, deși 
susținută de un entuziasm 
frenetic și cu brațele în
viorate de o energie pe 
care numai marile idea
luri o pot naște, se înfră
țea mai mult cu visul: 
munceam pentru viitor cu 
conștiința că tot ceea ce 
facem noi slujește în ul
timă instanță patria, 
România noastră, cu 
dreptul ei de a se muta 
pe înălțimi de civilizație 
și progres. Știam că isto
ria făcuse și altă dată a- 
pel la cite o generație 
pentru a fi depășită o 
epocă grea, pentru a se 
pune bazele unui viitor 
absolut necesar. Ne con
sideram toți un fel de os
tași ai istoriei, norocoși, 
chemați să lanseze țara 
spre cel mai nobil și mai 
înălțător ideal pe care-1 
poate gindi cineva : so
cialismul.

Munca și visul nostru 
s-au întîlnit cu politica 
fermă și înțeleaptă a 
partidului comunist " care 
și-a luat, intr-un moment 
de răscruce, răspunderea 
față de istoria acestui 
popor, față de 
său. Politica 
purtată .permanent sub 
semnul unui înalt și activ 
patriotism, a transmis ini
milor și brațelor noastre 
forțe nebănuite, energii 
și temperaturi necunoscu
te și, mai ales, acea sete 
de creație modernă care 
a îmbogățit dinamica 
muncii noastre, obișnuin- 
du-ne cu ritmuri bogate, 
impetuoase, care au obli
gat multe priviri să se 
uite mirate în această 
parte a Europei. Politica 
de industrializare cu 
bogatul ei înțeles : pivot 
al propășirii economice, 
al independenței naționa
le și magnet al îndrăzne
lilor și al creațiilor tehnice 
modejne, s-a transformat, 
datorită vigoare! și per-

de a nevoile

papetară 
de la Brăila

Un nou abataj frontal 
la exploatarea 
minieră Lupeni

La Combinatul de celuloză 
și hîrtie Brăila a intrat în func
țiune fabrica de celuloză al
bită papetară, cu o capacita
te de 50 000 
fabrică este 
și instalații

In cadrul
nat se află în faza preliminară 
punerii în funcțiune o fabrică 
de hîrtie, cu o capacitate de 
40 000 tone pe an.

(Agerpres)

La exploatarea minieră Lu- 
peni, din bazinul Văii Jiului, a 
intrat în producție un nou 
abataj frontal, în lungime de 
160 m. în acest nou front de 
lucru minerii lucrează, cu ma
șini și utilaje de înaltă, tehni
citate, printre care un plug de 
extracție de mare capacitate, 
cu ajutorul căruia se execută 
mecanizat tăierea stratului de 
cărbune. Din abataj se vor 
extrage zilnic circa 500 tone 
de cărbune. (Agerpres)

Am răsfoit, acum, 
cu ocazia unei fru
moase aniversări ju
biliare, albumul mo
nografic al corului că
minului cultural din 
Domnești-Argeș. El 
cuprinde file emoțio
nante. Asupra lor, 
ochii întîrzie cu aten
ție.

Pe locurile unde cu 
veacuri în urmă s-a 
înecat în apele rîului 
doamna lui Radu Ne
gru se mai păstrau pe 
la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea niște cîntece 
care aminteau despre 
durerea voievodului 
rămas fără doamnă și 
despre slava sa. Cînte- 
cele acestea le-au a- 
flat învățătorii Nicolae 
Domnescu și Bucur 
Andreiaș de la bunicii 
lor și, în prima jumă
tate a veacului 
XIX-lea, le-au l 
moștenire „în 
copiilor", care 
blau" la cele 
școli ale comunei.

în toamna anului 
1890, din mărturii
le veteranilor satu
lui ca și din în
scrisurile păstrate în 
arhiva școlii, se confir
mă întîia serbare a co
rului din Domnești, 
învățătorii Nicolae Hă- 
nescu, Luca Paul, Ion 
Stăncioiu, iar mai tîr- 
ziu, după primul

al 
lăsat 

gurile 
„um- 
două

război mondial, învă
țătorul Victor N. Hă- 
nescu — compozitor și 
autor al unor piese de 
teatru — învață pe oa
meni să cînte „acele 
arii auzite în casa pă
rintească", fiindcă „ele 
deșteaptă duioasele a- 
mintiri din trecut și 
leagă pe om de pămîn- 
tul patriei, ale cărei 
dureri și bucurii le 
exprimă".

Șuvoiul acesta de lu
mină al cîntecului ar- 
geșean, care sub cerul 
de plumb a alunecat 
pe Riul Doamnei, în 
jos, uneori cu vuiet de 
răscoală, alteori cu 
trăznet de foc, a dăi
nuit în vreme și a în
florit în zilele noastre. 
Cine nu cunoaște, 
deci, și cine nu a au
zit de corul buciuma- 
șilor și fluierașilor din 
Domnești-Argeș, pur
tător a multor meda
lii de aur și de argint, 
a multor titluri și dis
tincții !

Preluînd, la rîndul 
său, comoara moște
nită de la înaintași, 
profesorul Alfons Po
pescu dirijează de 25 
de ani marea formație 
corală de aici. Născută 
cu 75 de ani în urmă, 
ea își spune astăzi din 
tulnice și din fluiere, 
prin stihuri și prin 
melodii, bucuria, vi”

care a însorit vetrele 
domneștenilor.

— Ce-ați pregătit 
pentru serbările , din 
acest an ? l-am între
bat pe dirijor.

— Bineînțeles, o 
nouă recoltă de cîn
tece, care se vor a- 
dăuga celor din reper
toriul tradițional. Dar 
și cîntecele vechi cău
tăm să le înfățișăm în
tr-o haină artistică 
nouă, 
bucurie mi-a 
reușita 
rea 
cu 
al 
rupt din susurul; ape
lor și al codrilor, cu 
chemarea buciumelor 
și a tulnicelor. -Este,, 
cred, o încununare fi
rească a tradiției co
rale pe care am con
tinuat-o. aici, o mo
destă contribuție la 
tezaurul muzicii 
mânești pe care 
realizat-o împreună, 
pot spune, cu tot satul 
acesta de pasionați g,i 
cîntecului.

*
Ieri, cu prile 

bătoririi a 
de activi 
fost ■'

haină
Cea mai mare 

adus-o 
îmbina- 

coristului 
cristalin

în
vocii

sunetul 
fluierului, parcă

ro
am

r' l săr-
ani 

ui a

Am luat cunoștință cu mare 
bucurie de prevederile noii legi a 
pensiilor.

Este o lege rațională și simplă. 
Ea pleacă și de la interesele oa
menilor și ale economiei, ale 
societății. Aș vrea să mă re
fer, de pildă, la stimularea 
continuității în muncă în a- 
ceeași întreprindere, fapt care se 
va reflecta în adaosuri apreciabile 
la pensie. îmi dau bine seama ce 
înseamnă stabilitatea la locul de 
muncă pentru creșterea con
tinuă a calificării profesionale. 
Lucrez la această 
șoveană de 38 de ani. De la 
primele începuturi ale producției 
de tractoare și pînă azi am fost 
prezent fără întrerupere în secția 
de montaj general. Am încercat 
primul fiecare din cele 17 tipuri de 
tractoare fabricate pînă azi în uzi
na noastră și de fiecare dată am 
cunoscut mîndria pentru contribu
ția colectivului nostru la opera de 
construire a socialismului.

Fiecare an petrecut între zidurile 
uzinei mi-a adăugat un spor de 
experiență, a adîncit și desăvîrșit 
cunoștințele acumulate. Șl, pe 
urmă, nu trebuie să uităm că pre
vederile ce încurajează stabilitatea

sînt, totodată, un mi]loc de lupta 
împotriva fluctuației cadrelor, îm
potriva mentalității „cocorilor", 
mînați „azi aici — mîine-n Foc
șani" de tot felul de interese 
meschine.

La vîrsta de pensionare voi avea 
42 de ani de muncă neîntreruptă 
în aceeași întreprindere. Pentru a- 
ceasta voi primi un spor de 10 Ia 
sută la pensie. Voi beneficia, de 
asemenea, de un spor pentru de
pășirea cu 17 ani a vechimii ne
cesare în producție pentru pensio
nare. Un calcul simplu, pe care 
legea îl înlesnește imediat, îmi a- 
rată că voi primi o pensie de circa 
2 000 lei. Mă bucur însă și mai mult 
de faptul că voi avea posibilitatea 
de a lucra mai departe, după depă
șirea vîrstei de pensionare. Căci, 
după mine, munca înseamnă viață. 
Și ce satisfacție mai mare decît să 
pot transmite cunoștințele și expe
riența mea noilor generații, să pot 
sprijini calificarea noilor cadre de 
constructori de tractoare, care să 
ducă mai departe ștafeta noastră, 
a generației care am făurit trac
toarele românești.

Victor OPREA 
șeful secției montaj, 
Uzina „Tractorul“-Brașov

Uzinele textile „7 Noiembrie"- 
București. Prevederile Hofărîrii 
partidului și guvernului privi
toare la pensii sînt comentate 

cu viu interes
Foto : C. Mocanu

severenței cu care a sluji
t-o poporul, și în sursă 
imediată de bogății, în 
cel mai important factor 
de civilizație și de sănă
tate a societății noastre.

Astfel am ajuns 
urmă viitorul, cum 
nea un poet, astfel 
ajuns momentul să 
bucurăm noi înșine -
care am început socialis
mul cu cazmaua sau cu 
roaba plină de moloz în 
mînă, — de roadele și 
umbra marelui arbore. 
Roadele acestea Ie întîl- 
nim la tot pasul, pe toate 
meleagurile României, fie 
sub forma uzinelor, fa
bricilor și șantierelor 
noastre, fie sub forma 
orașelor sau satelor noas
tre, reînnoite, strălucitoa
re, cucerite sau pe cale 
de a fi cucerite de aerul 
proaspăt al civilizației și 
progresului. Ele au scos 
viața noasiră de sub im
periul nesiguranței cu 
care ne-au obișnuit alte 
vremuri, au dat vieții 
noastre certitudinea că 
va fi trăită demn pînă la 
sfîrșit și aceasta e cea 
mai mare dorință pe care 
o poate avea cineva.

Socieia'ea noastră are 
astăzi curajul și puterea 
de a-i asigura fiecărui 
cetățean existența demnă 
si liniștită pe toată dura
ta vieții. Aceasta este 
ideea și adevărul emo
ționant pe care ni le 
transmite Hotărîrea re
centei plenare a Comite
tului Central al partidu
lui nostru cu privire la 
majorarea pensiilor. Cu- 
vîntul poate că pare lip
sit de poezie, regimurile 
trecute l-au ridiculizat, 
vremea pensiei era gîn- 
diîă cu spaimă, pentru 
că pensia însăși părea 
un fel de milă aruncată 
unor cerșetori, și, pînă la 
obținerea ei, anii și pu
terea de a trăi oboseau 
și se moleșeau. Cine 
poate uita cortegiile de 
pensionari de dinainte de 
război, cu figurile lor 
obosite, cu aerul acela 
de oameni care nu pri
mesc un drept ci așteap
tă cu mîna întinsă mila 
mai marilor 1

Noul sistem de pensio
nare și de acordare a 
pensiilor, prin însăși 
structura și concepția lui 
are înțelesul unui act de 
respect față de oamenii 
care și-au confundat via
ta cu munca, față de cei 
care și-au revărsat ener
gia și anii în slujba so
cietății. Pensia este 
drept al 
plătește 
țeanului 
lui care
sibilitatea de a-și conti
nua condiția umană în 
spiritul adevăratei dem
nități. Nu e vorba numai 
de grija față de bătrîne- 
tea omului, ci de concep
ția societății noastre de 
a-și face pînă la capăt 
datoria față de om, de a 
infirma și distruge acea 
tradiție dureroasă a ne
cesității omului numai a- 
tîta timp cît poate munci.

CORESPONDENTĂ

DIN HAGA

O.

Noaptea, 
două:

Mazăre, linte, bob, 
fasole!

Cine s-a apucat să 
vîndă legume la a- 
ceastă oră ? Tre
zit brusc din somn, 
bulevardul își des
chide rînd pe rînd 
ferestrele. Ceea ce în 
prima clipă părea 
pîcla unui vis - urît 
capătă treptat forma 
unor siluete într-o 
lentă, felină înainta
re. Să se fi sculat cu 
noaptea-n cap, cu- ' 
prinși’de fervoare co- • 

- mercială, tarabagiii 
din Piața „1 Mai" ? 
Vai ce confuzie! E 
o manifestare de artă, 
un microcarnaval, o 
nocturnă tip beatles. 
Răgușit, corifeul mor
măie un cîntec de 
lume, al cărui înțeles 
e subliniat în răs
timpuri de restul 
trupei, o mînă de ti
neri cu avînturile ne
cheltuite pînă la „ora 
închiderii!“ într-un 
local din apropiere. 
Drept care se simt 
chemați să scoale 
cartierul din somn.

Orașul își împros-

pătează forțele pen
tru a doua zi, stră
zile sînt pustii, ați
pite sub pătura în
tunericului. Paradi
sul chefliului. îl stră
bat porniri generoase, 
lumea întreagă e 
lui, iar el, solist 
vasta ei scenă, 

. răcnește dorurile 
ferestre, nefericit ca 
un trubadur neînțe- • 
Ies cînd aude cîte o 
voce prozaică, de la ' 
etaj : „du-te, dom’le, ' 
și te culcă".

In afara acestui tip ■ 
sentimental - jovial, 
există și un alt sol 
de atentator la li
niștea publică — ■ 
scandalagiul agresiv, 
cu veșnică sămânță de 
ceartă. Ajuns acasă, 
cu alcoolul fierbînd 
în vine, trîntește uși, 
bocănește pe coridoa
re, își trezește din 
somn vecinii ca să 
rezolve nu se știe ce

conflict sau își tero
rizează familia pen
tru ciorba din 
de care-și amintește 
că i-a fost servită 
rece. însă marea lui 
plăcere e de a da cep

ajun

scandalului în public, 
din te miri ce. Ase
meni ospătarului Le
onida-Octavian Voi- 
neagu, care într-uno 
din nopți se întorcea 
de la lucru, deși ară
ta mai degrabă ca ți
nui ieșit de la un chef 
de pomină. In auto
buz a început să se 
lege de toată lumea, 
confundînd, în cele 
din urmă, locul cu 
un ring de box. Răco
rit cum se cade de cei 
din jur, probabil că 
nu și-a mai amintit

ce i s-a cășunat și de 
ce și-a petrecut restul 
nopții într-o cu totul 
altă parte decît în aș
ternutul său din stra
da Mătăsuri 31 bis...

Datorită prezenței 
de spirit, șoferul unui 
autobuz evită în ulti
ma secundă acciden
tul care putea să a- 
ducă sub roțile ma
șinii trei persoane 
țîșnite brusc în calea 
vehiculului, noaptea 
pe o stradă de lingă 
Piața Unirii. Ce fac 
cei trei ? In loc să 
mulțumească pentru 
faptul că au scăpat 
nevătămați — deși 
șocul frînării a dat 
peste cap lumea din 
autobuz — sau măcar 
să-și urmeze drumul 
tăcînd chitic, vinovă
ții au tăbărît asupra 
șoferului. Penibil 
spectacol nocturn o- 
ferit de familia Soare 
(Str. 30 Decembrie nr.

46). Al treilea, lingă 
cei doi soți conflic- 
tuali, era băiatul lor, 
adolescent. A avut de 
la ei ce să învețe.

Se studiază și se 
iau măsuri pentru în
lăturarea unor surse 
de zgomot, pentru fe
rirea timpanelor ora
șului, pentru somnul 
său de noapte cît mai 
liniștit. Dacă am a- 
minti numai cea mai 
recentă dintre măsuri 
— înlocuirea hurui
tului nocturn al 
tramvaielor prin alu
necarea discretă a 
autobuzelor. Ce se 
întîmplă însă cu zgo
motele parazitare de 
felul celor de mai 
sus ? Există, firește, 
prevederi legale care 
sancționează aceste 
„vise urîte". Eroii 
insă n-ar trebui să 
rămână anonimi. 
Scoase din mantia 
nocturnă protectoa
re, „vitejiile" lor 
s-ar cere comunicate 
opiniei publice în 
mijlocul căreia tră
iesc și muncesc. La 
lumina purificatoare 
a zilei.

Victor VÂNTU

Un canal, în Olan
da, este un element 
constitutiv al unui 
peisaj în care apa 
este omnipotentă. O 
freză care scurmă în 
profunzime pământul 
pentru a trasa, în 
perfectă linie dreap
tă, matca unui canal, 
nu-i nici ea un feno
men excepțional. Și 
totuși, la Liempde, 
s-a adunat mulțime 
de oameni. Era o ex
poziție de mașini a- 
gricole și tractoare, 
iar „U 650“ făcea 
demonstrație cu o 
semenea freză.

Expoziția de
Liempde avea un ca
racter intern. Firma 
„Național" 
huysen a 
însă, să 
un tractor
La Sevenum, 
are o filială cu expo
ziție, „U 650“ stârni
se un mare interes.

„Agricultorul o- 
landez, remarca pro-

o
a-

la

din Heyt- 
îndrăznit, 
aducă și 
românesc.

unde

-prietarul firmei, 
Severins, este 
cumspect cînd 
oferă ceva nou. La 
noi, în provincia 
Limburg, ne-am obiș
nuit cu tractoarele 
englezești, care au 
control hidraulic și 
sînt rapide. „Univer
sal 650“ este foarte 
modern, dar are con
trol mecanic. Adap
tat, 
mai 
este 
ternic".

Olanda 
peste 50 de 
tractoare, dar 
prietarul firmei „Na
țional" n-a regretat 
că este lipsit de spi
rit conservator. A 
îndrăznit și a cîști- 
gat. Demonstrația de 
la Liempde a fost 
spectaculoasă: după 
prima opintire a trac
torului românesc, pă
mântul a țîșnit ca o 
fîntînă arteziană. 
Proba a reușit. Vor
ba lui Guil Kuipers

Paul 
cir- 

i se

va da rezultate 
bune, pentru că 
mult mai nu

importă 
mărci de 

pro-

din Schimmert: „O- 
landa e mică și se 
află repede". A a- 
flat și el de existen
ța tractorului româ
nesc. Și-a cumpărat 
un „U 450“ și lucrea
ză 200 ha pământ a- 
parținînd fermierilor 
din satul său. Rohs 
din Amstenrade și 
Reyl din Meers și-au 
cumpărat cîteva „U 
520“.

In Zeeland, în Gro- 
nien, în Limburg se 
vorbește mereu mai 
frecvent despre „Uni
versalul" nostru.

Cînd am părăsit 
Heythuysen, de pe 
autostrada care duce 
spre Maasbracht se 
vedeau pe cîmpiile 
întinse și grase car
casele roșii ale unor 
tractoare.

— Sînt „Universa
le" — mi-a spus un 
fermier din partea 
locului. Și avea un 
zîmbet plin de sim
patie.

H. LIMAN
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Societatea noastră asigură răsplata dreaptă

muncă închinată patriei

PREMIERE CINEMATOGRAF

Aproape cît salariul
tarifar acted

Prevederile noului sistem de pen
sionare sînt viu discutate în rîndu- 
rile muncitorilor petroliști. Toți își 
exprimă adînca mulțumire față de 
grija partidului pentru bătrînețea 
oamenilor.

Eu sînt mecanic de pompe de ex
tracție și împlinesc 59 de ani peste 
cîteva zile. Deci, ca unul în pragul 
pensiei, am citit cu cel mai mare 
interes, paragraf cu paragraf, cele 
publicate în ziarul „Scînteia". 
După calculele pe care le-am fă
cut, la pensie drepturile mele bă
nești — cu toate adăugirile — vor 
fi aproape cît salariul tarifar pe 
care îl primesc în prezent.

Socot că întreaga lege reflectă 
profundul spirit al dreptății speci
fic regimului nostru. Mi se pare, de 
pilcță, dreaptă prevederea care 
arată,că, în viitor, criteriul de 
încadrare în grupa de pensio
nare va fi cel al condițiilor de la 
locul de muncă și nu cel al profe
siei, cum era pînă în prezent. Să 
iau exemplul meseriei mele : una 
este să fii mecanic de schelă, să 
umbli și să muncești sub bătaia

Familia insăsi

ploii și a ninsorii, noaptea și ziua, 
și alta să fii mecanic într-o uzină.

Vreo cîțiva petroliști de aceeași 
vîrstă îmi spuneau : „Noi aparți
nem categoriei a doua de muncă, 
cu condiții grele sau vătămătoare ; 
înseamnă deci că ieșim la pensie la 
57 de ani“. Așa este. Partidul se do
vedește grijuliu față de cei ce de
pun o muncă istovitoare. Dar eu mă 
simt încă zdravăn și plin de puteri. 
Partidul spune : cel ce poate și 
vrea să muncească mai mult și 
care mai poate fi de folos să mun
cească.

Eram în schelă și în timpul bur
gheziei. Mă gîndeam pe atunci cu 
groază la anii bătrîneții. Și 
eram tînăr. Cu și mai mare groază 
se gîndeau',;la anii tîrzii mun
citorii vîrstriici. Astăzi teama de 
bătrînețe ■ nu-și mai are motiv. 
Pentru ceha9 de ai realizat în viață 
primești 'ră'sglata cuvenită, socie
tatea îțiaâsigură mijloacele de 
trai corespunzătoare.

DoriuM
Victor MĂCEȘARU
mecanfefde pompe de extracție 
schelafJ'Cîmpina

'nul o
;O8DI

vi beneficia

Părerea mea este că beneficiar 
al noii legi a pensiilor va fi nu nu
mai pensionarul individual, ci fa
milia, celula de bază a societății 
noastre. Mă gîndesc, bunăoară, la 
mine, la familia mea. Soțul meu, 
care este pensionar de aproape 
10 ani și primește o pensie de 615 
lei, va beneficia de o majorare 
de 15 la sută. Eu, ca mamă a patru 
copii crescuți de mine, am posi
bilitatea să mă pensionez cu un 
an mai devreme decît limita de 
vîrstă, adică exact peste doi ani, 
cînd voi împlini 56 de ani. Cînd 
voi ieși la pensie, după noile pre
vederi, voi primi procentul respec
tiv din salariul pe care-1 am acum, 
plus sporul de 1 la sută pe an 
pentru cei 19 ani pe care i-am 
servit în plus în cîmpul muncii, 
precum și sporul pentru faptul că, 
din 1929, cînd m-am încadrat în 
producție și pînă în prezent, n-am 
părăsit fabrica „Țesătura".

le noii legi
tru ca pînzele noastre să fie pe 
placul populației.

Urez mulți ani de viață fericită, 
sănătate și putere de muncă tutu
ror acelora care s-au străduit și 
se străduiesc să facă din anii bă
trîneții noastre — ani de trai tih
nit și îndestulat.

Maria COMAN 
muncitoare 
la Fabrica „Țesătura" lași

Ea cei 74 de ani împliniți, din 
care 50 i-am consacrat apărării șt 
salvării vieții celor mai dragi fiin- 
țe omenești — copiii, legile firești 
ale naturii și-au pus pecetea de ar
gint și asupra mea. Dar există și 
altfel de legi. Acestea îți dau forțe 
tinerești, încredere și imbold în 
viață. La orice vîrstă ai fi, te ajută 
să fii mereu folositor. Sînt legile 
societății noastre socialiste, izvorîte 
din voința întregului popor, făurite 
de cîrmuitorii înțelepți de astăzi 
ai României. La ele s-a adăugat 
acum cea privitoare la noul sistem 
de pensii, care vine să confirme 
grija pătrunsă de adînc umanism a 
partidului și statului pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai

al celor care au slujit țara cu min
tea sau cu brațele lor.

Pentru mine, ca medic, ca și pen
tru alți colegi de profesie din ge
nerația mea, noua Hotărîre a par
tidului constituie o puternică do
vadă a atenției și respectului cu 
care sînt înconjurați anii bătrîneții 
noastre. Vom răspunde acestei griji 
cu toată priceperea, experiența și 
puterea noastră de muncă, în ope
ra de pregătire de noi cadre me
dicale, demni continuatori ai școlii 
medicale românești, de ocrotire a 
vieții și sănătății celor mai iubiți 
și gingași cetățeni ai patriei 
noastre, copiii.

Titus RUSU
medic, profesor emerit, Timișoara

Vom depune cota de 2 h sută

în contul unui
M-am bucurat, la fel ca toți oame

nii din țara noastră, de noua Hofă- 
rîre a C.C. al P.C.R. Ca pensionar de 
aproape douăzeci de ani, pot cîntări 
mai bine ce înseamnă noile preve
deri cu privire la majorarea pensiilor. 
Fac parte din rîndul pensionarilor in
valizi de război. Timp de 19 ani am 
fost ofițer în armată. Proiectul noii 
legi prevede că și noi, invalizii și acci
dental de război, vom beneficia de 
aceleași drepturi ca și pensionarii de 
asigurări sociale. Pensia pe care o 
am se va majora cu 15 la sută.

Pensia mea crește 
cu 400 de Iei...

Mulțam" partidului

a

Nu vom ff nevoiți să apelăm la 
sprijinul copiilor, deși trebuie să 
spun că avem copii buni — toți 
cel patru feciori ai noștri sînt 
salqriați în diverse întreprinderi. 
Mă gîndesc, ca orice mamă, și la 
faptul că ei vor avea, de aseme
nea, o bătrînețe liniștită.

Sînt hotărîtă să lucrez și în con
tinuare, pînă la pensionare, cu 
toată hărnicia și priceperea, pen-

(Urmare din pag. I)

N-am învățat prea multă carte în 
tinerețe, dar înțeleg că această lege 
e mai întîi și înfîi în folosul omului 
care cinstește munca și locul pe ca- 
re-l stropește cu sudoare mulți ani la 
rînd, în folosul omului care ține la 
muncă așa cum ține la lumina ochi
lor. înțeleg apoi noua lege ca urma

re firească a faptului că, înfăptuind 
politica înțeleaptă a partidului, po
porul nostru a înmulțit an de an avu
tul țării, din care se bucură fiecare 
pe măsura contribuției aduse la efor
tul tuturor.

îmi pare tare rău că nu-s tînăr să 
pot munci cu aceeași rîvnă și cu a- 
ceeași dăruire încă 40 de ani de a- 
cum încolo.

Pentru mine personal însă prezintă 
multă \ importanță pensia de asi
gurări sociale. Și aceasta deoarece, 
avînd gradul trei de invaliditate, 
mi-am continuat munca în calitate de 
revizor contabil la întreprinderea ci
nematografică regională. Acum mă 
aflu din nou în pragul pensiei, dar al 
celei de vechime în muncă. Un cal
cul sumar pe care l-am făcut arată că, 
după anii de activitate, voi primi con
form noilor prevederi, o pensie a- 
propiată de salariul tarifar.

Aș vrea, ca, în rîndurîle de față, 
să-mi spun părerea și asupra capitolu
lui trei din Hotărîre, anume cel refe
ritor la instituirea pensiei suplimentare 
din contribuția sa laria ți Ion Pensia su
plimentară va contribui la sporirea 
simțitoare a veniturilor noastre. Eu, 
bunăoară, mai am de lucrat șase ani 
pînă la pensie. Așa cum prevede ar
ticolul 2 din acest cstpiiol, voi. avea 
dreptul la o pensie suplimentară de 
10 ia sută.

Contribuția cu o cofă de 2 la sută 
din salariu reprezintă' o depunere în 
contul unui trai lipsiți de griji la vîr- 
sta părului cărunt. Ceea ce vom 
primi după pensionare ca pensie su
plimentară va depăși cuantumul con
tribuției noastre. Această contribuție 
— să nu uităm I — este și o formă 
grăitoare a întrajutorării reciproce în
tre oameni, în procesul muncii și în 
viața socială, o formă specifică socie
tății noastre socialiste.

1

Dumitru DIACONESCU 
invalid de război gradul III 
Bacău

Sînf mutfe locuri în țară unde 
amprenta muncii omului, acea „in
tervenție chirurgicală” efectuată 
cu instrumente făurite de știința 
și tehnica modernă, schimbă de 
la an la an înfățișarea peisaju
lui. Au apărut mari lacuri în 
munți — la Bicaz, pe Argeș ; al
tele, care existau „de cînd lu
mea”, ca Greaca ori Brateșul, au 
dispărut.

Pe o hartă, chiar dintre cele 
mai noi și bogate în semne, nu 
vei găsi înregistrate toate trans
formările petrecute în peisajul 
geografic al patriei noastre, spu
nea cu prilejul unei convorbiri 
pe această temă fov. PETRE 
GÂȘTESCU, doctor în geografie 
de la Institutul de cercetări geo- 
logie-geografie al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
în (ara noastră se înfăptuiesc 
proiecte vaste de reamenajare a 
suprafeței pămînfului, de redis
tribuire a uscatului în raport cu 
apa. pentru o cît mai bună va
lorificare a lor. Toate acestea 
contribuie la schimbarea peisa
jului geografic. în multitudinea 
de proiecte de transformare a 
naturii se înscriu importantele 
lucrări hidroameliorafive pentru 
sporirea suprafețelor cultivabile. 
Aceluiași scop îi servesc și co
rectările cursurilor unor forenți.

Efectele așa-zisel „chirurgii” a 
naturii ne oferă nenumărate sur
prize. Menționăm cîteva. Dacă 
pentru o călătorie pe malul Du
nării în sus ne-am face itine
rarul dintre Călărași și Turnu 
Severin după o hartă din 1950 
am avea surpriza să nu mai gă
sim unele obiective lacustre 
știute de noi. Pe locul unde se 
afla Ezerul Călărași, bunăoară, 
sau lacul Mahîru, se cultivă a- 
cum porumb și floarea-soarelui. 
în toamna aceasta, în Insula 
mare a Brăilei, peste 21 000 de 
ha dau prima recoltă.

Pe harfa Deltei cartografii au 
de consemnat, de asemenea, 
numeroase noutăți. Impresio
nantul triunghi de pămînfuri și 
ape este de cîțiva ani terenul 
unor lucrări care ne îngăduie să 
recoltăm astăzi mecanizat sute 
de mii de tone de stuf. Delta 
oferă mereu surprize geografi
ce. Specialiștii caută soluțiile 
cele mai bune pentru creșterea 
și recoltarea stufului și în con
dițiile unor amenajări hidrobio- 
logice oarecum diferite de cele 
naturale. Rusca, Bălfeni, Obre- 
tin, Pardina și Litcov s-au trans
format în unități stuficoleS îndi- 
guite. Au apărut, totodată, cen
tre populate la Maliuc, Pardina, 
Rusca, la km 102, la Băclănești, 
Șțipoc, Mila 29. Cei care acum 
întocmesc proiecte privind dez
voltarea viitoare a Deltei au în 
vedere și aspecte legate de 
amploarea turismului. Vor fi 
construite noi hoteluri, restau
rante, vor fi amenajate terenuri 
de camping.

Muncitori și specialiști în di
ferite domenii efectuează cu 
ajutorul cuceririlor științei și 
tehnicii moderne „operații" de 
corectare a naturii patriei în 
scopul unei cît mai bune valo
rificări a inepuizabilelor ei re
surse.

Aurelia GOLIANU

• UMBRELE 
STRĂMOȘILOR 
UITAȚI — pro
ducție a stu
diourilor sovie
tice. Filmul a 
fost distins cu 
premiul „Cru
cea Sudului' 
și cu premiul 
special al ju
riului interna
țional al criti
cii pentru cu
loare și efecte 
de filmare la 
cel de-al VII- 
lea Festival de 
la Mar del 
Plata.

Programul I :
Cîntece din fol
clorul nou și jocuri 
populare (8,06). 
Sfatul medicului : 

aparatului respirator 
teîefonic

rului din Budapesta a concertului corului „Madri
gal" condus de Marin Constantin (20,35). Moment 
poetic. „La vînătoare" (22,35).

I

I
: .J&J

0 SATUL PLU
TITOR — film 
realizat de Huy 
Thanh și Tran 
Vu din R. D. 
Vietnam. Fil
mul redă o i- 
magine a vieții 
șl muncii paș
nice a popu
lației dintr-un 
sat.

I
I
I
H O TRIUMFUL 
!j LUI ROBIN
g HOOD — co-
_ producție R.S.F.
H Iugoslavia-Ita-
g lia. Va pri

lejui tineretu-
I lui și copii-
0 , lor, îndeosebi, 

o reîntîlnire cu
H leqendarul e-
j rou al atîfor

aventuri capti-
i vante. Reqia:

Umberto Lenzi.

Efectele fumatului asupra
(9.30) . Roza vînturilor : „Pluviometrul 
transmite..." (reportaj de la Institutul Meteorologicii 
Legendele Carpaților ; Parîngul (10,30). Afiș radio
fonic. Emisiunile culturale ale săptămfnii. (11,20). 
Opera săptămînii : „Cavaleria rusticană" de Mas
cagni (scenă, aria lui Alfio, scena Mama — Lucia 
— Alfio — Santuzza, cor, romanța Santuzzei) (12,10). 
Concertul pentru pian ș! orchestră de Paul Con- 
stantinescu. Solist Valentin Gheorghiu j acompa
niază orchestra simfonică a Radioteleviziunii Româ
ne. Dirijor Charles Bruck (12,45). Muzică popu
lară cerută de ascultători (13,30). Pagini de mare 
popularitate din muzica de estradă (14,08). Muzică 
ușoară interpretată la instrumente electronice 
(16,15). Din comoara folclorului nostru : Jocuri de 
perechi (16,40). Odă vitejilor : Vlad Țepeș — Evo
care istorică de Alexandru Mitru (17,15). In jurul 
globului (18,05). Ritmurile cincinalului (18,40). O 
melodie pe adresa dumneavoastră (19,00). Radioga- 
zeta de seară (20,00). Unda veselă (reluarea emisiu
nii din 16 octombrie) (21,05). Jazz de ieri și de azi : 
primul Concurs și Festival internațional de jazz — 
Viena 1966. Prezintă Cornel Chiriac (22,20). Pro
gramul II : Dansuri din operete (7,45). Melodii popu
lare din Transilvania (8,30). Soliști și. orchestre de 
muzică ușoară (9,35). Amintiri despre scriitori : Gala 
Galaction (10,15). Matineu de operă : „Vocea uma
nă" de Francis Poulenc. Solistă Denise Duval ; a- 
companiază orchestra Teatrului național de operă 
din Paris, dirijor Georges Prâtre (11,25). Muzică 
populară (14,00). Vreau să știu (15,30). Recita! de 
operă : Ion Buzea (16,00). Actualitatea teatrală 
(17,40). Concert-ghicitoare — muzică de cameră 
(18,00) Noi înregistrări ale orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii (19,03). Călătorie în istoria ci
vilizației (emisiune pentru tinerii 
„Prefață la elementele lui Euclid" I 
radiofonic : Premiera „Cazul Spacllova". 
radiofonic de Onrirej Vogeltanlz și Leos
(21.30) Piese instrumentale (22,40).

i ascultători)
(19,30). Teatru 

Scenariu 
Jîrsak

Programul I : 
„Un cîntec drag” 
— muzică ușoară 
(7,30). Sfatul medi
cului : Sarcina și 

bolile infecțioase (9,30). Soliști și formații artistice
de amatori (9,35). Minunile lumii au tost numai 7 ? 
— „Sticla și arta". Autor, prof. univ. Mac Constan- 
tinescu (10,30). Pe scenele cluburilor (11,20). Opera 
săptămînii : „Cavaleria rusticană" de Mascagni 
(scenă șl duetul Santuzza-Turridu, duetul Santuzza- 
Alfid și intermezzo) (12,10). De la o melodie la alta 
(14,08). Luminile rampei. înregistrări din spectaco
lele Teatrului de operă și balet (16,40). De la Fres
cele Voronețului la Coloana Ipfinită. Biserica din 
Densuș. Prezintă criticul de artă Vasile Drăguț șt 
arhitectul Eugen Chefneaux (17,15). Dialog cu as
cultătorii (18,40). Lectură dramatizată (21,05). Reci
talul sopranei Lucia Stănescu (22,20). Programul II : 
Uvertura la opereta „Țara surîsului" de Lehar 
(7,45). Antologie de literatură universală : pagini 
din nuvelistica lui Aldous Huxley (10,15). Recitalul 
violonistului. Varujan Cozighian (10,30). Cîntece și 
jocuri populare (10,45). „îmi place să cînt" - mu
zică ușoară (12,25). Recunoașteți interpretul 7 —
muzică ușoară (13,30). Concert de prînz (14,30). 
Radioracheta pionierilor : „Zidul invizibil", scenariu

EMISIUNILOR
Programul I : 

Miniaturi muzicale 
(7,30). Sfatul medi
cului : Despre in
somnie (9,30). So

17-23 octombrie 1966
științifico-fantastic (15,30). Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală 
(19,03). Colegi de liceu (19,30). Cercul melomanilor. 
Ansambluri de cameră (19,50). Concert-ghicitoare — 
muzică de operă (20,40). O istorie a muzicii în ca
podopere : Oratoriul „Creațiuneâ" de Haydn. E- 
misiune de George Bălan (21,35). Moment poetic. 
„Postume" de Tudor Vianu (22,30). Lucrări de Dinu 
Lipatti (22,35).

Programul 
„Actualitatea 
ră". 
Arăturile 
de toamnă 

Program muzical de dimineață (5,40). Cîntece de 
dragoste și jocuri populare (8,08). Sfatul medicului : 
Prevenirea îmbolnăvirilor provocate de factorii me
teorologici în subteran (9,30). Recitalul basului Vio
rel Ban (9,45). Emisiune literară pentru școlari : 
„Recunoașteți invitații ?" (emisiune-ghicitoare) (10,30). 
Muzică populară cerută de ascultători (13,30). 
Sport. Poșta sportivă radio (14,08). „Miorița". In
terpret! de balade populare (17,15). în jurul glo
bului (18,05). O melodie pe adresa dumneavoastră 
(19,00). Ediție radiofonică. Creații muzicale pe ver
suri de George Coșbuc. Prezintă George Sbârcea 
(21,05). „Melodii-magazin" — emisiune muzical-dis- 
tractivă (21,25). Programul II : Tablouri muzicale
(8.15) . Melodii din filme (9,40). Lectură în premie
ră. „Romanța aurului din Japonia" de George Dan
(10.15) . Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile 
în față (12,10). Din comoara folclorului nostru : cîn
tece și jocuri din Ținutul Pădurenilor (12,25). Re
cital Agatha Druzescu (16,00). Pe teme medicale : 
Nașterea fără dureri. Vorbește prof. dr. Eugen A- 
burel (16,15). Scriitori ai secolului XX : Eugenio 
Montale. Colaborează prof. univ. dr. docent Al. Bă
lăci, membru corespondent al Academiei, și scriitorul 
Dragoș Vrânceanu (17,40). Figuri și momente din 
istoria muzicii românești i George Enescu (emisiu
nea a IlI-a) Prezintă prof. univ. Zeno Vancea 
(19,03). Gaudeamus (emisiune pentru studenți) (19,30). 
Opera săptămînii i „Cavaleria rusticană" de Mas
cagni. (Scenă — cor, ana lui Turridu cu cor și fina
lul operei) (20,40). Compozitorii cîntă patria : 
„București 1959“ — trei mișcări simfonice de Pascal 
Bentoiu (21,35). Moment poetic. „Culorile comple
mentare" — versuri de Victoria

MIERCURI
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agra- 
Din cuprins : 

adînci 
(5,30).

Ana Tăușan (22,30).

Buzău (recoltarea și păstrarea

Programul I :
„Actualitatea a-
grară". Din cuprins: 
Zile de toamnă în 
bazinul legumicol 
legumelor rădăci-

noase (5,30). Cîntece și jocuri populare (8,08). Sfa
tul medicului: Cum se combate febra la copii (9,30).

Ansamblul Teatrului muzical din Brașov prezintă 
fragmente din opera „Trandafirii Doftanei" de 
Norbert Petri (10,55). Cărți care vă așteaptă (11,20). 
Aici, Timișoara I (12,30). Muzică populară la cere
rea ascultătorilor (13,30). Orchestra de muzică pppu- 
lară „Ciocîrlia" (15,00). Premiere de operă de-a 
lungul anilor : „Norma" de' Bellini (16,40). Jocuri 
populare (17,05). Tribuna radio. Progresul economic 
și urbanistica contemporană (17,15). în jurul glo
bului (18,05). Dinamica industrială (18,40). Mari cu
pluri ale iubirii : „îndrăgostiții din Teruel — Isa
bela și Diego" (21,05). Programul II: Valsuri ■ din 
operete (7,45). Marea fantezie pentru pian și or
chestră de Chopin ; Concertul pentru orchestră de 
coarde de Sigismund Toduță (9,03). Actualitatea li
terară (10,15). Melodii populare interpretate la di
ferite instrumente (10,45). Ziare, ziariști, opinii 
(12,10). Pagini din opera „Trubadurul" de Verdi. In
terpretează : Zenaida Pally, Cornel Stavru, Elena 
Dima-Toroima.n și orchestra Teatrului de operă și 
balet. Dirijor Egizzio Massini (12,25). Itinerar fol
cloric muzical (14,00). Emisiune de basme : „Farj- 
zada cu surîs trandafiriu", poveste din 1001 de 
nopți (15,30). Recital de operă Ladisiau Konya 
(16,00). Recitalul pianistului Nicolae Brînduș (17,30). 
Amfiteatru literar. Istoria literară. Prezintă Al. Piru 
(17,40). Transmisiunea concertului orchestrei de stu
dio și al corului Radioteleviziunii (19,50). Moment 
poetic. „Păsări de lut" — versuri de Darie Novă- 
ceanu (22,30). Șirag de melodii (23,40).

liști și formații artistice de amatori (9,35). Tezaur 
muzical universal (emisiune pentru școlari). Simfo
nia a Vl-a de Beethoven (10,30). Revista literară ra
dio (11,20). Selecțiuni din operete (12,10). Muzică 
populară la cererea ascultătorilor (13,30). Concert 
de estradă (14,08). Recitalul violonistului Ștefan 
Gheorghiu (16,15). în jurul globului (18,05). Știință, 
tehnică, fantezie (18,40). Interpretul serii : Constan
tin Drăghici (21,15). Programul II : Pagini vesele 
din operete (7,45). Să citim împreună. Ion Neculce : 
„O samă de cuvinte" (10,15). „Țară bogată-n fru
museți" — program de cîntece patriotice (12,00). 
Jocuri populare (12,45). De ce ? De unde ? De cînd 1 
(emisiune pentru copii) (15,30) Recital de operă Va
sile Martinoiu (16,00). Actorii și muzica ușoară : 
Danielle Darieux, Fory Etterle, Marcela Rusu și 
Gianni Morandi (16,30). Selecțiuni din programele 
muzicale ale săptămînii (18,35). Oameni de seamă 
din istoria culturii : Gheorghe Șincai. Colaborează 
criticul literar Mircea Tomuș și prof. univ. Gavril 
Istrate (19,30). Seară de operetă : „Merrie England" 
de Edward German (fragmente) — primă audiție ra
diofonică (20,40). Muzica românească în circuitul 
european : fragment din suita „Priveliști moldove
nești" de Mihail Jora (orchestra simfonică din Mi
lano a Radioteleviziunii italiene ; dirijor Tito Pe- 
tralia), Concertul pentru orchestră de Anatol Vieru 
(dirijor Jean Marie-Auberson) (23,10).

Programul I:
Refrenele dimineții 
(7,30). Recitalul vio
loncelistului Nico
lae Șarpe (9,45). 

Lieduri interpretate de Irina Atanaslu și Mihail Ar- 
năutu (11,00) Coordonate culturale. Din cuprins : 
Ascultătorii întreabă — oamenii de cultură răs
pund i Ani de ucenicie (11,20). Muzică populară ce
rută de ascultători (13,30). Melodii de Ion Vasilescu 
(16,15). Creatori de muzică corală : Nicolae Oancea. 
Prezintă prof. univ. Ion Vicol (16,40). în slujba pa
triei (17,15). Radiosimpozion : „Vîrstă de aur" și 
pedagogia familiei (18,40). Din succesele muzicii 
ușoare (21,20). Programul II : Muzică populară din 
diferite regiuni ale patriei (8,30). De la un vals la 
altul (9,38). Arii din opere interpretate de Alexan
dru Racolța (10,00). Teatru radiofonic : „Pescăru
șul" de Anton Pavlovlci Cehov (10,15). Ineluș-învîr- 
tecuș (emisiune pentru cei mici) (15,30). Arii din 
opere interpretate de Virginia Zeani (16,00). Carnet 
plastic. Artiștii plastici și orașul lor (cu microfonul 
la Cluj) (17,45). Drumeții veseli. Concurs pe teme 
sportive. Participă elevi din clasele a 9-a A și B de 
la Liceul nr. 35 din București (19,30). Festival mu
zical internațional „Săptăminile budapestane — 
1966“. Transmisiune din sala mică a Conservato

Programul I : 
Radiojurnal. Suma
rul presei. Buletin 
meteo-rutier (7,00). 
Clubul voioșiei 

(8,00). Pagini din operete (8,30). Din cîntecele satu
lui nou (9,15). „Transmitem pentru sate" (9,30). Mic 
album de muzică ușoară (10,10). Radio atlas (11,03). 
Muzică populară la cererea ascultătorilor (11,15). 
„Ne așteaptă cabana" — muzică ușoară (11,45). „De 
toate pentru toți" (12,00). Muzică ușoară (14,40). 
Sport și muzică (15,15). Pagini alese din operete 
(18,05). Teatru scurt : „Douăsprezece lire" de J. M. 
Barrie (18,20). Din cele mai îndrăgite melodii popu
lare (18,44). Programul II : „Pastel muzical" — pro
gram de muzică ușoară (6,45). Ecranul a lansat a- 
ceste melodii (7,50). Teatru radiofonic pentru copii : 
„Nada florilor" dramatizare de Marioara Sadoveanu 
și Mihai Crișan, după romanul lui Mihail Sadovea
nu (8,30). Transmisiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „George Enescu" ; di
rijor Mircea Basarab (11,00). în pauză : Actualita
tea cinematografică. Melodii — magazin — emisiu
ne muzical-distractivă (15,10). Seară de operă în 
avanpremieră : „Rigoletto" de Verdi. Interpretează 
Nicolae Herlea, Magda Ianculescu, Ion Buzea, Jean 
Bănescu, Dumitru Scurtu, Ștefan Petrescu (15,45). 
„La horă-n sat" — emisiune de cîntece și jocuri 
(16,00). Interpreți, melodii (19,03). Seară de romanțe 
(21,15). Festival muzical internațional Namur 1966 
(Belgia). Concert al orchestrei simfonice a Radiote
leviziunii belgiene (23,10).

e TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD : 
Sala Palatului (seria de bilete 1 783 — 
orele 19,30), Patria (completare Tra
diții maramureșene) — 8 i 10 > 12,15 i
14.30 i 16,45 i 19 ( 21,15.

© CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii) : Republica — 9,30 i 13 ; 16,30 i 
20.

O FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Luceafărul — 9,30 i
11,45 j 14) 16,15 i 18,30, 20,45, Mo
dern — 9 i 11,15 i 13,30 i 16 i 18,15 ,
20.30 (Ia ambele completarea Tradiții 
maramureșene), Festival (completare 
Fermenții la lucru) — 8,45 ; 11,15 i
13.30 , 16 i 18,30 i 21, Feroviar (com
pletare Campionatele mondiale de po
pice — 1966) — 9 | 11,30 i 13,45 ,
16.15 , 18,45 i 21,15.

• DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIE
TATE : Cinemateca — 16,30.

O STEAUA FĂRĂ NUME : București 
(completare Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 
9 ; 11,15 I 13,30 I 16,30 , 18,45 , 21, 
Excelsior — 9,30 i 11,45 ; 14 , 16,15 i
18.30 i 20,45, Melodia — 9 ; 11,15 i
13.30 i 16,15 i 18,45 ; 21 (la ultimele 
două completarea Tradiții maramure
șene).

© UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
Capitol (completare Campionatele 
mondiale de popice — 1966) — 9 i
11.15 i 13,30 i 16 i 18,30 > 21.

© SATUL PLUTITOR : Lumina (com
pletare Lacul lebedelor) — 9; 11,15 i
13.30 i 15,45 i 18,15 ; 20,45, înfrățirea 
între popoare (completare Valentin 
Serov) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

© CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI 
NEAPOLE : Victoria (completare
Ciucurencu) — 9 i 12 i 15 ; 18 ; 21, 
Gloria (completare Campionatele 
mondiale de popice — 1966) — 9 i 
12 : 15 i 18 i 21, Aurora (completare 
Antagonisme) — 8,30 ; 11 i 13,30 ; 16;
18.30 i 21.

© PRIMA ZI DE LIBERTATE : Cen
tral (completare Copiii... iar copiii) — 
9 i 11,15 i 14 i 16,15 18,30 ; 20,45.

O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ : Union (completare Inima 
și conștiința) — 15,30 i 18 i 20,30.

© PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 9.

® DII.IGENȚA : Doina (completare 
Istoria navigației) — 11,30 i 13,45 i 
16 : 18,15 ; 20,45, Dacia (completare 
Lacul lebedelor) — 8,45 — 14,45 în 
continuare ; 17 ; 19 ; 21,15, Moșilor 
(completare Vulpea și corbul) —
15.30 i 18 ; 20,30.

© TÎNĂRUL CĂSĂTORIT — PREZIN
TĂ PISICA — O NOAPTE DE VIS : 
Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare.

O NOTRE-DAME DE PARIS — cine
mascop : G'.ulești (completare Anta
gonisme! - t0,30 , 15,30 : 18 i 20,30, 
Volga (completare Planeta enigmelor)
— 9 i 12 i 15 i 18 î 20,45.

© LUMINA DUPĂ JALUZELE : Bu- 
zești (completare Istoria navigației)
— 15,30 : 18 ; 20,30, Miorița (comple
tare Fermenții la lucru) — 9 ; 11,15 ;
13.30 i 16 i 18,15 i 20,30.

© ACUZATUL NU S-Ă PREZENTAT» 
Crîngași (completare Borodino) —•
15.30 i 18 i 20,30.
© BOCCACCIO ’70 : Grivița (comple
tare Campionatele mondiale de popice
— 1966) — 9 i 11,15 i 13,30 , 16,15 f
18,30) 21.
0 SUZANA ȘI BĂIEȚII : Bncegi 
(completare Brâncuși Ia Tîrgu Jl ■' —
9.30 i 11,30 i 13,30 i 16 i 18,15 i . 7,30.
© ALFABETUL FRICII : Unirea (com
pletare Inima și conștiința) — 15,30 ( 
18.
O ZORBA GRECUL : Tomis — 9 |
11.45. 14,45, 17,45 i 20,45.
© AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele serii : Flacăra — 15,30 i 
19, Flamura — 9 i 12 ; 16,15 i 20, 
Drumul'Sării — 16; 19,30.
O CÎINELE DIN BASKERVILLE : VI- 
tan (completare Orizont științific nr.
5) — 15,30 i 18 ; 20,30.
© CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) : Arta — 9 ; 12,30 ; 16 i
19.45.
O TAXIUL MORȚII : Munca — 16 / 
18,15 i 20,30.
0 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : Popular (completare Brotăcelul 
își caută un tată) — 15,30 i 18 i 20,30.
© FANTOMAS — cinemascop : Cos
mos — 15,30 i 18,15 i 20,30.
o ȚARA FERICIRII : Viitorul —■
15.30 ; 18 ; 20,30.
O MORAMBON : Colentina (comple
tare Cazul „D") — 15,30 i 18 ; 20,15.
© NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : 
Floreasca (completare Campionatele 
mondiale de popice — 1966) — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Rahova 
(completare Pașii poetului) — 15,30 ; 
18 i 20,30.
© 5 000 000 DE MARTORI I : Progre
sul — 15,30 ; 18 I 20,45.
O YOYO : Lira (comp'-'tare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)
— 15 ; 17,45 ; 20,30.

0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI : Ferentari — 15,30 i
18; 20,30.

o REPULSIE : Cotroceni — 15,15 ; 18 ;
20.45.

a PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Pacea 
(completare Ce povestesc apele) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

© Teatrul de Operă și Balet : SERE
NADA ; VISUL ; DOAMNA ȘI CLOV
NUL (prezentate de The Royal Ballet) 
— 20.

o Teatrul Național „I, L. Caraglale” 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎN
TRUPEAZĂ ELECTRA - 19.

G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanv nr. 1) : 
MOARTEA LUI DANTON - 19,30.

© Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30.

0 Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" : SEARĂ DE TEATRU ROMA
NESC — 20.
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11 A crescut cointeresarea pentru efectuarea 
unor lucrări de calitate ® Tot mai multe 
ramuri cuprinse în sistemul retribuției su
plimentare a Cresc producțiile, sînt mai 
mari veniturile

Rezultatele obținute de coopera
tivele agricole au demonstrat că, 
pentru recompensarea echitabilă a 
eforturilor depuse de cooperatori, 
atît sub raport cantitativ cît și ca
litativ, este necesar să se țină sea
ma de contribuția fiecăruia la rea
lizarea și depășirea producțiilor 
stabilite. Aceasta presupune ca( 
alături de retribuirea pe bază de 
zile-muncă, să se aplice și retri
buirea suplimentară.

Anul trecut, în raionul Hîrlău, 
retribuirea suplimentară a fost a- 
plicată în 14 din cele 24 coopera
tive agricole, ceea ce a contribuit 
la sporirea producției și a venitu
rilor realizate de cooperatori. In 
cooperativele agricole din Bulbu
cam, Chișcăreni, Cîrjoaia, Balș, 
Deleni, Hîrlău și celelalte s-au ob
ținut însemnate sporuri de produc
ție atît la culturile din cîmp cît 
și în zootehnie. Ca urmare, s-au 
împărțit cooperatorilor drept re
tribuție suplimentară, pentru de
pășirile de plan, aproape 2 132 000 
lei în bani și circa 3 000 tone de 
diferite produse în natură.

Făcînd o largă popularizare a 
rezultatelor bune obținute s-au 
creat condiții ca, în anul în 
curs, să generalizăm sistemul de 
retribuire suplimentară. In toate 
cele 24 cooperative agricole adună
rile generale au hotărît, o dată cu 
aprobarea planurilor de producție, 
ca aplicarea retribuirii suplimen
tare să se facă la culturile 
toare și în zootehnie. In 9 
rative agricole de producție 
extins și la cultura griului, 
4 unități 
— și la struguri și fructe.

Extinderea aplicării retribuirii 
suplimentare a avut la bază, așa 
cum am arătat, experiența bună 
căpătată într-o serie de coopera
tive agricole și apoi sprijinul di
rect acordat de uniunea raională, 
împreună cu consiliul agricol ra
ional, am urmărit dezvoltarea 
experienței cîștigate și aplicarea 
diferențiată a recomandărilor 
primite din partea Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție. In acest scop au 
fost formate 3 colective din acti
viști ai uniunii raionale și spe
cialiști 
agricol 
nitate. 
tile de 
muncii, de asigurare a unei stricte 
evidențe a muncii și calcularea co
rectă a retribuției suplimentare ce 
se cuvine fiecărui cooperator.

în fiecare cooperativă agricolă 
prevederile de plan ale brigăzilor 
și echipelor au fost defalcate pe 
familii, stabilindu-se sarcini de 
producție diferențiate în funcție de 
fertilitatea terenului, plantele pre
mergătoare, felul culturii etc. Con
siliile de conducere au fost îndru
mate să fixeze cote procentuale 
judicioase din surplusul de produc
ție ce urmează 
operatorilor ca 
mentară.

în sectorul 
retribuție suplimentară în special 
îngrijitorii care obțin sporuri de 
producție peste prevederile de plan 
la lapte de vacă și oale. La co
operativa agricolă din Totoiești 
s-au împărțit 18 000 lei la 13 mul
gători, care au depășit planul pe 
primul trimestru ai anului cu 
peste 400 hi. de lapte. In secto
rul zootehnic studiem acum posi
bilitățile de a acorda, în con
tinuare, îngrijitorilor șl o sumă de 
bani pentru alte acțiuni: între 
50—100 lei pentru stabilirea gesta- 
țiel în termen optim și pentru ob
ținerea fiecărui vițel șl predarea 
lui la greutatea planificată etc.

Contribuția cooperatorilor la 
creșterea producției agricole vege
tale și animale, ca urmare a apli
cării retribuirii suplimentare, se 
vede în recolta obținută în acest 

l an la grîu care, în medie pe ra-

lonj s-a ridicat la 1 754 kg la hec
tar față de 1 320 kg cît era planifi
cat. La cooperativele agricole de 
producție Balș, Deleni, Tansa, Cîr- 
joaia, producțiile au ajuns la 
2 000—2 300 kg la hectar.

O producție mult sporită față de 
plan se obține la porumb și floa-

rea-soarelul. La prima cultură s-au 
realizat în medie pe raion 2 100 kg 
boabe la hectar, față de 1 850 kg cît 
a fost prevăzut.

Pentru depășirea recoltei de po
rumb, s-au acordat, în total pe ra
ion, drept retribuție suplimenta
ră, 3 000 tone de porumb, iar pen
tru sporurile înregistrate la floa- 
rea-soarelui — 2 400 000 lei.

Dezvoltînd experiența acumula
tă, vom îndruma șl sprijini co
operativele agricole să aplice, în 
continuare, cu eficiență sporită re
tribuția suplimentară.

loan RUSU
președintele Uniunii raionale 
a cooperativelor de producție 
Hîrlău

în laboratorul de tricotaje al Institutului de cercetări textile se studiază 
posibilitățile de îmbunătățire a calității tricoturilor prin folosirea unor 

materii prime sintetice (Foto Agerpres)

prăși- 
coope- 
ea s-a 
iar în 

cu profil vitipomicol

din permanența consiliului 
care au mers în fiecare u- 
Aici au studiat posibilită- 

organizare temeinică a

să fie acordat co- 
retribuție suplt-

Premize ale unei

zootehnic primesc

u spun o noutate a- 
tunci cînd afirm că 
sporirea eficacității 
investițiilor în indus
trie, obținerea unui 
efect economic ma
xim cu cheltuieli cît

mai mici de muncă socială — 
.aceste imperative ale progra
mului de investiții în cincinal 
— presupun concentrarea efor
turilor tuturor factorilor cu res
ponsabilități mari în acest dome
niu : titulari de investiții, bene
ficiari, proiectanți, constructori, 
furnizori de utilaje tehnologice, or
gane de planificare și avizare. Des
pre aceste răspunderi s-a mai scris. 
Eu vreau să abordez însă urmă
toarea chestiune : întrucît punctul 
de plecare în analiza eficacității 
investițiilor în industrie este acti
vitatea de planificare, cum trebuie 
să se procedeze pentru ca în prac
tică nivelul efectelor economice să 
fie cît mai înalt ?

O dată determinate oportunitatea 
investiției, dimensiuhea și amplasa
mentul obiectivelor, analiza efici
enței se adîncește în cadrul faze
lor premergătoare proiectării, care 
stabilesc elementele necesare luării 
deciziei de investire a fondurilor, 
efectul economic prezumat și mă
rimea eforturilor materiale și bă
nești. în continuare, proiectanții 
aleg soluțiile tehnice și construc
tive, fixează gradul de dotare cu 
mașini și utilaje — elemente cu 
implicații hotărîtoare asupra efica
cității investiției. Din păcate, ana
liza despre care am amintit pe 
scurt nu corelează totdeauna in
vestițiile, nu le circumscrie într-un 
cadru larg, legat de dezvoltarea ra
murii din care fac parte, de asi
gurarea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și a desfacerii produselor. 
Cazuri concrete : fabrica de hîrtie 
de la Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Suceava, care de cînd 
a intrat în funcțiune nu lucrează 
la capacitatea proiectată — deci 
nu a obținut eficiența economică 
scontată — deoarece nu are asi
gurată desfacerea la unele produse. 
In aceeași situație s-a aflat și se 
află Filatura de in și cînepă 
Fălticeni, care nu are de unde să 
se aprovizioneze cu cantitățile ne
cesare de materii prime. Iată de 
ce consider absolut necesar ca ti
tularii de investiții și organele de 
planificare și avizare să coreleze 
și să urmărească eficacitatea eco
nomică pe mai multe planuri și 
anume : la nivelul economiei na
ționale, al ramurii industriale, la 
nivelul întreprinderii și perseve
rent la realizarea lucrărilor.

Mai ales in anii trecuți s-a pus 
accentul numai pe analiza eficaci
tății la nivelul întreprinderii. Fi
rește, e un lucru bun că se în
tocmește amănunțit studiul vari
antelor de amplasare, se urmă
rește rezolvarea planului general, 
organizarea producției, adoptarea 
unor soluții economice pentru con
strucții și utilități, folosirea rațio
nală a suprafețelor construite și 
a terenului, soluționarea cît mai 
favorabilă a legăturilor cu căile de 
comunicații. Dar de ce se negli
jează, așa cum am amintit, analiza 
problemelor Ia nivelul ramurii și 
economiei cît și la execuția lu
crărilor ? Cele două exemple, pre
cum și altele demonstrează că prin
cipalele aspecte care influențează 
eficacitatea economică și care tre
buie analizate la nivelul ramurii 
sînt legate de : profilul și capaci
tățile de producție ale întreprin
derii, gradul de integrare a pro
ducției, stabilirea colaborărilor, 
specializarea în cadrul ramurii, dar

înalte eficiențe 
a investițiilor

mai ales calitatea produselor. Ilus
trez însemnătatea acestor studii cu 
un alt exemplu. Eficacitatea obți
nută în prima etapă de dezvoltare 
a Uzinei de pompe București 
a fost mult diminuată, deoarece 
capacitatea de producție s-a di
mensionat necorespunzător; în pro
fil erau incluse 
afară de pompe 
o turnătorie de 
concordanță cu 
primite. Obținerea prin colaborare 
de la mai multe uzine a pieselor 
brute turnate — soluție prevăzută 
nejustificat în proiect — a avut 
consecințe nefavorabile asupra chel
tuielilor de producție, indicilor de 
folosire a utilajelor din sectorul 
prelucrător și chiar asupra calită
ții unor produse. De-abia după ce 
aceste consecințe s-au făcut pu
ternic simțite, s-au analizat temei
nic problemele și corelațiile men
ționate. Prin dezvoltarea aprobată 
ulterior, această uzină se va spe
cializa numai în producția de pom
pe, își va mări capacitatea, se va 
integra cu o turnătorie modernă 
și astfel se vor îmbunătăți sub
stanțial indicatorii economici.

Tot atît de importantă pentru 
sporirea eficacității economice a 
investițiilor este și analiza

și alte produse în 
și nu s-a realizat 

piese din fontă în 
nivelul sarcinilor

la ni-

velul economiei naționale, privind 
localizarea obiectivelor, respectiv, 
stabilirea amplasamentelor pe te
ritoriu, procurarea materiilor pri
me și corelarea lor cu cercetările 
geologice, determinarea nivelului 
tehnic al utilajelor, cu calcule care 
vizează productivitatea și cheltu
ielile de producție, asigurarea în 
condiții optime a tra'hsporturilor, 
energiei termice și electrice, a 
apei industriale, 
turale, precum 
lor social-culturale 
relarea producției 
ramuri ale economiei, 
rea producției interne sau la ex
port, achiziționarea importurilor de 
utilaje necesare. Aceste aspecte ca
pătă o importanță deosebită la ma
rile obiective industriale care con
sumă cantități masive de materii 
prime, de energie și presupun vo
lume mari de transport.

In acest sens, gruparea marilor 
obiective în zone industriale este, 
desigur, o soluție favorabilă din 
punctul de vedere al rezultatelor e- 
conomice, deoarece prin coopera
rea la deserviri se poate reduce efor
tul total de investiții. Dar aceasta 
nu trebuie generalizată, ținînd 
seama de multitudinea factorilor 
care concură la amplasarea in-

a 
Și

gazelor na- 
a lucrări- 

necesare, co- 
cu celelalte 

., desface-

vestițlilor. Deci, în planificarea 
și analiza investițiilor nicio
dată nu trebuie să sc meargă după 
soluții cu valabilitate generală. Toc
mai aici intervine cerința de a se 
elabora soluții diferențiate, bine 
fundamentate tehnic și economic.

Reducerea duratei de realizare 
a investițiilor, respectiv factorul 
timp, contribuie de asemenea la ri
dicarea eficacității economice, în 
condițiile în care obiectivele vor 
fi construite în intervalul optim din 
punct de vedere economic. Stabili
rea judicioasă a termenelor de pu
nere în funcțiune a diferitelor sec
ții de producție la un obiectiv in
dustrial, menținerea unui ritm u- 
niform de lucru pe șantiere, coor
donarea realizării și dării în exploa
tare a investițiilor conexe sînt 
numai cîteva chestiuni legate de 
factorul timp și de influența aces
tuia asupra cheltuielii cu eficacita
te maximă a fondurilor materiale 
și bănești. Utilizarea unor me
tode moderne pentru programarea 
execuției lucrărilor pe șantier — 
cum este planificarea prin rețele — 
permite să se stabilească în mod 
științific durata optimă de. exe
cuție. Aceasta cere ca executarea 
lucrărilor să se facă în ritmul și 
la termenele stabilite prin metode 
științifice, care răspund dezidera
tului de a se asigura o eficacitate 
economică maximă. Este deci ne
cesar să urmărim realizarea întoc
mai a desfășurării stabilite prin 
metode științifice incit ritmul lu
crărilor să nu impieteze cu nimic 
asupra calității lor. Se preîntîm- 
pină astfel cazurile — întîmplate 
la unele fabrici ale industriei 
chimice — cînd, forțîndu-se rit
mul pe șantiere, s-a neglijat cali
tatea lucrărilor, ceea ce a influen
țat nefavorabil funcționarea ulte
rioară a obiectivelor, costurile, ni
velul calitativ al producției, renta
bilitatea și deci mărimea eficien
ței economice a investițiilor.

Ing. E. V. TOPALA
specialist în Comitetul de Stat 
al Planificării

Brașovul se numără 
printre principalele re
giuni cultivatoare de car
tofi din țară. Numai în 
cooperativele agricole se 
cultivă peste 33 000 ha 
cu această plantă.

Datorită pregătirii mai 
bune a terenului, ca și 
efectuării la timp a lu
crărilor de întreținere, în 
acest an producția de 
cartofi este mai mare de
cît în anii precedenți. 
Numeroase unități agri
cole obțin 20 000—25 000 
kg la hectar. Timpul 
frumos a permis ca re
coltatul cartofilor să se 
poată desfășura în condi
ții bune. în raioanele 
Sighișoara și Mediaș a- 
ceastă lucrare se apropie 
de sfîrșit.

Pe ansamblul regiunii, 
recoltatul cartofilor este 
însă mult rămas în urmă. 
Din ultima situație ope
rativă a consiliului agri
col regional reiese că, 
pînă în ziua de 13 oc
tombrie, cartofii au fost 
scoși de pe numai 59,9 la 
sută din suprafața ocu
pată cu această cultură. 
Lucrările sînt întârziate 
îndeosebi în raioanele 
Tg. Secuiesc și Făgăraș. 
Aceeași întîrziere se con
stată la preluarea și 
transportul cartofilor. La 
data de 13 octombrie, în 
raionul Sf. Gheorghe 
se găseau 
circa 1800 
la Tg. Secuiesc — 
1 400 vagoane, iar în ra
ionul Agnita — 680 va
goane. La această dată, 
în întreaga regiune 
găseau în grămezi, 
cîmp, 6 500 vagoane de 
cartofi. Rămînerea 
urmă la recoltat a atras 
după sine o întîrziere în 
preluarea cartofilor.

Puteau fi recoltate, la 
această dată, suprafețe 
mai mari ? Experiența a- 
rată că da. Tată cum stau 
lucrurile, din acest punct 
de vedere, în raionul Fă
găraș.

La cooperativa agrico
lă din comuna Lisa, în 
ziua raidului, ieșiseră la 
cîmp peste 350 coopera
tori cu 250 atelaje. A-

pe cîmp 
vagoane,

se
în

în

ceasta le-a permis coope
ratorilor să recolteze 150 
ha. Se întîmpină însă o 
greutate : uniunea raio
nală a cooperativelor a- 
gricole nu asigură auto
camioanele necesare pen
tru transportul cartofilor 
la bază. In loc de trei 
autocamioane cîte sînt 
necesare zilnic, coopera
tiva nu primește decît 
unul singur, dar și aces
ta vine, în unele zile, pe 
la prînz. Din această ca
uză nu poate efectua 
decît două transporturi 
în loc de 4—5.

Nici timpul bun de 
lucru nu a fost peste tot 
folosit din plin. Din a- 
ceastă cauză, pînă în 
ziua de 12 octombrie, în 
raionul Făgăraș din cele 
7 446 ha cultivate cu 
cartofi, se recoltase abia 
2 524 ha, ceea ce înseam
nă circa 35 la sută. Acest 
fapt a influențat negativ 
și asupra transportului 
și preluării cartofilor.

Timpul a fost favora
bil în ultima lună, iar 
mijloace mecanice există 
suficiente în raion. însă 
nu se lucrează cu toate 
forțele. La Sîmbăta de 
Jos șj Veneția, mașinile 
stau neutilizate, în timp 
ce la Cîrțișoara și în alte 
unități se simte lipsa 
lor. In multe coopera
tive agricole există o sla
bă organizare a muncii.

Cu prilejul unui raid 
întreprins pe teren s-a 
putut constata că la 
cooperativa agricolă Vai- 
da-Recea, deși sînt re
partizate 8 mașini E-649 
și peste 10 mașini 
M.R.C.-l, acestea nu sînt 
folosite rațional, 
mașinile 
găseau la sediul bri
găzii' 
nici 
losită 
este
E-649, mașini cu pro
ductivitate ridicată ? Din 
informațiile primite de 
la tov. Gheorghe Stan- 
ciu, inginerul agronom 
al cooperativei, reieșea 
că, în ziua rle 13 oc
tombrie, din cele 8 ma
șini, 6 lucrau „de zor",

MRC-1
Toate

se

de
una
măcar o zi. Care 
situația mașinilor

tractoare, 
nefiind fo-

Iar două erau defecte. 
In realitate, situația era 
cu totul altfel : nu lu
crau decît două mașini 
din cele opt. Din mași
nile care se găseau la 
brigăzile din satul Gura 
Văii, nu lucra decît 
una singură. Cealaltă ză
cea defectă la marginea 
drumului. Instructorul 
comitetului raional de 
partid, Alexandru Cioca, 
afirma că aici sînt oa
meni suficienți pentru a 
deservi cele două ma
șini. Or, la numai 200 
m pe tarlaua brigăzii a 
doua se găsea o mași
nă care nu lucra din... 
lipsa brațelor de mun
că.

Un ultim popas : 
Gara Voila. Pe rampă 
se găseau în ziua res
pectivă circa 250 tone 
cartofi. De la tov. Emil 
Fleșu, directorul oficiu
lui raional pentru valo
rificarea legumelor și 
fructelor, am aflat că, în 
ziua respectivă, s-a rea
lizat planul de încărcare. 
Este greu de înțeles ce 
fel de plan este acesta 
cînd rămîn netransportate 
250 tone de cartofi. Și 
încă un aspect. In unele 
unități, ca Perșani, 
Sîmbăta de Jos, nu se 
acordă atenția cuvenită 
păstrării cartofilor. Se 
însilozează tuberculi ne
selecționați. O serie de 
silozuri sînt necorespun
zătoare. La ce duce a- 
ceasta se știe din anii 
trecuți, cînd datorită a- 
cestor condiții s-au pro
dus pierderi însemnate.

Lipsuri ca cele sem
nalate în raionul Făgă
raș se întîlnesc și în ra
ioanele Tg. Secuiesc, 
Sibiu și Agnita.

Este necesar să fie 
luate măsuri corespunză
toare 
tuturor 
tente 
tofilor.
se va 
pereze 
urmă care există Ia ora 
actuală.

pentru 
forțelor 

la scosul
Numai 

reuși să se 
rămînerea

folosirea 
exis- 
car- 

astfel 
recu- 

în

N. MOCANII 
corespondentul 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

NOI TIPURI DE MAȘINI UNELTE
Primul lot de strunguri revolver orizontale de tip SRO—40 produse 

în serie la Uzina de strunguri din Arad a fost livrat zilele acestea unor 
întreprinderi din fără. Echipate cu dispozitive de comandă după pro
gram și instalații automate de prindere și alimentare cu material, strun
gurile ating o înaltă precizie și dau un randament sporit în exploatare. 
Tot la Arad a început fabricarea în serie a strungului complet automa
tizat SN—400, conceput de un colectiv de ingineri și tehnicieni din 
uzină, în colaborare cu specialiști ai Institutului de proiectări și auto
matizări din București. Dintre caracteristicile acestui strung remarcăm : 
exploatare sigură, manevrare simplă, dirijare pe bază de comandă-pro- 
gram înregistrată pe bandă magnetică. In următorii ani, la uzina din 
Arad vor fi fabricate încă 10 noi tipuri de strunguri prevăzute cu dis
pozitive speciale de automatizare.

Dar să vedem și conse
cințele economice ale a- 
cestui mod de transport. 
Pentru transportul celor 
22 tone de laminate pe ruta 
Hunedoara — București, 
via Oradea, s-au cheltuit 
în total, potrivit actualelor 
tarife C.F.R., 4 388 de lei 
— cu 2 233 lei mai mult 
decît dacă ar fi circulat 
direct. Deoarece au tre
cut prin două baze, din 
cota de 4 la sută, care 
reprezintă contravaloa
rea serviciilor prestate 
de aceste „verigi" inter
mediare, fiecare bază în 
parte a încasat jumătate, 
adică 2 la sută — care, 
aplicat asupra valorii 
produselor manipulate — 
a reprezentat suma de 
1 320 lei. Cu această 
sumă, nici una din ba
ze nu a reușit să aco
pere costul transportu
lui. Pentru distanța Hu
nedoara — Oradea, baza 
Ministerului Industriei 
Metalurgice a plătit cu 
100 de lei mai mult decît 
a încasat, iar baza bucu- 
reșteană a avut o pier
dere la cheltuielile de 
transport de 1 648 de lei. 
Calculele arată că, dacă 
metalul ar fi trecut doar 
printr-o singură bază, 
cea din București, din în
casarea cotei de 4 la sută 
se acopereau integral 
cheltuielile de transport 
și se obținea chiar și 
plus de încasări de 
proape 500 de lei.

Aminteam mai sus
circa un sfert de lami
nate au . fost expediate de 
la baza din București la 
o întreprindere din Timi
șoara. Deci o nouă depla
sare, alte cheltuieli de 
transport. Potrivit tarife
lor în vigoare s-au chel
tuit, pentru transportul 
prin coletărie, de la Bucu
rești la Timișoara, 1 663

un
a-

că

(Agerpres)

lel, Adăugind la această 
sumă și partea de cheltu
ieli ocazionate de adu
cerea lor pînă la Bucu
rești, costul total al trans
portului laminatelor pînă la 
Timișoara s-a ridicat la pes
te 2 500 de lei. De peste 4 
ori mai mult decît dacă u- 
zlna „6 Martie" Timișoara 
le-ar ti ridicat singură din 
depozitul Combinatului si
derurgic de la Hunedoara.

Ar fi, desigur, prea 
simplist dacă am judeca 
implicațiile acestui sistem

un contur mai cuprinză
tor al consecințelor eco
nomice generate de ase
menea. paradoxuri.

Actuala practică naște 
situații contrare celei mai 
elementare logici. Pare 
surprinzător, dar lamina
te fabricate la combina
tele din Reșița sau Hune
doara sînt trimise — așa 
cum am aflat cu prilejul 
anchetei noastre — la 
baza Ministerului Indus
triei Metalurgice din 
București și, de aici, sînt

cheltuielile neeccnomicoa- 
se, legate de transportul șl 
dirijarea acestor materiale 
prin intermediul bazelor. 
Totuși ea a generat alte ne
ajunsuri care-l diminuează 
mult avantajele. Am con
statat aceasta la uzina 
„Vulcan" din Capitală, 
una din unitățile indus
triale care primește va
goane combinate. Circa 
60 la sută din spațiul de 
depozitare al acestei uzi
ne este blocat de stocu-

Ce-ar trebui întreprins pen
tru ca drumul de la produ
cător la consumator să tie 
cît mai simplu ți direct I 
La această întrebare am 
solicitat să ne răspundă 
lucrători din domeniul 
aprovizionării tehnico- 
materiale.

— Chiar dacă s-ar 
schimba actuala organi
zare a aprovizionării cu 
laminate, transporturile 
încrucișate, inutile nu vor 
dispărea, cu desăvirșire — 
susține tov. PETRE GRI-

din raza lor 
indiferent da 

care aparțin. 
astfel o mai

ITINERARUL CONTORSIONAT

întortocheat de aprovizio
nare doar prin prisma 
celor cîteva mii de lei 
cheltuite în plus cu trans
portul. Nu putem să scă
păm din vedere că încăr
carea și descărcarea re
petată a laminatelor 
cerut timp, muncă, 
două vagoane 
unul au fost 
zile în șir. Transbordarea 
laminatelor dintr-o bază 
în alta a întîrziat livra
rea lor către anumite șan
tiere și întreprinderi ale 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor cu mai 
mult de o lună. Dacă a- 
vem în vedere că acesta 
este un caz din multe al
tele, dacă ne gîndim ce 
efecte provoacă orice în
tîrziere în aprovizionarea 
cu laminate a șantierelor 
de construcții căpătăm

au 
că 

în loc de 
imobilizate

€r

spune că 
anumite 

mai sim-

Bunăoară, 
adoptat măsura ca, 

întreprinderile din 
centre industriale 

expedieze laniinn- 
vagoane combinate ;

trecute în bazele ministe
relor beneficiare aflate 
tot în Capitală.

Nu se poate 
nu s-au căutat 
căi și mijloace
ple, mai operative de li
vrare a metalului către 
beneficiari.
s-a 
pentru 
marile 
să se 
fe în
destinatarul este unitatea 
industrială beneficiară 
principală, care urmează 
să primească cea mai 
mare cantitate din pro
dusele livrate, ea urmînd 
să facă apoi distribuirea 
către celelalte întreprin
deri beneficiare. O atare 
măsură a permis să sc acce
lereze ritmul livrărilor și să 
se elimine o bună parte din

rile de materiale destina
te altor întreprinderi.

— In loc să ne con
centrăm activitatea spre 
rezolvarea problemelor le
gate de aprovizionarea u- 
zinei noastre, ne pierdem 
o bună parte din timp cu 
desfacerea către alte în
treprinderi a laminatelor 
primite de la furn'zori — 
ne spune tov. GHEORGHE 
ANGELESCU, șeful adjunct 
al serviciului aprovizio
nare. Se amplifică astfel 
mult și volumul muncii 
de evidență. Am chiar in 
față un exemplu. Cu 
scrisoarea de trăsură nr. 
8 214, ne-a sosit de la Hu
nedoara un vagon de la
minate. Din el, doar 13 
lone erau ale noastre, ce
lelalte 46,5 tone urmând 
să le desfacem la alți 8 
beneficiari din Capitală.

GORESCU, director ge
neral adjunct în Ministe
rul Industriei Construcții
lor. Căutările noastre tre
buie să fie orientate spre 
reducerea la minimum posi
bil a acestora. O solufie 
potrivită ar fi, după păre
rea mea, înfiinfarea baze
lor regionale de aprovizio- 
nare-desfacere. în loc ca 
metalul să circule prin 
bazele diferitelor minis-

tere, mă refer la cantită
țile subminimale și neva- 
gonabile, el ar urma să fio 
preluat de bazele regiona
le direct de la furnizor șl 
distribuit, la cerere, tuturor 
beneficiarilor 
de activitate, 
ramura de 
S-ar realiza
mare operativitate în a- 
provi.zionarea șantierelor 
cu produse din metal, s-ar 
evita ca stocuri de lami
nate să fie imobilizate in 
depozitai e întreprinderi
lor''.

Interesant ni se pare și 
punctul de vedere al unor 
tovarăși din Ministerul 
Industriei Metalurgice. 
„Optăm pentru ideea 
creării de baze specializata 
pe lîngă marile combinate, 
care să desfacă ele înșela 
producția în cantități suh- 
minimale și nevagonahile 
— ne spune tov. ing. PE-- 
TRU CĂNȚĂLARE. S-ar 
evita astfel circuitul prin 
bazele ministerelor bene
ficiare și chiar prin cele 
regionale, idee pentru 
care multi specialiști sub
scriu. Credem că coordo
narea aprovizionării cu 
metal ar trebui să apar
țină în exclusivitate mi
nisterului nostru. Expe
dierea directă a laminatelor 
de către bazele noastre ar 
elimina multe din rutele ne- 
rafionale de transporturi pe 
care le parcurg astăzi lami
natele, pînă ce ajung la 
beneficiari".

noastre au iost formulateIn cursul anchetei 
și alte păreri: unele completau pe cele de fată, 
altele, dimpotrivă, le contraziceau. Dar toți cei 
cu care am discutat au scos în evidență necesi
tatea de a se examina fără întîrziere, de către 
forurile în drept, măsurile ce se impun pentru 
sporirea operativității, mai buna ritmicitate și 
economicitate maximă in aprovizionarea cu la
minate. înlăturîndu-se transporturile de prisos, 
prin diferiți intermediari, astfel ca aceste mate
riale să ajungă la întreprinderi și pe șantier® 
pe drumul cel mai scurt.
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A PERSPECTIVEI
VIEȚII CUL TURALE IEȘENE
îndelungate tradiții ar

tistice, științifice și de în- 
vățămînt aflate în pli
nă înflorire, necesitatea 
de a iniția ample acțiuni 
menite să stimuleze și să 
satisfacă interesul actual 
al publicului pentru cul
tură ridică numeroase 
probleme în fața organi
zatorilor vieții culturale 
a unui centru de însem
nătatea lașului. In aceas
tă privință, și posibilită
țile sînt aici deosebit de 
generoase. Comitetul re
gional de cultură și artă 
poate și trebuie să-și în
temeieze activitatea pe 
sprijinul unui extrem de 
larg activ obștesc de inte
lectuali, specialiști cu o 
înaltă calificare în diver
se domenii. Succesul de
pinde de modul cum co
mitetul folosește acest u- 
riaș potențial de expe
riență și capacitate crea
toare.

înainte de toate, rostul 
comitetului este să desfă
șoare o muncă de con
cepție, să călăuzească în 
perspectivă opera de 
dezvoltare a vieții cultu
rale pe întinsul regiunii. 
O asemenea concepție de 
ansamblu poate fi elabo
rată numai pe baza unei 
largi activități colective, 
cu participarea celor mai 
bune forțe intelectuale 
ale regiunii, care împreu
nă să aprecieze cerințele 
și să găsească soluții efi
ciente problemelor com
plexe ale culturii și artei. 
Cum se desfășoară la 
Iași această muncă colec
tivă ? Comitetul regional 
de cultură și artă a for
mat colective de specia
liști, însărcinate să stu
dieze un aspect sau altul, 
să elaboreze propuneri. 
Anul trecut, punîndu-se 
în discuția unui grup de 
muzicieni și alți oameni 
de cultură programul sta
giunii la Filarmonică, 
s-au tras concluzii pentru 
întocmirea mai judicioasă 
a repertoriului. Artiști 
plastici, arhitecți locali, 
cărora 11 s-au alăturat și 
cîțiva specialiști din Ca
pitală, au întreprins un 
studiu privind înfrumuse
țarea artistică a lașului 
și au alcătuit un plan, 
pentru o perioadă mai 
îndelungată, în care sînt 
cuprinse vreo 60 de lu
crări de artă plastică —• 
statui, monumente, fîntîni 
arteziene, plasate pe 
străzi, în piețe și parcuri. 
Unele s-au și realizat, al
tele sînt în lucru. Iată 
deci un exemplu elocvent 
care demonstrează că a- 
tragerea intelectualilor 
deschide largi posibilități 
de a gîndi și a lucra în 
perspectivă.

„După părerea mea, ne 
spune tov. CONSTANTIN 
MUNTEANU, secretarul 
Comitetului regional de 
cultură și artă, discuțiile 
în aceste colective, suges
tiile care se fac sînt mult 
mai bogate, mai la obiect 
și, deci, mai utile pentru 
activitatea comitetului de
cît ședințele plenare ale 
acestuia". Iată o observa
ție menită să ne pună pe 
gînduri. De ce oare nu 
sînt mai rodnice plenarele 
comitetului ? Explicația 
se află în bună parte în 
felul cum sînt ele con
cepute și pregătite. De 
cele mai multe ori mate
rialele pe baza cărora o 
anumită problemă este 
pusă în discuția plenarei 
sau a biroului comitetului 
de cultură sînt gîndite și 
elaborate doar de cei 
cîțiva activiști salariați, 
de regulă inspectorul din 
domeniul respectiv. Ele 
nu reprezintă deci un 
studiu aprofundat la care 
să-și aducă contribuția 
un grup larg de intelec
tuali. De aceea și discu
țiile în plenare sînt ade
seori restrînse, nu se con
cretizează în 
ciente.

Pe de altă . 
problemelor de cultură 
pe care le are în atenția 
sa comitetul este restrîn- 
să. Tematica puținelor 
plenare ținute de la în
ființare și pînă în prezent 
se reduce doar la dome
niul culturii de masă. 
Majoritatea plenarelor au 
avut un obiectiv practic, 
imediat, fiind consacrate 
analizării unor concursuri 
ale bibliotecilor, ale ar
tiștilor amatori sau pla
nurilor pentru perioa
da de iarnă. Dar dezba
teri în cadrul cărora acest 
for de concepție al vieții 
culturale din regiune să-și 
pună probleme de an
samblu, să analizeze sta
diul actual de dezvoltare 
a artei și culturii pe teri
toriu] do care răspunde 
și noile sarcini de viitor 
ce-i incumbă — aseme
nea dezbateri n-au fost 
inițiate. După cum se 
vede de «altfel și din pro-

cesele verbale ale ședin
țelor, accentul se 
mai mult pe latura 
nizatorică. Este un 
îngust, în care nu 
să încapă complexitatea 
fenomenului pultural.

Din discuții cu intelec
tualii ieșeni poți constata 
că există multe domenii, 
multe probleme în care se 
simte nevoia unei inter
venții active din partea 
Comitetului de cultură. 
„Regiunea noastră, ne 
spune acad. IULIU NIȚU- 
LESCU, e bogată în mo
numente, dar acestea sînt 
puțin valorificate". în- 
tr-adevăr, la comitet nu 
există o situație clară a 
stării actuale a monumen
telor — „despre cele care 
se degradează aflăm din 
sesizările cetățenilor", re
marca inspectorul cu pro
blemele de artă — și nu 
există nici material de 
popularizare, broșuri, pli
ante, panouri indicatoare 
care să înlesnească ghida
jul. Nu ar fi oare potri
vit să fie antrenat un larg 
colectiv de intelectuali 
care să întocmească un 
studiu amănunțit al ne
cesităților în această di
recție? Comitetul l-ar pu
tea pune apoi în discuția 
uneia din plenarele sale, 
cu scopul de a stabili ac
țiuni și măsuri concrete 
care să ducă la punerea și 
mai mult în valoare a mo
numentelor istorice, ca u- 
nul din mijloacele de mare 
importanță pentru culti
varea și educarea pa
triotică a publicului. în 
discuțiile pe care le-am 
avut cu o serie de 
intelectuali dirijorul

pune 
orga- 
cadru 
poate

George Vintilă, directorul 
Filarmonicii, prof. univ. 
Ilie Grămadă, directorul 
Teatrului Național, Mihai 
Dumitriu, redactor-șef al 
ziarului „Flacăra lașului" 
și alții — au fost semna
late deficiențe serioase e- 
xistente în ceea ce pri
vește educarea artistică, 
cultivarea pasiunii pen
tru artă a tineretului ie
șean. Sînt semnale care 
ar putea sugera Comite
tului de cultură și artă o 
acțiune multilaterală de 
educație estetică a publi
cului.

Firește, oricît de bune 
ar fi propunerile elabo
rate de comitet, ele își 
ating scopul numai dacă 
sînt urmate de măsuri 
practice. La Iași se ob
servă însă că unele din 
inițiativele comitetului — 
și așa nu prea multe — 
au rămas în stadiul de 
discuții ori de intenții 
frumoase. Aproape că nu 
există plenară sau ședință 
de birou în care să nu se 
fi discutat sub o formă 
sau alta despre necesita
tea unor măsuri pentru a 
perfecționa calitatea miș
cării 
tori, 
neri 
care 
ar putea să ajute mai ac
tiv formațiile amatoare. 
Dar ele n-au fost decît 
parțial și sporadic apli
cate. Aceeași soartă au a- 
vut-o și propunerile fă
cute de un colectiv care a 
întreprins un studiu în 
legătură cu muzica în 
restaurante. Printre alte
le se stabilise, după cum 
ne spune inspectorul cu

artistice de ama- 
S-au făcut propu- 
privind modul în 
artiștii profesioniști

problemele de artă, să se 
organizeze cursuri de in
struire muzicală a instru
mentiștilor — cursuri 
care își și începuseră ac
tivitatea. Acum, nu nu
mai că acestea au dispă
rut, dar nu se mai res
pectă nici instrucțiunile 
forurilor centrale în pri
vința îmbogățirii și pre
gătirii repertoriului or
chestrelor.

Urmărirea îndeplinirii 
hotărîrilor luate în legă
tură cu diferitele proble
me dezbătute de comite
tul de cultură și artă cade 
în sarcina directă a bi
roului executiv al aces
tuia. Or, lipsa acestui 
control s-a resimțit ne
gativ în ultima vreme în 
întreaga activitate a co
mitetului. încă din pri
măvară nu a mai avut 
loc nici o întîlnire a 
membrilor biroului. A- 
ceasta explică, în bună 
parțe, nu numai de ce nu 
se îndeplinesc hotărîrile 
adoptate ci și lipsa unei 
concepții de perspectivă.

Deficiențele manifesta
te în stilul de lucru al 
comitetului de cultură și 
artă au fost relevate mai 
de mult și într-o plenară 
a comitetului. Efectele 
însă nu se văd. Ar fi ne
voie, nu de o nouă ședință 
pe această temă, ci de 
măsuri practice care să 
transforme efectiv comi
tetul într-un for colectiv 
de gîndire și acțiune, care 
să valorifice din plin ma
rile disponibilități exis
tente în rîndurile intelec
tualității din regiunea 
Iași.

18,00 — Pentru cel mici: „A
(ost odată..."
— Pentru tineretul 
școlar: „O mie și una 
de întrebări".

18,50 — Publicitate. 
18,58 — Ora exactă.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Recital poetic „Rit

muri contemporane".
19,35 — Figuri celebre ale e- 

oranului: Jean Gabin.
20,00 — De-ar fi dorul vînt 

ușor — cîntece de 
dragoste și joc în in
terpretarea orches
trei de muzică popu
lară a Ansamblului de 
cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia". Dirijor: 
Victor Predescu.
Teatrul românesc. 
Școli, piese și specta
cole în deceniul al 
IV-lea al secolului al 
XlX-lea. Prezintă 
conf. univ. Virgil Bră- 
dățeanu. 
cări din : 
mantie" 
Millo ;
cîmpenească" de I. H. 
Rădulescu ; „Petru 
Rareș" de Gh. Asachi 
etc. în interpretarea 
unor actori de la Tea
trul Național din Iași. 
Transmisiune de la 
Iași.

22,15 — Mărturii pe note. —
Muzică ușoară.

22,45 — Telejurnalul de noap
te.

22,55 — Buletinul meteorolo
gic.

23,00 — închiderea emisiunii.

20,30

Exemplifi- 
„Un poet ro

de Matei 
„Sărbătoare

hotărîri efi-

parte, aria

Păreri despre 
albumul Țuculescu

ȚUCULESCUIon Interior țărănesc'

zentative pentru peisajul 
nostru și pentru viziunea ar
tistului. în mapa cu opt 
reproduceri, un asemenea 
Cîmp cu rapiță este pre
zent și, admirabil redat, 
constituie un prilej de încîn- 
tare. Dintre peisajele ani
lor 1938—1943 s-ar fi pu
tut găsi unele încă 
caracteristice.

Ordinea reproducerilor din 
album este cea cronologică, 
dar cu unele excepții, pro
venind poate din necunoaș
terea tuturor datelor. Ast
fel, Noaptea salcîmilor (1941), 
reprodusă și pe copertă, a- 
pare în album după un por
tret făcut în 1947. Poar
ta infernului (1957) este re
produsă antepenultima, deci 
după numeroase lucrări ale 
anilor 1960—1962. La fel ta
bloul Ochi negri într-un o- 
cean oranj (1956) este pre
zentat printre lucrările fina
le, deși el aparține unei faze 
anterioare.

La Țuculescu se cunosc a- 
proap.e toate datele cînd a 
creat diferitele lucrări,
astfel că reproducerile ar fi 
putut păstra mai consec
vent ordinea cronologică. La 
fel, la rubrica datelor mu
zeale s-ar fi putut indica 
nu numai datările făcute de 
artist pe tablou, cînd exis
tă asemenea datări, ci 
puteau indica 
și datele cînd 
le-a creat.

în legătură 
datei cînd s-a 
tiva operă de 
că sistemul < 
numai la lista ilustrațiilor a- 
nul creării nu este suficient. 
Multe edituri importante 
practică sistemul de a indica 
anul creării chiar cînd, sub 
reproducere, se menționează 
titlul lucrării. Este mai re
levant pentru privitor să 
vadă anul o dată cu titlul de
cît să caute data la lista fi
nală, dacă este indicată mă
car acolo.

în privința calității repro
ducerilor din album — fă
cute după diapozitivele co
lor ale lui Radu Sorin, foto
graf de talent și pricepere — 
trebuie să remarcăm că u- 
nele sînt fidel transpuse în 
pagină. Amintim dintre a- 
cestea Punct de fugă, Ochi 
negri într-un ocean oranj, 
Troițe mari, Totem solar, A- 
telierul pictorului, Interior 
cu două femei. Alteori, însă, 
albastrul, galbenul, verdele 
din reproduceri nu au inten
sitatea și nuanțele izbitoare 
ale originalelor, ca în ilustra
rea tablourilor Pană de păun, 
Armonii simple, Castelul a- 
pelor, Cîmp microscopic. 
întreprinderea „Arta grafi
că", ce are merite în 
realizarea acestui frumos al
bum, ne-a dovedit cu cata
logul pentru Bienala de la 
Veneția că poate evita în 
mai mare măsură aceste dife
rențe supărătoare de cali
tate.

Tot de curînd a apărut 
și o mapă cu opt repro
duceri de format foarte

Publicarea recentă a albu
mului și a unei mape Ion 
Țuculescu constituie un 
merituos efort editorial. De 
format > mare, impună
tor, albumul prezentat 
de Editura Meridiane cu
prinde o selecție bogată de 
reproduceri în culori (aproa
pe 90 de lucrări), însoțite de 
utile date muzeale. Textele 
sînt traduse în patru limbi 
de circulație largă, înlesnind 
cunoașterea artei pictorului 
român și peste hotare.

Albumul de,față continuă 
seria publicațiilor de artă 
dedicate unor reprezen
tanți de seamă ai artei 
românești. Au mai apărut 
pînă acum în această 
colecție albumele Luchian, 
Giucurencu și Baba. Con
cepute astfel îneît succesiu
nea reproducerilor să oglin
dească evoluția în timp a 
concepției și măiestriei ar
tiștilor, albumele acestei se
rii oferă amatorului de artă 
o imagine ce se vrea cît mai 
completă asupra contribuției 
pe care opera fiecăruia din
tre pictorii reprezentați a a- 
dus-o la dezvoltarea artei 
noastre, atît de elevate, de 
originale.

Prefața albumului recent 
apărut este semnată de va
lorosul sculptor și pictor Ion 
Vlasiu. Autorul prefeței face 
judicioase observații și apre
cieri asupra operei cu atîta 
trudă și modestie elaborată 
de Țuculescu. Regretul nos
tru este însă că ele se pierd 
în contextul de schiță pe 
care însuși autorul și-a im
pus-o.

In ceea ce privește ilus
trația albumului, s-a urmă
rit ca toate perioadele de 
creație ale artistului să fie 
reprezentate. Se poate urmă
ri evoluția concepției și vi
ziunii lui Țuculescu, de la 
picturile anilor 1938—1943 
— cu peisaje și interioare in
terpretate cu forță lirică și 
uneori dramatic — la pic
turile din faza folclorică și 
apoi cea simbolică, Esțe fo
lositor, revelatoriu, că s-au 
reprodus mai multe interi
oare țărănești, împodobite 
cu scoarțe, din care artistul 
s-a inspirat pentru a trata — 
în faza folclorică — aspec
tele naturii în viziunea sin- 
tetic-stilizată a acelora care, 
cu secole în urmă, au creat 
asemenea scoarțe, atît de ca
racteristice stilisticii noastre 
populare. Faza denumită de 
către artist „totemică" este 
și ea bogat reprezentată, ca 
și faza finală, în care artistul 
tratează și mai sintetic ele
mentele realității, conferin- 
du-le simboluri sau semnifi
cații legate de coordonatele 
existenței, de dragostea pen
tru pămîntul și tradițiile pa
triei, de frumusețile lumii.

Lipsesc puține dintre lu
crările lui caracteristice, co
lorate cu atîta forță lirică 
și știință a compoziției. Ar 
fi trebuit, după părerea 
noastră, incluse în album și 
unul sau două din peisaje
le seriei de cîmpuri cu ra
piță (1943), atît de repre-

mai

în care găsim și 
de rapiță", bine re- 
ca și „Ochi negri 

ocean oranj" și „In-

în 
se

se 
paranteză 
știe că el

indicareacu
creat respec- 
artă, credem 

de a specifica

mare, 
„Cîmp 
produs, 
într-un 
terior țărănesc". Mai puțin
satisfăcător este reprodusă 
„Noapte la Ștefănești", lu
crare caracteristică pentru 
inspirația artistului din sti
listica scoarțelor populare. 
Mapa este însoțită de un 
foarte scurt text, semnat de 
Marin Mihalache, care oferă

Ion CIUCHI

TUL SPIRITUAL AL ELEVULUIPORTR
(Urmare din pag. I)

La Teatrul „Barbu Delavrancea" 
se reprezintă piesa originală 
„Inelul lui... Jupiter" aparținînd 
dramaturgului debutant Adrian 
George Grecu. în fotografie o 
scenă interpretată de Doina 
Tamaș, Ion Niciu și Romulus 

Bărbulescu
Foto : Ion Miclea
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în altă clasă, tot a X-a — o „domni
șoară" cu părul vopsit acaju, U. Ma
ria, încearcă să etaleze aere deprinse, 
poate, pe bulevard, are atitudini care 
stîrnesc rîsul, dezaprobarea sau privi
rile stingherite ale colegilor. E cunos- ' 
cută din anii trecuți ca o elevă slabă 
la Învățătură, cu absențe multe 
pe care a încercat să le motiveze prin 
dovezi false. încurajată de familie, 
tolerată de unele cadre didactice cu 
„duhul blîndeții", emancipata trece 
prin ore atentînd la sensibilitatea și 
frumusețea propriei sale vîrste.

Să nu se creadă cumva că aceste 
personaje epuizează galeria negativă. 
Din galeria unor asemenea figuri de 
jalnică „celebritate" nu lipsește nici 
acel poet răvășit și blazat, plutind 
în sfere ezoterice, privind cu mi
rare și dispreț la acei muritori 
de rînd care-și învață lecțiile și 
poartă în buzunar un obiect de
suet — pieptenul ; sau amatoa
rele de recreații cosmetice, care „scriu" 
mai des cu creionul dermatograf decît 
cu creioanele obișnuite...

Am întîlnit și în alte școli elevi an
gajați în această competiție pentru o 
originalitate prost înțeleasă, originali
tate exterioară, neevoluată, primitivă, 
manifestată în extravaganțe vestimen
tare sau' în comportări de bravadă, în 
„curajul" impoliteții și al obrăzniciei. 
Numărul lor nu atinge limita îngrijo
rării, dar existența, chiar izolată, a „ve
detelor" de acest soi influențează at
mosfera de studiu și seriozitate, a- 
fectează climatul educativ al școlii.

Dar poate că mai grav decît dau
nele pe care le provoacă aceste false 
„stele ‘ prin turbulența lor, prin în
treruperea orelor, este efectul exem
plului negativ pe care-1 dau celor din 
jur, vicierea însăși a noțiunii de evi
dențiere. Tinzînd, prin „grozăveala" 
lor ieftină, să-și creeze o popularitate 
artificială, ei urmăresc să eclipseze pe 
aceia care sînt și trebuie să fie, de 
drept, adevăratele vedete ale școlii — 
elevii harnici, silitori, îngrijiți, modești.

De unde apar astfel de personaje, 
pe ce sol se ivesc asemenea mani
festări ?

O anchetă întreprinsă printre părin
ții unor elevi deficitari la capitolul dis
ciplină a pus în evidență, într-o serie 
de cazuri, lipsa unui elementar simț 
pedagogic, lipsă de tact și chiar de răs
pundere față de comportarea copiilor. 
O indulgență exagerată încurajează 
adeseori atitudini reprobabile, care pot 
avea consecințe dureroase nu numai 
pentru copii, ci și pentru părinți.

Iată două exemple, printre altele. O 
elevă din clasa a IX-a e întîlnită pe 
stradă de o profesoară. îmbrăcămintea, 
ținuta, coafura fetei nu numai că nu 
corespund calității sale de elevă, dar 
chiar sfidează buna cuviință. După ce-i 
face cuvenita observație, profesoara 
primește vizita mamei și mătușii ele
vei, indignate că odraslei lor „i se face 
atmosferă în școală".

Un elev din ultimele clase are ati
tudini recalcitrante și impertinente la 
adresa unor profesori. Cum reacțio
nează tatăl ? Cu o mîndrie nedisimu
lată explică aroganța băiatului ca un 
semn de inteligență și personalitate, 
„Eu sînt de vină, spune cu dezinvol
tură tatăl. Ii povestesc toate șotiile 
pe care le făceam pe vremea mea în 
liceu. Ce face el azi e floare la u- 
reche". Bizară concepție despre edu
cație I

„Majoritatea cazurilor de indiscipli
nă în școală, ne relatează prof. Ta
mara Pînzaru, de la liceul nr. 42, se 
datorează îngăduinței exagerate a fa
miliei. Chiar și atunci cînd sînt puși în 
fața unor abateri ale copiilor, unii pă
rinți nu-și schimbă atitudinea, caută 
explicații, pretexte, acoperiri, ba chiar 
dau să se înțeleagă că școala e singura 
responsabilă de comportarea elevilor. 
„Eu nu mă pricep — spun ei. De-aia 
l-am adus la școală, să-l faceți om". 
Cred că ar trebui să reabilităm ideea 
„celor șapte ani de-acasă“, întrucît a- 
ceștia sînt, mai întotdeauna, hotărîtori.

Există, de asemenea, la unii părinți, 
o părere greșită despre îndatoririle lor 
față de copii. Sub deviza: „Dacă 
n-am avut eu, să aibă el", acești pă
rinți ajung pînă la sacrificii oarbe și, 
cu timpul, pierd orice control asupra 
copiilor. în astfel de cazuri apare un 
dezacord între școală și familie, ob
servațiile, sancțiunile date de școală 
nu găsesc în familie ecoul pozitiv ne
cesar. Tocmai de aceea consider că 
sancțiunile școlii ar trebui să fie mai 
prompte, mai directe, mai severe.

Bineînțeles că ședințele și lectoratele 
cu părinții pot avea un rol important 
în întărirea colaborării dintre școa
lă și familie, dar în cadrul acestei co
laborări părinții trebuie să privească 
cu mai mult respect și încredere ho
tărîrile școlii, să înțeleagă că profesorii, 
diriginții, consiliul pedagogic au ex
periența, capacitatea și răspunderea de 
a aprecia obiectiv activitatea și com
portarea elevilor.

în cursul anchetei noastre s-a mai 
pus însă și o altă întrebare : oare școa
la ripostează întotdeauna energic și ho- 
tărît față de abaterile elevilor, pres
tigiul educativ al școlii e consolidat 
prin exigențele severe față de disci
plină ?

„Nu toți profesorii, nu toți directo
rii de școli au o unitate de vedere în 
ce privește disciplina, afirmă prof. 
Ionica Alexandrescu, inspectoare la 
secția de învățămînt a raionului 30 De
cembrie din Capitală. Uneori se re
marcă deosebiri nu numai de la o 
școală la alta, ci chiar de la o clasă 
la alta. Prevederile regulamentului 
școlar sînt interpretate, în unele ca
zuri, cam subiectiv, admițîndu-se în
călcări mai mult sau mai puțin im
portante atît în ce privește uniforma 
și ținuta, cît și comportarea și sancțiu
nile. Se observă la unele cadre didac
tice un anume spirit de toleranță care 
poate aduce prejudicii procesului edu
cativ".

Prof, emerit Constantin Mărculescu, 
director adjunct al liceului nr. 15, con-

sideră că disciplina în școală trebuie 
să pornească de la respectarea întru 
totul a uniformei. „Acest amănunt, care 
unora ar putea să le pară exterior, are 
implicații însemnate în contextul e- 
ducativ al școlii. îmi amintesc cu cîtă 
mîndrie așteptam în copilărie momen
tul cînd îmbrăcam pentru prima oară 
uniforma de licean. Cu aceeași mîn
drie o purtam pînă la bacalaureat, 
în școala românească uniforma 
are o veche tradiție și întotdeauna 
ea a fost strîns legată de o conduită 
morală superioară, de o comportare 
exemplară în școală și în societate.

Personal, aș fi de acord cu rein
troducerea numărului matricol. Pe cine 
ar putea supăra acest număr dacă 
nu tocmai pe acei elevi certați cu 
disciplina, care sub scutul anonima
tului sfidează bunul simț pe stradă, în 
tramvai, în locuri publice ? întări
rea disciplinei nu se poate opri 
însă la aceste măsuri. Cred că regu
lamentul școlar ar putea interveni și 
în alte probleme cum ar fi, de pildă, 
transferarea cu prea multă ușurință 
de la o școală la alta. în multe din ca
zurile pe care le cunosc, cei ce-și fac 
transferul sînt elevi indisciplinați. în
frăți în altă școală, ei își continuă a- 
baterile, dar, nefiind cunoscuți ca reci- 
diviști, sînt tratați mai întîi cu în
țelegere, apoi... etc. pînă mai trece un 
an. Acest procedeu încurajează lipsa 
de răspundere a unor elevi, familii și 
chiar a unor profesori, și dăunează 
grav procesului instructiv și educativ".

Concluziile se impun de la sine. Fa
milia, școala, societatea pot întări acel 
cerc educativ creat cu grijă și dra
goste în jurul tinerei generații. îngă
duința, toleranța nu au ce căuta acolo 
unde aroganța, impertinența, vedetis
mul de două parale încearcă să-și facă 
loc, să-și ceară dreptul la o exis
tență sfidătoare și nocivă. „Dragostea 
e oarbă" — se spune. în materie de 
educație, însă, dragostea trebuie pusă 
alături de rațiune, luciditate, severi
tate. Nu, dragostea nu e oarbă, ci exi
gentă.

date biografice ți o corectă 
caracterizare a operei.

Albumul și mapa Ion 
Țuculescu se impun ca bune 
realizări în domeniul popu
larizării artei naționale. Este 
de datoria criticii să discute 
cu exigență aceste realizări 
pentru ca viitoarele tipărituri 
ale colecției să-și îmbună
tățească și mai mult aspec
tul, aparatul de prezentare.

Petru COMARNESCU '

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD : Sala Palatului (seria 
de bilete 1 784 — orele 19,30), Patria (completare Tradiții 
maramureșene) — 8 ; 10 ț 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15. 
® CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Republica —
9.30 i 13 ; 16,30 i 20.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop i Lucea
fărul — 9,30 i 11,45 i 14 i 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Modem — 
9 i 11,15 i 13,30 ) 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele completare 
Tradiții maramureșene), Festival (completare Fermenții la 
lucru) — 8,45 i 11,15 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar (com
pletare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 9 ; 
11,30: 13,45 j 16,15; 18,45; 21,15.
• STEAUA FĂRĂ NUME : București (completare BrâncușI 
la Ttrgu Jiu) — 9 , 11,15 , 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Excel
sior — 9,30 î 11,45 ; 14 I 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Melodia —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 i 18,45 ; 21 (la ultimele două com
pletare Tradiții maramureșene).
O DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIETATE: Cinemateca —
10 ; 12 ; 14.
O UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Capitol (comple
tare Campionatele mondiale de popice — 1966) —- 9 , 
11,15 ;l3,30; 16; 18,30; 21.
• SATUL PLUTITOR : Lumina (completare Lacul lebedelor)

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, înfrățirea între 
popoare (completare Valentin Serov) — 13,45 ; 16 ; 18,15 >
20.30 1,1
• CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Victo
ria (completare Giucurencu) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Gloria 
(completare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Aurora (completare Antagonisme) — 
8,30; 11; 13,30. 16; 18,30; 21.
• PRIMA ZI DE LIBERTATE : Central (completare Copiii... 
iar copiii) — 9 , 11,15 ,- 14 ; 16,15 ; 18,30 , 20,45.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Union (com
pletare Inima șl conștiința) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
® DII.IGENȚA : Doina (completare Istoria navigației) _
11.30 ; 13,45 ; 16; 18,15, 20,45, Dacia (completaie Lacul 
lebedelor) — 8,45 — 14,45 în continuare ; 17 ; 19 t 21,15, 
Moșilor (completare Vulpea și corbul) — 15,30 ; 18 ■ 20 30
• TlNĂRUL CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA —' O 
NO^PJ,^ VIS : TimPur1 Noi - g - 21 în continuare.
® NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop ; Giulești (com
pletare Antagonisme) — 10,30 ; 15,30 ; 18; 20,30, Volga 
(completare Planeta enigmelor) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Buzești (completare Istoria 
navigației) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Miorița (completare Fer
menții la lucru) — 9 r 11,15 , 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Crîngași (completare 
Borodino) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• BOCCÂCCIO 70 : Grivi(a (completare Campionatele mon
diale de popice — 1966) — 9 ; 11,15; 13,30; 16,15;
18.30 ; 21. '
® SUZANA ȘI BĂIEȚII : Bucegl (completare Brâncuși la 
Tîrgu Jiu) - 9,30; 11,30; 13,30; 16. 18,15; 20,30.
• ALFABETUL FRICII ; Unirea (completare Inima șl con 
știința) — 15,30 ; 18.
• ZORBA GRECUL; Tomis — 9, 11,45; 14,45; 17,45. 
20,45.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT - ambele serii : Fia.
cVu ~ ' A?’ Flamuia ~ 9 l 12 ; 16,15 ; 20, Drumul
Sării — 16 i 19,30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE: Vitan (completare Ori
zont științific nr. 5) — 15,30; 18; 20,30.
© CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Arta
12.30 ; 16 ; 19,45.
• TAXIUL MORȚII : Munca — 16; 18,15; 20 30. 
9 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Popular 
pletare Brotăcelul își caută un tată) — 15,30 ; 18 ; 
9 FANTOMAS — cinemascop : Cosmos — 15 30 . 
20,30.
9 ȚARA FERICIRII : Viitorul — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 MORAMBON : Colentina (completare Cazul ,,D“) —
15.30 ; 18 ; 20,15.
9 NU SlNT COPACI PE STRADA : Floreasca (completare 
Campionatele mondiale de popice — 1906) — 9 , 11,15 ;

(completaie Pașii poetului)

Union (com-

9.

- 9 ,

(corn-
20,30

18,15 i

13,30 , 16 >
— 15,30 î I
• 5 000 000
20,45.
• YOYO : 
partid și de
- 15, ",
• ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : Peren- 
tari — 15,30 , 18 ■ 20,30.
• REPULSIE : Cotroceni — 15,15 , 18 , 20,45,
a PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Pacea (completare Ce poves
tesc apele) — 15,30 ; 18 , 20,30.

18,30 i 21, Rahova 
18 ; 20,30.

DE MARTORI I

Lira (completare 
stat tn regiunea 

17,45 i 20,30.

Progresul — 15,30 i 18 ;

Vizita conducătorilor de 
Mureș-Autonomă Maghiară)

® Filarmonica de stat „G. Enescu' : (la Ateneu — orele 
20) : CONCERT SIMFONIC PENTRU STUDENȚI.
• Teatru! de operă și balet t SERENADA ; VISUL ; 
DOAMNA ȘI CLOVNUL (prezentate de The Royal Bal
lot) — 20.
• Teatrul
• Teatrul
JALE SE
PATIMA
e Teatrul
Mâgureanu nr. 1) : DRAGA MINCINOSULE — 1~'", , '
din str. Al. Sahia nr. 76 A) ; SFÎNTUL MITICA BLAJINU 
- 16 i 19,30,
• Teatrul „C I, Nottara* (sala Magheru) : HENRIC Al 
IV-lea — 20.
o Teatru) Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de Comedie) . 
CIN-CIN — 19,30
O Teatrul Mic : RICHARD AL Il-Iea — 19,30.
O Teatrul satlric-muzical ,.C, Tăriase" (sala Savoy : RE
VISTA DRAGOSTEI - 20
• Circul de stat ; STELELE CIRCULUI _ 19,30,

de stat de operetă : ȚARA SURlSULUI — 19,30. 
Național „1. L. Caragiale” (sala Comedia) : DIN 
ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA - 19, (sala Studio) . 
ROȘIE - 19,30,
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu

19,30, (sala
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STEAUA PASTREAZA
PRIMA SANSĂ

Se pare că acest lucru i-a pre
ocupat ieri pe jucătorii și antre
norii celor două echipe fruntașe 
(V. Moraru — Grivița Roșie și P. 
Cosmănescu ■— Steaua), care cu
prind numeroși selecționabili în 
reprezentativa țării. Rezolvînd în 
favoarea lor majoritatea repune
rilor de la margine (prin Demian) 
și a grămezilor ordonate (prin 
tînărul „trăgător" V. Onuțiu), gri- 
vițenii au utilizat mai des atacu
rile cu linia de trei sferturi, dar 
le-a lipsit insistența în fazele de
cisive. La rîndul lor, deși au do
minat mai puțin terenul, steliștii 
au ratat cîteva ocazii excelente de 
a înscrie. Se cuvine a fi mențio
nată competența arbitrajului pres
tat de P. Niculescu.

Celelalte meciuri s-au încheiat 
astfel: Gloria — Progresul 6—6 ; 
Dinamo — Constructorul 14—3 ; 
Știința Petroșeni — Precizia Să- 
cele 11—3; Politehnica Iași — 
Rulmentul Bîrlad 9—3; Farul 
Constanța — Universitatea Timi
șoara 9—0.

Egalitate m dubla mtîhire

România — Polonia
@3 — 3 LA OPOLE

© 2 — 2 LA SUCEAVA

OPOLE (prin telefon). — Repre
zentativa de tineret a țării noas
tre a întîlnit ieri după-amiază în 
localitate selecționata similară a 
Poloniei. Partida, în general echi
librată, s-a încheiat cu scorul de 
3—3. De remarcat că la pauză 
fotbaliștii români au condus cu 
2—1, prin punctele marcate de 
Axente (care a deschis scorul în 
min. 33) și Ene Daniel (min. 40). 
în această repriză gazdele au în
scris prin Obronski (min. 36).

Imediat după pauză polonezii 
au egalat, pentru ca apoi să ia 
conducerea în urma transformării

SELECȚIONABILII
S AU AKUBT

7
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Cronica zilei
SOSIREA ÎN CAPITALĂ A PRINȚULUI DE MONACO

întîlnirea directă, dintre ocu
pantele primelor două locuri în 
clasament, echipele bucureștene 
Steaua și Grivița Roșie, urma să 
decidă în cea mai mare măsură 
cui va reveni titlul de campioană 
a țării în/ acest an. Așa s-a și în
tâmplat, deși confruntarea lor, 
desfășurată ieri pe stadionul „Re
publicii", s-a încheiat la egalitate: 
3—3 (3—3). Autorii punctelor:
Penciu (lovitură de picior căzută) 
pentru Steaua și, respectiv, Irimes- 
cu (lovitură de pedeapsă). în urma 
acestui rezultat, Steaua și Grivița. 
Roșie totalizează. în continuare a- 
celași număr de puncte, dar 
prima păstrează poziția de lider 
datorită numărului mai mare de 
victorii. Steliștii au acum ^în 
mină" posibilitatea de a recîștiga 
titlul de campioni, în cele trei e- 
tape care au mai rămas avînd de 
susținut meciuri cu echipe la care 
în mod normal nu pot pierde. To
tuși, Steaua va putea fi sigură de 
reușită abia după consumarea ul
timului act al campionatului, în- 
trucît nu este exclus ca viitoarele 
sale adversare — Progresul, Rul
mentul (la Bîrlad) și Politehnica 
Timișoara ' (la București) — să-i 
încurce socotelile. De altfel, se 
știe că studenții timișoreni, în 
ciuda situației lor precare în cla
sament, au realizat recent la 
București un surprinzător rezul
tat de egalitate în meciul cu Gri
vița Roșie...

Spre satisfacția celor care le-au 
urmărit evoluția, din tribune sau 
prin intermediul micului ecran — 
Steaua și Grivița Roșie au furni
zat o dispută interesantă, specta
culoasă. Ambele formații au re
nunțat în bună măsură la obiș
nuita (din păcate) ermetizare a 
jocului în confruntările cu miză 
deosebită.

unui penalti acordat în min. 59. 
Echipa română a reușit egalarea 
cu trei minute înainte de încheie
rea partidei. Autorul acestui ultim 
gol : Grozea.

SUCEAVA (ooresp. „Scînteii").— 
Jocul de fotbal dintre reprezenta
tivele de juniori ale României și 
Poloniei, desfășurat ieri după- 
amiază la Suceava, s-a încheiat 
cu scorul de 2—2 (la pauză 2—0 
pentru reprezentativa României), 
în repriza I jucătorii noștri, per
manent încurajați de cei peste 
6 000 spectatori, au avut o ușoară 
superioritate, reușind să deschidă 
scorul în minutul 16 prin Biliboa- 
că, dintr-o centrare frumoasă a 
lui Nistor Tudor. După o cursă 
lungă pe stînga, Manea înscrie în 
minutul 35 cel de-al doilea gol 
pentru reprezentativa noastră.

La 2—0, jucătorii români — 
considerînd probabil meciul ca și 
cîștigat — slăbesc ritmul și dau 
posibilitate oaspeților să preseze, 
în min. 67 aceștia reduc scorul 
prin fundașul Gorgon, care a re
luat cu capul o minge primită din 
corner. Cîteva minute mai tîrziu, 
la o gravă greșeală de apărare a 
echipei noastre, polonezul Milc- 
zarek înscrie în poarta goală, 2—2.

Jocul de fotbal prestat de ju
niorii români s-a desfășurat în 
nota cu care ne-au obișnuit în ul
tima vreme echipele noastre din 
divizia A, adică mediocru.

hr

Handbalist» români si-au început 

pregătirile Jrt vederea „mondialelor"

Aseară a luat sfîrșit turneul in
ternational masculin de handbal 
care s-a desfășurat, timp de trei 
zile, în sala Floreasca din Capi
tală. Ultimele partide s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Bucu
rești tineret-Kiel (R. F. Germană) 
18—11 (10—4) ; București seniori- 
Budapesta 19—8 (10—4). Tinerii
handbaliști bucureșteni, în rîndul 
cărora se află o serie de elemente 
ce urmează a fi promovate în rîn
dul selecționatei naționale, au 
prestat un joc spectaculos, aplau
dat de public.

Primul loc în clasament a reve
nit reprezentativei de seniori a 
Bucureștiului, în fapt reprezenta
tiva țării.

Pentru handbaliștii noștri frun
tași, acest turneu a constituit înce
perea propriu-zisă a pregătirilor 
pentru cea de-a Vl-a ediție a cam
pionatului mondial, programat în 
ianuarie 1967 în Suedia. Luna 
viitoare ei vor susține un turneu 
prin cîteva țări europene.

Voleiul din nou 
în actualitate

Voleiul a revenit în actualitate ; 
ieri au început campionatele re
publicane ale echipelor feminine și 
masculine. în Capitală, partidele 
etapei inaugurale au avut loc în 
sălile Giulești și Dinamo. Rapidiș- 
tii, campioni pe anul trecut, au 
întîlnit într-o partidă ușoară pe 
noua promovată, Viitorul Bacău. 
Firesc, ei au terminat victorioși cu 
scorul maxim : 3—0. Cu același 
scor s-a încheiat și partida Steaua- 
Politehnica Timișoara.

în campionatul feminin, dina-

Petrolul Ploiești și Dinamo 
Pitești își iau azi zborul peste 
hotare : ploieștenii spre Bru
xelles — unde vor întîlni, în
tr-un al treilea joc pentru 
C.C.E., pe campioana Angliei, 
F. C. Liverpool, iar piteștenii 
spre Toulouse, pentru a juca 
în turul doi al „Cupei cupe
lor" cu formația locală. Am
bele jocuri sînt programate 
miercuri în nocturnă.

Ieri Petrolul a făcut un ul
tim antrenament la baza spor
tivă deTa Snagov în compania 
reprezentativei de seniori și a 
celei olimpice. în cele două 
reprize de cîte 30 minute, plo
ieștenii au folosit următoarea 
formație : Ionescu — Pahonțu, 
Boc, Dragomir, Mocanu — 
Dincuță, Pal — Roman (Opri- 
șan), Moldoveanu, Dridea T, 
Dridea II. Lotul are numeroa
se indisponibilități (Badea — 
accidentat, Florea — suspen
dat etc.), ceea ce mărește, de
sigur, dificultatea meciului de 
la Bruxelles.

Partenerii de antrenament 
ai ploieștenilor au fost în fapt 
majoritatea celor susceptibili 
de selecționare în echipa na
țională care, la 2 noiembrie, 
debutează în cadrul „Cupei 
Europei" (jucînd la București, 
cu Elveția). Antrenamentul 
comun de la Snagov a urmă
rit, e drept, mai mult omoge
nizarea, încercarea unor noi 
formule de atac (punct nevral
gic al naționalei) — ieri, de 
pildă, au fost folosiți în cen
trul liniei ofensive Stoicescu 
și Iancu. Selecționabilii nu s-au 
arătat însă prea bine pregă
tiți, comportarea lor nefiind 
întru totul edificatoare. Poate 
să pară curios, dar cel mai 
hotărît jucător, cu cea mai 
bună formă a fost tînărul Lu- 
cescu de la Știința București, 
în ciuda faptului că a jucat pe 
un post cu care nu este aco
modat — extremă stingă. Ti
tularizarea lui pe una din ex
treme (ieri Pîrcălab nu a ară
tat nimic deosebit...) devine 
se pare mai mult ca sigură. O 
notă bună și lui Nunweiller 
VI. Impetuozitatea atacanților 
centrali a fost vizibilă, dar 
nici Stoicescu nici Iancu nu 
se află în largul lor cînd tre
buie să preia, să paseze sau să 
șuteze cu piciorul stîng...

în afara celor folosiți de a- 
ceastă dată, adică Mîndru — 
Popa, Dan, Hălmăgeanu, Săt- 
măreanu — Năftănăilă, Nun
weiller VI — Pîrcălab, Stoi
cescu, Iancu, Lucescu, antre
norii Oană și Covaci mai au 
în vedere pentru selecționare 
și alți jucători, unii 
angajați în echipele 
(M. Ionescu, Dridea 
nu), iar alții (Sorin, 
Popescu) fiind accidentați.

Din lotul „olimpicilor" s-au 
remarcat, în special, Năstu- 
rescu și Frățilă.

fiind ieri 
de club 
I, Moca-

Surdan,

I
I

I

slSSptămîna ireolimpică"
de la Ciudad de Mexico

Sportivii români protagoniști ia caiac-canoe

Urmărite cu viu interes întrece
rile „Săptămînii preolimpice in
ternaționale" continuă.

Finalele concursului de oaiac- 
canoe au atras numeroși specta
tori pe malurile lacului Xochi- 
milco, deși timpul a fost rece și 
vîntul a suflat cu putere. Sîmbă- 
tă, concurenții români au cîștigat 
două medalii de aur și una de 
argint. La caiac dublu 1 000 m, 
Aurel Vernescu și Atanasie 
Sciotnic au întîmpinat o dîrză re
zistență din partea echipajului 
vest-german Zander-Bueker, dar 
românii au învins într-un finiș 
strîns și spectaculos, realizînd 
timpul de 3'29"39/100 față de 
3'31"07/100. Pe locul trei au sosit 
olandezii Guerts și Hoekstra în 
3'47"09/100. în proba de ștafetă 
4 X 500 (caiac), echipajul format 
din trei români, Vernescu, Țur- 
caș, Sciotnic, și vest-germanul 
Zander a obținut timpul de 
7’42"59/100, învingînd combinata 
Olanda-Ungaria, cronometrată cu 
timpul de 7'43"89/100.

La canoe dublu 1 000 m, re

prezentanții României, V. Calabi- 
ciov și S. Covaliov, au înregis
trat timpul de 3'58"20/100 și s-au 
situat pe locul doi, în urma echi
pajului Jorbaev (U.R.S.S.)-Wich- 
mann (Ungaria), cronometrat cu 
timpul de 3'57"50/100.

în competiția de scrimă, proba 
de spadă a fost cîștigată de 
Alexei Nikancikov (U.R.S.S.) se
condat de Pawlowski (Polonia). 
La gimnastică femei, cehoslovaca 
Vera Ceaslavska a dominat net 
întrecerea, clasîndu-se pe primul 
loc la individual compus șl la 
toate probele concursului special 
pe aparate. Evoluții remarcabile 
au avut, de asemenea, Natalia 
Kucinskala (U.R.S.S.) și Evelyne 
Letourneur (Franța).

Rezultate din ziua a treia a 
concursului de înot : 400 m liber 
bărbați — Mosconi (Franța) 
4’23’'8/10 ; 400 m liber femei — 
Kolb (S.U.A.) 4'55"3/10 ; 200 m flu
ture bărbați — Takeda (Japonia) 
2'18" ; 100 m spate bărbați — 
Hickox (S.U.A.) l'02"2/10.

Primii trei cla
sați în proba 
de 200 m flu
ture : japonezul 
Takeda (în mij
loc), america
nul Spitz și ita
lianul Attanasio

Telefoto :
U.P.I. — Agerpres

Duminică a sosit în București 
prințul de Monaco, Rainier al 
III-lea, însoțit de persoane ofi
ciale, care va lua parte la cel de-al 
XX-lea Congres-Adunare Ple
nară al Comisiei internaționale 
pentru explorarea științifică a 
Mării Mediterane, în calitate de 
președinte al acestui organism, im
portantă manifestare ce va fi găz
duită de țara noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat, la

★

PLECAREA LIDERULUI 
PARTIDULUI LIBERAL 
DIN MAREA BRITANIE

Liderul Partidului liberal din 
Marea Britanie, J. Grimond, depu
tat în Camera Comunelor, care a 
vizitat tara noastră, a părăsit du
minică Capitala.

Oaspetele a fost condus la ple
care,^ la aeroportul Băneasa, de un 
grup de deputați în Marea Adu
nare Națională, membri, ai Grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie România-Marea Britanie. 
A fost de față ambasadorul Marii 
Britanii la București, L. Ch. Glass.

■A-
Duminică s-a reîntors în Capi

tală ministrul justiției, Adrian Di- 
mitriu, care, laiiinvitația ministru
lui justiției din R. P. Ungară, a 
vizitat această țară.

*•'
Duminică dirhin

Capitala, îndreptîndu-se spre Var
șovia, o delegație a C.C. al U.T.C. 
condusă de tovaț^Șul Gheorghe 
Stoica, secretar af C.C. al U.T.C., 
care, la invitația Comitetului Po
lonez de Cooperare al Organizații
lor de Tineret, f ace' o vizită priete
nească în R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroport, delega-

■ața a părăsit

aeroportul Băneasa, de Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Hossu, președin
tele Comitetului de Stat al Apelor, 
de membri ai conducerii acestui 
comitet, precum și Jean Furnestin, 
secretarul general, și alți reprezen
tanți ai Biroului de organizare a 
Congresului, delegați străini.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

★

ția a fost condusă de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★

Duminică după-amiază a sosit 
în Capitală cunoscutul ansamblu 
londonez „The Royal Ballet". Cei 
90 de membri ai ansamblului, care 
timp de o săptămînă vor fi oaspe
ții Capitalei, au fost întîmpinați 
la sosire de numeroși colegi bucu
reșteni.

Artiștii englezi vor evolua pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
în opt spectacole. Publicul îi va 
putea urmări în „Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski, într-un spectacol 
alcătuit din trei baletejjsștparate : 
„Serenada", după cunoșji|tfv lucrare 
pentru orchestră de coarde de 
Ceaikovski, „Visul", transpunere 
liberă a piesei shakespeariene, 
„Visul unei nopți de vară" cu 
muzica de Mendelssohn-Bartholdy, 
și „Doamna și clovnul", un balet 
de factură romantică pe muzică de 
Verdi. Turneul ansamblului en
glez se va încheia cu baletul 
„La fille mal gardee" pe muzică de 
Ferdinand Herold.

(Agerpres)

Ieri în țară: Vremea s-a ameliorat în toate regiunile. Cerul a fost 
variabil, cu înnorări mai accentuate în Oltenia, unde a plouat local. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări în Banat și Moldova, predo- 
minînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 8 grade la Bicleșu și 22 grade la Timișoara, Vărădia și Deva, 
în București: Vremea s-a ameliorat. Cerul a fost variabil. Vîntul a 
suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a atins 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 octombrie. în țară: 
Vreme schimbătoare, cu cerul noros în jumătatea de nord-vest a 
tării, și variabil în celelalte regiuni. Vor cădea ploi temporare, mai 
frecvente în Banat, Ardeal și nordul Moldovei Vînt potrivit predo 
minînd din seclorul vestic. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 13 și 23 grade. în București: Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară la început apoi staționară.

Omul de-a lungul 
întregii existențe

Fazâ din partida Dinamo București—Știința Craiova. 
Tn stînga — dinamovistele

movistele bucu
reștene, dețină
toarele titlului, au 
debutat cu o vic
torie netă (3—0) 
asupra voleibalis
telor de la Știin
ța Craiova. Stu
dentele de la 
I.C.F. le-au în
vins pe sibience 
cu 3—1.

Alte rezultate: 
feminin : Penicili
na Iași-C. P. Bucu
rești 3—0 ; Farul 
Constanța — U- 
nlversitatea Cluj 
3—0 ; masculin : 
Petrolul Ploiești- 
Progresul Brăila 
3—0 ; Tractorul 
Brașov — Poli
tehnica Brașov 
3—1 ; Politehnica 
Galați — Minerul 
Baia Mare 3—0.

Rezultate din
categoria B I

p D AS(:het

e TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LA FLOREASCA

Seria I.: Metrom Brașov-Dinamo B 
Bacău 1—1 ; Poiana Cîmpina-Side- I 
rurgistul Galați 3—1 ; Metalurgis- 1 
tul București-Ceahlăul Piatra | 
Neamț 3—0 ; C.F.R. Pașcani-Pro- 1 
greșul Brăila 3—0 ; Dinamo Victo- “ 
ria București-Chlmia Suceava 0 
1—1 ; Flacăra Moreni-Oltul Rîmni- I 
cu Vîlcea 1—0 ; Oțelul Galați- ■ 
Știința București 2—0.

După 8 etape, în clasament con- | 
duce DINAMO BACĂU (cu 11 a 
puncte). h

Seria a Il-a.: C.S.M. Sibiu-A.S. I 
Cugir 4—0 ; Vagonul Arad-Indus- n 
tria Sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 ; B 
Minerul Baia Mare-A.S.A. Tg. Mu- i 
reș 1—0 ; Unirea Dej-C.S.M. Reși- a 
ța 0—3 ; C.F.R. Timișoara-Gaz | 
metan Mediaș 3—0 ; Crișul Ora- E 
dea-Clujeana 1—0 ; Minerul Lu- ■ 
peni-C.F.R. Arad 2—2.

Lideră după 8 etape este echipa 
CLUJEANA (cu 11 puncte).

(Urmare din pag. I)

Omul e privit în con
tinuitatea sa întîi ca 
om pe care societa
tea îl pregătește pen
tru viață, apoi ca om 
care preia și poartă 
ștafeta muncii, ca ab
solut indispensabil 
societății, șl, în cele 
din urmă, ca predă- 
tor al acestei ștafete 
altor generații care 
îl urmează. Aici a- 
pare un adevăr tul
burător cu mari con
secințe pentru viito
rul națiunii noastre : 
fiecare om al muncii 
își are un rol foarte 
bine definit în socie
tate, progresul este 
de neînțeles fără 
existența și participa
rea lui; asigurîndu-i 
viața și bătrînețea 
statul răsplătește a- 
devărul fundamental

al socialismului : 
munca.

Hotărîrea recentei 
plenare a Comitetu
lui Central capătă 
prin aceasta o deo
sebită importanță. 
Ea întărește la fie
care dintre noi ideea 
că slujind unealta — 
oricare ar fi ea — nu 
confecționăm numai 
valorile necesare so
cietății ci ne asigu
răm propria viață. 
Interesele sociale și 
personale se întîl- 
nesc într-o armonie 
deplină. Se realizea
ză ideea apropierii 
pensiei de salariu. 
Fără îndoială că a- 
ceastă concepție își 
va da foarte repede 
roadele. Ea va acti
va contribuția cetă
țeanului în societate, 
fiecare înțelegînd că 
între muncă șl în-

treaqa lui viață este 
o legătură indisolu
bilă. Se va putea 
spune-: muncesc pen
tru mine, fără ca a- 
ceastă afirmație să 
conțină acel eqoism 
nesuferit care face în 
alte locuri atîtea ra
vagii sociale. Viito
rul fiecăruia va fi în 
mîna fiecăruia și din 
această conștiință va 
avea de cîștiqat în
treaga societate.

Dar dincolo de a- 
ceasta fiecare om al 
muncii simte din plin 
că nu numai prezen
tul ci și viitorul lui 
va fi trăit, firesc și 
sigur, în spiritul per
sonalității și demni
tății, în spiritul a- 
celor valori morale 
care constituie cel 
mai de seamă ideal 
al statului șl parti
dului nostru.

S DERBIUL STUDENȚESC A REVENIT 
CLUJENILOR

în ultima zi a turneului interna
țional de baschet (juniori), desfă
șurat în Capitală, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : București B- 
Budapesta 111—48 (61—19) ; Var- 
șovia-București A 63—62 (27—25). 
Primul loc în clasamentul final a 
fost ocupat de echipa București B.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în 
cadrul celei de-a treia etape a 
campionatului masculin de bas
chet, sala sporturilor din Cluj a 
găzduit duminică meciul dintre e- 
chipa locală Universitatea și Poli
tehnica București. Considerat pe 
bună dreptate ca un „derbi stu
dențesc" al categoriei A, întîlnirea 
a fost urmărită cu interes de nu
meroși spectatori. Jocul a fost viu 
disputat, presărat cu faze specta
culoase. Clujenii au condus tot 
timpul, un aport deosebit aducîn- 
du-și pivotul lor Demian care a 
dominat lupta sub panou în
scriind 29 de puncte. S-au remar
cat, de asemenea, Ruring — 18 p., 
Vizi — 11 p. etc. Studenții bucu
reșteni au dat o replică dîrză, cei 
mai buni fiind Iecheli — 20 p, 
Purcărea — 20 p, Diaconescu —

16 p. Scorul final : 76—68 (35—27) 
pentru clujeni.

Alte rezultate din etapa de ieri : 
Steaua-Steagul roșu Brașov 116— 
80 (47—32) ; Rapid-Universitatea
Timișoara 80—86 (37—41) ; • Medi
cina Tg. Mureș-Dinamo București 
55—61 (26—31) ; Dinamo Oradea- 
Politehnica Galați 54—51 (23—18). 
Meciul I.C.F. București-Academia 
Militară a fost amînat.

Concursul din 16 octombrie

Polonia (t) — România (t) X
România (j) — Polonia (1) X
Metrom — Dinamo Bacău X
Poiana -- Siderurgistul 1
Oțelul -- Știința Buc. 1
Minerul B. M. — A.S.A. Tg. M. 1
Crișul —- Clujeana 1
Atalanta — Napoli (1-1) X
Foggia -— Venezia (3-0) 1
Lecco — Internazionale (0-2) 2
Roma — Cagliari (0-0) X
Spăl — Bologna (1-0) 1
Torino -- Juventus (0-0) X

DE PESTE
Selecționata României — medalia 

de argint la campionatul mondial 
feminin de șah pe echipe

Campionatul mondial feminin de șah, desfășurat 
la Oberhausen (R.F.G.), cu participarea echipelor a 
14 țări, s-a încheiat sîmbătă seara. Medalia de aur 
a revenit echipei U.R.S.S., cea de argint selecționatei 
României, iar cea de bronz formației R. D. Germane. 
Echipa română formată din Alexandra Nicolau, Eli- 
sabeta Polihroniade și Margareta Perevoznic, a fost 
una din protagonistele acestei importante competiții 
șahiste. Fără pierderea neașteptată — singura de 
altfel în tot concursul — a meciului cu echipa S.U.A., 
șahistele noastre ar fi putut cuceri chiar locul întîi, 
de care le desparte în clasamentul final un punct și 
jumătate.

In ultima rundă (a 13-a) s-au înregistrat următoa
rele rezultate : România-R. F. Germană 2—0; U.R.S.S.- 
R. D. Germană 1—1; Ungaria-S.U.A. 2—0; Olanda- 
Polonia 2—0 ; Bulgaria-Anglia 1—1 ; Cehoslovacia- 
lugoslavia 1—1 ; Danemarca-Auslria 1,5—0,5.

o întîlnirea internațională amicală de fotbal des
fășurată la Tel Aviv între echipele Izraelului și Iu
goslaviei s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor iugo
slavi la scorul de 3—1 (2—1). Au marcat Melici (2), 
Zambata pentru oaspeți și Spiegler pentru gazde.

o Cea de-a 21-a ediție a campionatelor mondiale 
de haltere a început la Berlin cu întrecerile la cate
goria cocoș. Titlul de campion a revenit sportivului

HOTARE
sovietic Vahonin cu performanța de 362,5 kg 
— nou record mondial — la totalul celor trei stiluri. 
Pe locurile următoare s-au clasat Imre Foeldi (Un
garia) 360 kg; Mohamed Nassiri (Iran) 350 kg. 
Vahonin, de profesie miner, este în vîrstă de 31 
de ani. La J.O. de la Tokio, el a cîștigat titlul 
olimpic.

o La Moscova s-a desfășurat ieri întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echipele reprezentative 
ale U.R.S.S. și Turciei. în mod surprinzător victoria 
a revenit echipei turce cu scorul de 2—0 (1—0). Au 
înscris Ogun (min. 13) și Nevzat (min. 55).

® La Sarajevo s-a desfășurat întîlnirea de tenis 
de masă dintre echipele masculine Bosnia Sarajevo și 
Sparta Varșovia, contînd pentru primul tur al „Cu
pei campionilor europeni". Gazdele au obținut victo
ria cu 5—0.

® Boxerul portorican, Jose Torres, și-a păstrat 
titlul de campion mondial la categoria semigrea, 
învingînd prin K.O în repriza a doua pe pugilistuî 
britanic Chick Calderwood.

o In etapa de sîmbătă a campionatului englez de 
fotbal, echipa F.C. Liverpool a terminat nedecis 1 -1 
(în deplasare) cu formația Nottingham Forest. în 
clasament conduce Stoke City cu 18 puncte. Liver
pool ocupă locul 7 cu 15 puncte.

Rubrica sportivă realizată de 
Ion DUMITR1U, 
Constantin ANI



AMSTERDAM. Sute de tineri olandezi au ieșit pe străzi în cadrul unei manifestații împotriva războiului agre
siv dus de S.U.A. în Vietnam

PERU

Puternice ciocniri■

intre minerii greviști 
și poliție

LIMA 16 (Agerpres). — Guver
nul Peruvian a ordonat instituirea 
legii marțiale în districtul minier 
Toquepala după ciocnirile care au 
avut loc între muncitorii aflati în 
grevă și poliție. Potrivit știrilor 
sosite la Lima, tulburările au în
ceput vineri în timpul unei mani
festații a circa 1 000 de mineri gre
viști de la minele de cupru apar- 
ținînd companiei „Southern Peru 
Copper Corp.". Polițiștii au deschis 
focul împotriva muncitorilor. Șase 
mineri au fost uciși, iar alți 36 ră
niți.

Confederația oamenilor mun
cii din Peru a protestat pe lîngă 
guvern împotriva acestor măsuri 
și a cerut deschiderea unei an
chete.

Y

LARGI MANIFESTAȚII DE PROTEST 
ÎMPOTRIVA AGRESIUNil S. U. A.

ÎN VIETNAM
*• ■■ r. ■ - -■ .
STOCKHOLM. Peste 2 000 de 

persoane, relatează agenția As
sociated Press, au participat sîmbă
tă seara la o demonstrație desfășu
rată pe străzile din centrul capitalei 
suedeze, pentru a protesta contra 
agresiunii americane din Vietnam. 
Man.ifestanții,: în.-majoritate. tineri, 
purtau pancarte-pe care se putea 
citi: „S.U.A., părăsiți Vietnamul!"

Astfel s-a încheiat săptămîna 
de solidaritate cu poporul viet
namez , organizată din inițiati
va organizației suedeze „Comitetul 
pentru Vietnam". In cadrul aces
tei săptămâni, în numeroase orașe 
din țară au avut loc mitinguri și 
demonstrații unde au . luat cuvîn
tul reprezentanți ai organizațiilor 
obștești din R. D. Vietnam și ai 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, aflați în vizită 
în Suedia, care au vorbit despre 
lupta eroică'a poporului vietna
mez.

marea grevă de protest ce urmea
ză a fi organizată în Japonia, la 
21 octombrie, din inițiativa Consi
liului central al 
neze (Sohyo).

sindicatelor japo-

octombrie a a- 
demonstrație în

sovieto-polonă

TOKIO. 10 000 de persoane, a- 
nunță agenția France Presse, 
au'manifestat duțninică la Sap
poro (Hokkaido) împotriva agre
siunii . americane în Vietnam. O 
manifestație asemănătoare s-a 
desfășurat la Tokio, cu participa
rea .a 3 600 de persoane. Aceste 
demonstrații, ca și altele care le-au 
precedat, constituie un preludiu la

PARIS. La 15 
vut loc o -mare 
orașul Lyon împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam. Reprezentanți 
a peste 60 de organizații și între
prinderi au prezentat Consulatului 
american din Lyon o petiție în 
care se cere încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra terito
riului Republicii Democrate Viet
nam, stat independent și suveran, 
și retragerea trupelor americane 
din Vietnamul de sud, pentru a da 
posibilitate poporului vietnamez 
să-și hotărască singur, soarta.

MELBOURNE. — In orașul aus
tralian Melbourne a avut loc o 
demonstrație de masă în semn de 
protest împotriva participării 
Australiei la războiul agresiv din 
Vietnam. La mitingul care a pre
cedat manifestația a luat cuvîn- 
tul senatorul laburist Wildon, care 
a condamnat cu asprime agresiu
nea americană 
lui vietnamez.

împotriva poporu-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — In 
deolarația comună dată publicită
ții în urma vizitei în U.R.S.S. a 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Polone, se arată 
că cele două părți au hotărît să 
adopte o serie de noi măsuri în ce 
privește dezvoltarea ' continuă a 
colaborării economice sovieto-po- 
lone. S-a realizat un acord cu pri
vire la sporirea volumului livră
rilor reciproce de mărfuri.

In comunicat se arată că U.R.S.S. 
și Polonia condamnă în modul cel 
mai hotărît acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Vietnam și vor acorda în 
continuare poporului vietnamez 
sprijin politic și ajutor multilate
ral pentru ca acesta să respingă 
agresiunea americană. Cele două 
părți au fost unanime în părerea 
că înfăptuirea propunerilor con
structive, conținute în Declarația 
de la București, ar contribui în 
mod cert la însănătoșirea radicală 
a atmosferei pe continentul euro
pean, ceea ce ar corespunde aspi
rațiilor tuturor popoarelor. Ele au 
reafirmat că sînt gata să partici
pe la o conferință europeană pen
tru discutarea problemelor privind 
asigurarea securității continentului 
și realizarea colaborării intereuro- 
pene.

In declarație se subliniază că 
Uniunea Sovietică și Polonia vor 
continua „Să caute căi spre rezol
varea problemelor internaționale 
actuale, călăuzindu-se după inte
resele menținerii păcii și securită-

ULTIMUL SCHIMB

„Bismarck* din Gelsenkirchen — una din cele mai 
mari' și mai moderne mine de cărbuni din Ruhr 
(R. F. Germană) — ți-a închis definitiv porțile. Fi
lială a concernului „D.E.A.”, „Bismarck" a avut în 
momentul închiderii 3 800 de mineri și 350 de func
ționari ți personal tehnic. Presa vest-germană arată 
că, în timp ce pe lucrătorii afectați de această în
chidere fi așteaptă un viitor nesigur, acționarii vor 
încasa profituri mari.

Explicafia acestui, fapt, în aparență paradoxal, este 
următoarea. în decursul verii, majoritatea acțiunilor 
concernului „D.E.A." au fost achiziționate de mono
polul petrolier american „Texaco”. Acesta urmărește 
reducerea cotei-părți a cărbunelui vest-german în 
balanța energetică a țării și trecerea la folosirea pe 
scară cît mai largă a petrolului și a gazelor naturale 
de .import — aducătoare de profituri mult mai mari, 
în afară de aceasta, guvernul vest-german acordă 
pentru fiecare tonă de cărbune neexfras (calculele 
fiind făcute în raport cu capacitatea minei respecti
ve) o primă de 15 mărci. în acest fel, scrie „Die 
Andere Zeîfung*, societatea proprietară va realiza 
din prima acordată de stat și din vînzarea inventa
rului un cîșfig de aproape 140 milioane mărci — 
echivalentul profitului ce s-ar fi putut obține de-a 
lungul, a 30 de ani prin. extracția cărbunelui din în
treaga regiune Gelsenkirchen.

Pe de altă parte — continuă ziarul — muncitorii 
nevoiji. să-și caute noi locuri de muncă „trebuie să 
conteze pe mari reduceri de salarii — pînă la 30 la 
sută — pentru că nu pot găsi altă ocupație decît 
aceea.de muncitori auxiliari". Cel mai greu sînt 
însă loviți circa 600 de mineri, între 45—55 de ani, 
cărora „nu le rămîne deschis decît drumul spre ofi
ciile de muncă , pentru a-și ștampila adeverința de 
șomeri".

I CRONICA EVENIMENTELOR SĂPTĂMÎNII
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Vie activitate internațională 
i u.a țării noastre la 0.

ții internaționale, ale înlăturării | 
primejdiei unui război mondial", 0 
Ele consideră că una din condițiile « 
necesare ale eficienței O.N.U. o » 
constituie transformarea acesteia n 
într-o autentică organizație uni- | 
versală și, în legătură cu aceasta. » 
sprijină declarația R. D. Germane ra 
cu privire la admiterea ei în g 
O.N.U. și se pronunță pentru resta- “ 
bilirea drepturilor legitime 
R. P. Chineze în O.N.U.

ale

I

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Jânos Kâdâr, prim secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Gyula Kallai, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, și generalul 
colonel La jos Czinege, ministrul 
apărării naționale al R. P. Ungare, 
au sosit duminică la Moscova, în- 
tr-o vizită prietenească la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic.

CRAHUL BĂNCII „INTRA44

S/ OFERTA D/W WALL STREET
BEIRUT 16 (Agerpres). — 

Crahul financiar al băncii 
libaneze „Intra", considerată 
drept cea mai mare bancă 
din Orientul Mijlociu, a stir- 
nit o vie neliniște în cercu
rile politice și economice 
din Beirut, Amman, New 
York, Geneva și din alte o- 
rașe. S-a anunțat că toate 
băncile din Liban vor fi în
chise luni. Banca centrală 
ltbaneză nu va putea să le 
asigure un ajutor eficace 
pentru a putea face față re-

tragerilor masive rezultînd 
din crahul băncii „Intra". 
Guvernul libanez a ținut o 
serie de ședințe pentru a 
examina mijloacele de re
zolvare a acestei crize ale 
cărei consecințe ar putea 
depăși cadrul pur financiar. 
Din ordinul autorităților, 
rourile sediului central 
ale diverselor sucursale 
băncii „Intra" din Liban 
fost puse sub sechestru. 
Procuratura a ordonat des-

„Le Jour", unele 
Wall

bi
ți 

ale 
au

chiderea unei anchete asu
pra circumstanțelor care au 
dus la închiderea băncii.

După cum scrie ziarul li
banez
grupuri bancare din 
Street s-au oferit să subscrie 
o sporire a capitalului băn
cii „Intra". Aceasta — pre
cizează ziarul — ar presu
pune însă „o vînzare în bloc 
a acestei bănci unor Interese 
americane*.

■ CAIRO. Reprezentanții 
celor două orientări din 

mișcarea de eliberare națio
nală din Angola — Mișcarea 
populară pentru eliberarea 
Angolei *1 Uniunea popoare
lor din Angola — au hotărit 
sîmbătă să'ie unifice și să-și 
coordoneze eforturile pentru 
eliberarea Angolei.

Chombe, ■ publicat în ulti
mele «ale numere o serie de 
atacuri la adresa actualului 
guvern congolez.

HNEW YORK. Comisia 
O.N.U. • pentru probleme
le «ociaie a hotărît, cu 88 

de voturi contra 1 (Republi
ca Sud-Afrlcană) șl- o abțl-' 
nere (Portugalia), să proclame 
In iiecare an ziua de 21 mar
tie „Ziua internațională pen- 

discriminărli■ HANOI. în urma trata
tivelor purtate la Hava-

■ na între delegațiile economi- tru eliminarea 
ce ale Republicii Cuba șl rasiale".
R. D. Vietnam a fost semnat

! un acord privind ajutorul
■ economic pe care Cuba îl va
‘ acorda R. D. Vietnam șl un 
protocol comercial pe anul

■ ,9G7-

«BUDAPESTA. Delegația 
condusă de, ' Dumitru 
Hoit, secretar general al 

Comitetului de stat pentru 
îndrumarea și controlul or
ganelor locale . ale adminis
trației. de slat, care, la invi-

H LONDRA. Marea Brlta- 
nie a respins acuzațiile 

Madridului, potrivit cărora 
«vioane engleze, folosind ae
roportul din Gibraltar, au 
violat spațiul aerian al Spa
niei. Aeroportul din . Gibraltar 
este situat în zona „neutră", 
a cărei suveranitate face 
obiectul unul
Marea Britanle

litigiu Intre 
șl Spania.

tația secției Sfaturi populare «gt NICOSIA, 
rlo jin lînnă Guvernul H&vo- an hotărît

încheierea

Congresului

0. I. z.
Sîm- 
celui

O.I.Z. 
lume

I
I
I
I
I
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Dezbătînd 
desfășurată în ultimul timp 
partid și guvern, 
12—14 octombrie a 
Central 
unanimitate și a dat o înaltă apre
ciere acestei activități, pe deplin 
corespunzătoare intereselor funda
mentale ale poporului român și as
pirațiilor înaintate ale omenirii 
contemporane. în cuvîntul de în
chidere rostit de secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt reafirmate 
cu deplină claritate liniile direc
toare ale politicii externe pe care 
partidul și statul o înfăptuiesc cu 
consecvență în scopul de a-și spori 
contribuția internaționalistă la în
tărirea forțelor socialismului și pă
cii, la lupta lor antiimperialistă, 
pentru independență, democrație, 
înțelegere între popoare și pro
gres social, la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești.

Activitatea desfășurată în ulti
mul timp de partidul și guvernul 
nostru demonstrează pregnant 
că la baza politicii noastre se află 
prietenia, alianța și colaborarea cu 
țările socialiste, în interesul fiecă
reia dintre 
și coeziunii 
cialist, al 
cialismului 
țara noastră depune eforturi sus
ținute pentru a extinde relațiile 
cu toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, ceea ce consti
tuie o cerință indispensabilă a epo
cii noastre, un factor de cunoaș
tere și apropiere între popoare. 
Așa cum a subliniat încă o dată se
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
„condiția hotărîtoare pentru pro
movarea largă a relațiilor de 
colaborare între state este respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, corespun
zător voinței și aspirațiilor sale vi
tale, a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalita
tea în drepturi și neamestecul în 
treburile interne". Aceste principii 
formează temelia imuabilă a rela
țiilor externe ale României socia
liste. Vitalitatea și rodnicia lor au 
fost confirmate în numeroasele 
schimburi de vizite și contacte ca
re au avut loc în ultima vreme în 
scopul extinderii și dezvoltării le
găturilor de colaborare economică, 
politică, cultural-științifică cu nu
meroase țări, al promovării efor
turilor îndreptate spre salvgardarea 
și întărirea păcii și securității în 
lume, spre unitatea forțelor anti- 
imperialiste.

în plenară s-a reliefat din nou 
atitudinea partidului și poporului 
nostru de condamnare a acțiu
nilor agresive ale imperialis
mului internațional și în primul 
rînd ale imperialismului american. 
Solidaritatea activă cu lupta eroi
că a poporului vietnamez este o ca
uză scumpă poporului nostru, po
liticii externe a României; ea a fost 
reafirmată de plenară, care a ex
primat hotărîrea poporului român 
de a acorda în continuare Viet
namului luptător sprijin material 
și moral-politic, hotărîrea partidu
lui și statului nostru de a intensi
fica, alături de celelalte forțe iu
bitoare de pace, eforturile politice 
și diplomatice, acțiunile de mobi
lizare a opiniei publice pentru a 
determina curmarea agresiunii și 
respectarea drepturilor fundamen
tale ale poporului vietnamez.

O constantă a politicii externe a 
țării noastre — subliniată din nou 
de către plenară — este preocupa
rea pentru înlăturarea surselor de 
încordare din Europa, pentru nor
malizarea și dezvoltarea relațiilor 
între statele continentului, pentru 
înfăptuirea propunerilor cuprinse 
în Declarația de la București în 
vederea asigurării unei reale secu
rități europene. Această preocupa
re și-a găsit expresie în rezulta
tele rodnice ale vizitelor făcute de 
delegații guvernamentale ale țării 
noastre. în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, într-o serie de 
țări din Europa și în alte părți ale 
lumii, vizite care au contribuit la 
îmbunătățirea atmosferei politice 
în Europa, la cauza păcii în lume.

Un important teren de afirmare 
a rolului activ al României în via
ța internațională, a principiilor pe 
care le promovează, a spiritului 
de inițiativă și caracterului con
structiv al polițicii sale externe îl 
constițuie 
Unite. în 
delegația 
intensă 
valorifice 
le oferă acest important for in
ternațional pentru examinarea. u- 
nor probleme vitale care frămîntă 
omenirea contemporană.

în această privință este remar
cabilă evoluția favorabilă ce s-a 
produs în jurul rezoluției privind 
îmbunătățirea raporturilor de bună 
vecinătate între statele europene, 
inițiată de țara noastră. Recent, cei 
9 coautori au avut o întîlnire în in
cinta O.N.U. și au participat la un 
dineu oferit de delegația română. 
„Mica conferință europeană" — 
cum s-a scris în presa străină — a 
constatat cu satisfacție că perioada 
care s-a scurs de . la adoptarea re
zoluției a înregistrat un mare nu
măr de acțiuni corespunzătoare 
spiritului ei, cu repercusiuni pozi
tive asupra climatului politic eu
ropean. în același timp, ea a exa
minat măsurile și acțiunile ce pot

activitatea externă 
de 

Plenara din 
Comitetului 

al P.C.R. a aprobat în

ele, al întăririi forței 
sistemului mondial so- 
creșterii influentei so- 
în lume. Concomitent,

fi întreprinse în continuare pentru 
aplicarea cit mai eficientă a reco
mandărilor rezoluției, în scopul de 
a favoriza dialogul dintre țările 
europene, procesul evolutiv menit 
să ducă de la îmbunătățirea con
tinuă a relațiilor bilaterale, la co
laborarea multilaterală intereuro- 
peană și înfăptuirea unui sistem 
de securitate europeană. Presa in
ternațională a consacrat multe co
mentarii întîlnirii „celor 9", apre
ciind-o ca pe un eveniment deo
sebit. In articolul intitulat „Româ
nia dă exemplu de atitudine de 
bun vecin", ziarul englez „The 
Guardian", observînd că „Româ
nia a fost forța motrice a ședinței 
de la 4 octombrie" și relevînd 
componența acesteia — „din nouă 
țări, două (Danemarca și Belgia) 
sînt membre ale N.A.T.O., trei fac 
parte din Tratatul de la Varșovia 
(Bulgaria, Ungaria și România), iar 
patru (Finlanda, Suedia, Austria, 
Iugoslavia) sînt neutre din punct 
de vedere militar" — a scris: 
„Ședința a fost cordială... s-a apre
ciat că securitatea europeană se în
temeiază mai bine pe stabilitate 
politică decît pe putere militară". 
Ziarul american „The Christian 
Science Monitor" și-a exprimat pă
rerea că „un nou grup de state se 
manifestă la O.N.U., el reprezen- 
tînd țări europene occidentale, țări 
răsăritene și țări neutre, iar fap
tul că acest grup reunește țări 
mici nu face decît să sporească 
importanța inițiativei". La înfăp
tuirea securității europene sînt 
chemate să-și aducă aportul toate 
țările continentului, mari și mici, 
și este, fără îndoială, pozitivă nă
zuința manifestată în rîndul țări
lor mici și mijlocii de a aduce o 
contribuție crescîndă la înfăptui
rea dezideratului comun al tutu
ror popoarelor europene.

In cursul șederii la New York, 
ministrpl de externe român și 
membrii delegației au avut între
vederi cu reprezentanți a nume
roase țări — contacte care au pri
lejuit schimburi de vederi utile.

Cuvîntarea rostită vineri, în ca
drul dezbaterii generale, de șeful 
delegației române a exprimat 
poziția guvernului român în 
principalele probleme la ordi
nea de zi. La înalta tribună a 
O.N.U. a răsunat glasul poporului 
nostru — de aspră condamnare a 
agresiunii din Vietnam și de soli
daritate cu poporul vietnamez. A 
fost, de asemenea, afirmat 
sprijinul activ al tării noas
tre față de lupta popoarelor îm
potriva colonialismului, neocoțo- 
nialismului, rasismului, pentru a- 
părarea independenței naționale. 
Cuvîntarea a subliniat în mod 
deosebit, pe baza propriei noastre 
experiențe, însemnătatea industria
lizării, ca factor de progres eco
nomic și de consolidare a inde
pendenței. România s-a pronunțat 
pentru îmbunătățirea activității 
O.N.U., pentru înfăptuirea univer
salității ei, cerînd cu hotărîre re
stabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze 
O.N.U., a sprijinit cererea R.
Germane de a fi primită în O.N.U. 
Țara noastră consideră că măsura 
esențială pentru înlăturarea peri
colului unui război nuclear este 
interzicerea armelor nucleare și 
distrugerea stocurilor existente. In 
interesul înlăturării surselor de în
cordare internațională, România 
s-a pronunțat și cu acest prilej 
pentru lichidarea sistemului îm
părțirii lumii în blocuri militare, 
pentru desființarea bazelor străine 
și retragerea tuturor trupelor 
de pe teritoriile altor state. Ur
mărită cu interes viu, cuvînta
rea a avut un ecou larg, care a 
reflectat aprecierea pozitivă de 
care s-a bucurat din partea opiniei 
publice.

Prin acțiunile întreprinse pe a- 
rena mondială și la O.N.U., prin 
întreaga sa politică externă, spri
jinită unanim de poporul nostru* 
România se afirmă ca un factor 
activ în viața internațională, în 
lupta omenirii progresiste pentru 
triumful cauzei socialismului și 
păcii.

la 
D.

organism
Mesagerii înaltei Autorități — 

organul executiv al Comunității 
europene a cărbunelui și oțelului 
— și-au încheiat zilele trecute, în- 
tr-un timp 
pitalele 
C.E.C.O. 
determina 
declare de acord cu așa-numitul 
plan comunitar privind căile de 
ieșire din criza de desfacere în 
care se ailă cele două industrii. 
„La 15 ani de la înființare, scrie 
ziarul „Le Monde", piața comună 
a cărbunelui și oțelului traversea
ză vremuri atît de dificile încît se 
poate pune întrebarea dacă va 
rezista încercărilor care o cople
șesc". Iar comentatorul lui „The 
Financial Times" relevă neliniș
tea vizibilă din cercurile de la 
Luxemburg (unde se ailă sediul 
înaltei Autorități) în legătură cu 
faptul că C.E.C.O. este „într-un pe
ricol serios de a se destrăma".

Astfel de temeri cu privire la 
viitorul C.E.C.O. nu au mai fost 
exprimate pînă acum în Occident, 
deși cei șase au trecut de mai 
multe ori prin crize de suprapro
ducție. In 1957, de pildă, comuni
tatea „a suferit" de prea mult căr
bune ; în 1962, de prea mult 
oțel. Este adevărat, în prezent ță
rile C.E.C.O. produc peste cerin
țele pieței interne și externe și 
oțel și cărbune, iar actuala criză 
de desfacere este mai profundă 
decît cele precedente. Dar nu a- 
ceasta îi determină pe unii ob
servatori de presă să vorbească 
despre „amurgul comunității", ci 
faptul că contradicția între inte
resele economice ale uneia sau 
alteia dintre țările membre și pre
vederile Tratatului de la Paris 
(actul de naștere al C.E.C.O.) ce 
adîncește pe zi ce trece. Cu alte

record, turneul prin ca
târilor membre ale 
Misiunea lor era de a 

pe „cei șase" să se

cuvinte, criza pieței comune a căr
bunelui și oțelului este de natură 
politică și rezidă în caracterul 
„supranational" al comunității, 
înaltei Autorități i s-a conferit pu
terea de a se adresa direct între
prinderilor siderurgice și miniere 
din țările membre fără să țină 
seama de voința acestora.

Faptele dovedesc că „integra
rea" în C.E.C.O., departe de a so
luționa problemele celor două in
dustrii (șl în primul rînd aceea a 
ascuțirii tot mai puternice a con
curenței), le-a accentuat, dînd ost
iei naștere unui proces de auto- 
destrămare. Regulile pieței comune 
a cărbunelui și oțelului au început 
să fie uitate. Italia și Olanda im
portă cărbune și minereu de tier 
mai ieftin din afara comunității. 
Franța promite întreprinderilor sale 
siderurgice și miniere subvenții în 
vederea creșterii competitivității 
pentru a 
rea" lor 
puternice 
tate. Săptămînalul „' 
arată că de la începutul anului 
măsurile pe plan național au răvă
șit comunitatea. Consecințele adîn- 
cirii concurenței sînt prea grave 
pentru ca „cei șase" să se mai gîn- 
dească la normele de funcționare 
a comunității, conchide „Le 
Monde".

In aceste condiții, este lesne de 
înțeles că planul experților C.E.C.O. 
de a se ieși „prin mijloace co
mune" din actuala criză — un ade
vărat S.O.S. comunitar — nu a gă
sit ecou, cel puțin într-o serie de 
capitale, unde se consideră că a- 
cest plan contravine intereselor e- 
conomiei naționale.

împiedica „înghiți- 
de către cele mai 
trusturi din comuni- 

L'Express'

Ion FÎNTÎNARU 
Gheorghe CERCELESCU

cOrganizația Națiunilor 
cadrul actualei sesiuni, 
română desfășoară o 

activitate menită să 
posibilitățile pe care

BERLIN 16 (Agerpres). — 
bătă s-au încheiat lucrările 
de-al VI-lea Congres al Organizației 

, Internaționale a • Ziariștilor. In rezo
luția consacrată problemei vietna
meze, adoptată de Congres, 
cheamă pe toți ziariștii din
să-și îndrepte eforturile în vederea 
încetării agresiunii S.U.A. în Viet
nam și a întăririi solidarității cu po
porul vietnamez. In altă rezoluție se 
exprimă poziția O.I.Z. față de pro
blemele menținerii păcii și securită
ții în Europa, America Latină, Afri
ca, Asia și Orientul arab și sînt de
mascate acțiunile cercurilor impe
rialiste împotriva păcii, libertății și 
progresului social.

în încheierea lucrărilor au fost a- 
lese organele conducătoare. Jean 
Maurice Hermann, a fost reales pre
ședinte, iar Jiri Kupka a fost ales 
secretar general al O.I.Z. Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor din Republica Socialistă Romă-.' 
nia, a fost reales membru al Comi
tetului Executiv al O.I.Z.

Datorită crizei de 
desfacere, capacită
țile de producție ne- 
utiiizale din indus
tria siderurgică a 
„celor șase" au 
sporit considerabil, 
așa cum ilustrează și 
zona hașurată din 
graficul alăturat, re
produs de 
„L'Express”.
cun pour 
(„Fiecare pentru si
ne"). este deviză 
împărtășită de mem
brii C.E.C.O. în acțiu
nile lor privind a- 
tenuarea dificultăți
lor din Industria si
derurgică și a căr
bunelui, relevă pu
blicația citată.

. Statele Unite 
au hotărît să suspende 

acordat 
Potrivit agenției 

U.P.I., decizia americană a 
fost determinată de faptul 
că nave comerciale sub pa
vilion cipriot 
sporturi spre

de pe lingă. Guvernul Rbvo-
■ luționar Muncitoresc-Țără- ajutorul economic. 
uesc Ungar, face o vizită . în Ciprului.

■R. P. Ungară, a avut între- TT ” T 
vederi cu activiști al unor 
sfaturi județene și orășenești.

H KINSHASA. Potrivit li
nul comunicat al Minis

terului de Interne, începînd 
de Ia 16 octombrie a fost ln- 

: terzisă tn Congo difuzarea 
revistei „Le Leopard Libre" 

, editată Ia Bruxelles de cercu
rile colonialiste belgiene. „Le 
Leopard Libre", al cărui in
spirator . principal este

efectuează tran- 
R. D. Vietnam.

H DACCA, 
s-a abăl, 

zile 
pra 
Pakistanul de est a provocat, 
moartea a peste 850 de per
soane. 60 000 de case au fost 
complet distruse.

. Ciclonul care 
s-a abătut în primele 
ale lunii octombrie asu- 
regiunilor de coastă din

revista
„Cha- 

soi"

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Bucureiti, Piața „Sclntell". Țel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele »• fac 1« oficiile poștale, factorii poștali il difuzoril voluntari din Întreprinderi ii Instituții, Tiparul Combinatul Pollgraflo Ceea Scîntell
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