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cel mai scurt timp a însâmîntdrii griului constituie o sarcina de actualitate a lucratorilor de pe ogoare Este necesar sâ seTerminarea în < , ,
din plin fiecare oră bună de lucru și întreaga capacitate a tractoarelor. Paralel cu celelalte lucrări — stringerea și transportul recoltei

folosească
— trebuie 

pregătit în bune condiții terenul pe ultimele suprafețe destinate griului și executat semănatul. în fotografie : pe ogoarele C.A.P. Gelu din raionul 
Sînnicolau Mare Foto : Gh, vinfilă

LIVRAȚI PRODUCȚIA
PENTRU EXPORT?

lem- 
lu- 
de 
de

Grupele de muncă- 
nu numai pe ramuri

O sarcină de prim ordin a fiecărei conduceri de întreprin
dere este aceea de a acorda cea mai mare atenție producției 
destinate exportului, respectării termenelor de livrare, a 

•condițiilor de cantitate și calitate prevăzute în contracte, 
creșterii prestigiului mărcilor de fabricație 'ale unităților 
industriale peste hotare. „ClND ȘI CUM LIVRAȚI PRODUC
ȚIA PENTRU EXPORT?" 
întreprinse în mai multe

— aceasta a fost tema anchetei 
întreprinderi ale industriei ușoare.

de producție, 
dar și în cadrul

fiecărei întreprinderi

Efectele programării 
raționale 
a sortimentelor

măsuri 
ne-au 

realizăm ritmic produc- 
export.

Acestea sînt doar cîteva 
dintre cele aplicate, care 
permis să 
ția pentru

Sita deasă

de producție, ci 
mod diferențiat, în cadrul 
aceleiași întreprinderi. De 
ce fac această propune
re ? Și în industria 
nului, ramură unde 
crez, sînt o mulțime 
locuri de muncă —
exemplu la pulverizat — 
unde se lucrează cu noxe 
mari, locuri care, după

părerea mea, ar trebui în
cadrate'în aceeași grupă 
cu industria chimică, și 
nu cum este uzual în pre
zent — în industria lem
nului.

Kovâcs ANA
lustruitoare, 
IPROFIL „23 August" 
Tg. Mureș

Pentru cei care

în expozițiile de prezentare a 
noilor modele, fabrica „TÎNĂRA 
GARDĂ" din Capitală este me
reu prezentă cu creații care în
trunesc aprecierea unanimă. „Mar
ca fabricii" este cunoscută și se 
bucură de un bun renume și pes
te hotare, întreprinderea exportînd 
anual sute de mii de bucăți trico
taje.

La întrebarea noastră : „Cînd și 
cum livrați producția pentru ex
port?", tov. ing. GEORGE BA
DEA, directorul fabricii, ne-a răs
puns :

' — Pînă la sfirșitul lunii septem
brie am avut de livrat, în diferite 
țări, aproape 320 000 bucăți trico
taje, într-o gamă foarte mare de 
modele și culori. Sarcina a fost 
realizată. Mai mult chiar, am li
vrat cantități mai mari, astfel că 
planul valoric la export a fost de
pășit cu 2 500 000 lei. Menționez că, 
în general, nu au existat întârzieri 
la livrare, iar beneficiarii externi 
au apreciat calitatea superioară a 
produselor. Urmărind perseverent 
realizarea producției pentru ex
port, intervenind cii măsuri efi
ciente, am reușit, pînă în prezent, 
să ne îndeplinim obligațiile con
tractuale.

Despre măsurile luate pentru 
realizarea ritmică -■ a produselor 
pentru export ne-a relatat tov. ing. 
ELENA NICULESCU, șefa 
ciului producție :

— De mai mulți ani, 
noastră livrează tricotaje 
port. Intrucît realizarea exempla
ră a sarcinilor pentru 
unul din obiectivele 
ale politicii economice 
lui și statului nostru, 
dreptat atenția și în această direc
ție. Concret, ce măsuri s-au luat? 
Experiența ne-a arătat că ritmici
tatea și calitatea superioară se pot 
asigura printr-o programare rațio
nală a sortimentelor. Pentru aceas
ta, au fost organizate secții care să 
lucreze numai produse pentru ex
port ; de la începutul anului s-au 
repartizat, articolele pe grupe de 
mașini, evitîndu-se schimbarea lor 
de la o mașină la alta. In felul a- 
cesta, muncitoarele s-au speciali
zat. reușind să asigure executarea 
corectă a operațiilor. Colectivul 
care recepționează materia primă 
a fost mărit, deoarece exigența față 
de calitatea firelor a crescut. Pen
tru fiecare lot. de fire se fac toate 
analizele de laborator. In tehnolo
gia de fabricație au intervenit 
schimbări datorită mecanizării u- 
nor operații — cusut fermoare, 
garnituri etc. Un accent deosebit 
s-a pus pe sortarea pieselor după 
operația de croit.

a controlului
de calitate

Lucrez de mai bine de 
17 ani în aceeași între
prindere — IPROFIL „23 
August" din Tg. Mureș — 
și la același loc de mun
că. Nu mi-a plăcut să 
mă vîntur dintr-o între
prindere în alta, deoarece 
am vrut să-mi cunosc 
bine de tot meseria. De 
aceea consider deosebit 
de bună măsura cuprinsă 
în proiectul de lege pri
vind acordarea pensiilor 
în funcție de continuitatea 
în aceeași unitate de pro
ducție. Ce-aș mai 
spune ? In anii — 
de mulți — care 
mai rămas pînă la
sionare voi depune toate 
eforturile pentru ca. mo
bila pe care o producem 
să fie bine apreciată de 
cumpărători. Și mai
ceva : sper că în această 
întreprindere voi lucra 
pînă la ieșirea la pensie.

După apariția proiectu
lui, împreună cu soțul, 
am făcut o incursiune în
viitor, calculînd suma aceste grupe să fie sta- 
probabilă pe care o vom bilite nu numai pe ramuri

Nu 
însă 
pio- 
su- 
cu 
de

servi

fabrica 
la ex-

export este 
importante 
a partidu- 
ne-am în-

împlinesc 40 de ani 
de muncă efectivă

și continuă

Mai bine de 30 la sută din pro
ducția fabricii de pielărie și încăl
țăminte „CLUJANA" din Cluj este 
destinată exportului. In acest an 
se vor livra, în 16 țări, aproape 
750 000 perechi pantofi bărbătești 
și pentru copii, în zeci de modele. 
Acest volum de producție care se 
exportă e urmarea prestigiului' 
cîștigat de această fabrică pe piața 
internațională.

putea 
destul 
mi-au 

pen-

e

primi lunar în anii pensio
nării. A rezultat că după 
anii de vechime, din cîm- 
pul muncii și după con
tinuitatea la locul de 
muncă vom avea împre
ună o pensie egală cu 
ultimul salariu tarifar, a- 
dică peste 2 400 lei. 
ne-am putut lămuri 
cu destulă claritate o 
blemă : oare pensia 
plimentară împreună 
pensia pentru limită
vîrstă vor putea depăși 
sau nu salariul nostru ta
rifar ? (Pensia suplimen
tară se acordă în i 
pensiei de asigurări 
ciale și deci cu ea se 
poate depăși salariul ta
rifar de calcul al pensiei 
— N.R.).

Aș vrea să ridic și o 
altă problemă care mi-am 
pus-o cu ocazia studierii 
proiectului — și anume 
în legătură cu stabilirea 
nomenclaturii locurilor de 
muncă cu- condiții qrele 
și foarte-grele. Propun ca

Luînd 
proiectul 
siilor, 
recunoștința față de par
tid pentru grija pe care 
o poartă celor ce mun
cesc. Măsurile luate sînt 
o concretizare elocventă 

afara a grijii pentru bunăstarea.
so- și fericirea omului — țe

lul suprem al politicii par- 
. tidului nostru.

N-am ajuns încă la vîr- 
sta pensionării. Știu însă 
că atunci cînd voi ieși la 
pensie mă așteaptă o bă
trînețe asigurată, nu voi 
deveni, în nici un caz, o 
povară pentru cei din jur. 
Și asta e o mare satis
facție.

Proiectul noii legi' cu
prinde prevederi judicioa
se, astfel îneît fiecare să 
fie răsplătit potrivit mun-

cunoștință de 
de lege a pen- 

îmi exprim și eu

cii depuse pentru înflori
rea patriei noastre dragi. 
Ce altă mulțumire poți a- 
vea decît aprecierea du
pă merit a strădaniei ta
le!

M-am gîndit să fac și 
eu o propunere menită să 
întărească, după părerea 
mea, profundul spirit, de 
echitate ce caracterizea
ză proiectul de lege.:

Sînt oameni care au 
început să muncească 
din fragedă tinerețe. Unii 
au împlinit, alții vor îm
plini curînd 40 de ani de

Gheorghe NUTESCU
tehnician...
Sfatul popular
Ploiești .

regional

Buna cuviință, atît de caracteris
tică poporului nostru, ne-a făcut 
dintotdeauna să dăm bătrîneții 
prețuirea și cinstirea ce i se cu
vin. Este, se pare, o coordonată a 
ființei noastre această stimă dată 
senectuții ca unei nobilități de 
platină și diamant a vîrstei. Ve
dem în senectute simbolul înțelep
ciunii, ca o sinteză reflexivă a 
vieții îndelungate. Omul își scoate 
pălăria în fața părului cărunt și-i 
dă întîietate. E o tradiție frumoasă 
a unui popor cu sufletul frumos și 
generos.

O anumită apăsare a timpului a 
dat însă îmbătrînirii gînduri scep
tice și peșimiste cu oftări de ro
manță : „bătrînețe haine grele" 
sau cu meditații de proverb : 
„adună bani albi pentru zile ne
gre". Această esopică prudență 
proprie unei societăți instabile și 
șubrede este anulată în socialism 
de certitudinile 
sigur, care nu 
de întrebare în 
Socialismul, în 
ză a generațiilor, a scos bătrînețea 
din inerție și inutilitate, făcînd-o 
părtașă activă la destinele statului 
socialist, cu experiența ei îmbel
șugată. Veteranii noștri sînt' buni 
sfetnici și dascăli ai generațiilor 
proaspete, viața lor creatoare și 
loială devine un exemplu prin ea 
însăși. La mitingul ținut la Lu- 
peni, cu ocazia vizitei făcute de 
către conducătorii de partid și de 
stat, bătrînul Vasile Feher, partici
pant la luptele din 1929, se adresa 
conducătorilor cu aceste vorbe 
chibzuite și emoționante : „Noi, 
scumpi tovarăși, nu mai putem să 
vă raportăm realizări în produc
ție fiindcă sîntem pensionari. Vă 
putem spune însă că trăim o via
ță plină de bucurii, văzînd împli
nite idealurile pentru care am lup
tat”. „Noi ne ocupăm acum — 
spunea în continuare bătrînul mi
ner — de creșterea în spirit de 
partid a generațiilor tinere și parti
cipăm la destinele patriei prin ac
tivitatea noastră obștească". Acest 
spirit civic, mereu neadormit care 
scutește bătrînețea de rugină, în- 
tr-o țară în care lonqevitatea 
creșt,e necontenit, se datorește a- 
celei continue infuzii de optimism 
pe care politica înțeleaptă a par
tidului nostru o dă vieții. Recenta 
hotărîre a Plenarei Comitetului 
Central este, ea însăși, un argu
ment social al acestui optimism 
perpetuu.

Am avut 
scriitor, la 
de partid 
Hunedoara 
bună, la clipele în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi vestea pe oa
menii muncii sosiți la adunare des
pre noua legislație a pensiei : „Va 
fi elaborată o nouă lege a pen
siilor, care va permite ca munci
torii de astăzi să aibă asigurate 
condiții bune de viață și la bă
trînețe. Partidul și statul nostru se 
îngrijesc de soarta oamenilor mun
cii, a celor care făuresc progresul 
și asigură înflorirea patriei noas
tre socialiste".

Și iată proiectul acestei noi legi 
tipărit și pus în dezbaterea celor 
pentru care a fost gîndit 1

Act partinic și patriotic, legea a 
izvorî! așadar din confruntarea ei 
cu realitatea socială, în tradiționa-

lul sfat pe care conducătorii de 
partid și de stat îl țin cu țara. Mi-a 
fost dat să văd cu ochii și să în
țeleg cu inima acest sfat îndătinat. 
Marea piață mi se părea un areo- 
paq, o sesiune, o plenară în plină 
desfășurare ; în haine sărbăto
rești, țineam de fapt o ședință de 
lucru, chibzuind, cîntărind și tră- 
qînd concluzii.

(Continuare în pag. a V-a) »iFȚ

unui trai solid și 
mai ridică semne 
fața zilei de mîine. 
armonioasă osmo-

fericirea să particip, ca 
vizita conducătorilor 

și de stat în regiunea 
și să asist, de la tri-

TELE

Teatrele populare din 
întreaga țară se află în 
pragul unei noi sta

giuni. In alcătuirea reperto
riului s-a ținut seama de 
posibilitățile de interpreta
re ale acestor colective ar
tistice de amatori, de cerințele 
publicului din orașele în ca- 
re-și desfășoară activitatea, 
precum și din localitățile unde 
vor întreprinde turnee.

Din dramaturgia noastră 
națională, Teatrul popular din 
Lugoj și-a ales ca premiere 
ale acestei stagiuni „Omul ca
re a văzut moartea" de Victor 
Eftimiu și „Grădina lui Dum
nezeu" de
Teatrul popular

Lucia Demetrius, 
din Mediaș

populare

premieră

va pune în scenă „Visul unei 
nopți de iarnă" de Tudor Mu- 
șatescu, „Fîntina Blanduziei" 
de V. Alecsandri și „A doua 
dragoste" de Corneliu Leu, iar 
Teatrul popular din Turnu 
Severin „Anonime" de Al. 
Voitin și „Poveste din pădu
rea aurie" de V. Avrigeanu. 
Teatrul popular din Tulcea 
și-a propus să prezinte două 
spectacole în premieră : „Ta
cite, Ianke și Cadîr" de V. I. 
Popa și „Cu cine mă bat" de 
A. Storin. Două spectacole în 
premieră : „Domnișoara Nas- 
tasia" și „Idolul și Ion Ana
poda" de G. M. Zamfirescu a 
inclus în 
Teatrul popular 
metalurgice din Plopeni, 
giunea Ploiești.

Aurelia GOLIANU

repertoriul său și 
al Uzinelor

re-

(Continuare în pag a IV-a)
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De la bordul avionului, în drum spre India, președintele losip Broz 

Tito a adresat tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, și Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

„Zburînd peste ' teritoriul țării dumneavoastră, adresez poporului 
român prieten și dumneavoastră personal cele mai cordiale salutări și 
cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea continuă, multi
laterală a Republicii Socialiste România".(Continuare în pag. a HI-a)

CELE DOUA
al Partidului Comunist

ALE SARDINIEI

ce părăsești

Ion MARGINEANU

ce 
din

Saidinia 
de per- 

reprezin- 
întieaqa

privirile întîlnesc 
nisip, pămînturi 
ca niște buze

ÎNFĂȚIȘĂRI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Comitetului Central 
Român

Tovarășului CHIVU STOICA
de Statpreședintele Consiliului 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului STEFAN VOITEC•> ->
președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Scumpi tovarăși, BUCUREȘTI
în numele populației Republicii Democrate Germane și în numele 

nostru vă mulțumim dv. și poporului român pentru felicitările cordiale 
pe care ni le-ați transmis cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Germane.

împărtășim convingerea dv. că relațiile frățești și colaborarea 
între Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta continuu pe baza încercată a marxism-leninismului și a 
internaționalismului socialist și vă urăm din inimă, dv. și poporului 
român, noi succese în.construcția socialismului.

WALTER ULBRICHT 
prim-șecretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate 
Germane

Prof. dr. JOHANNES
DIECKMANN

președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

WILLI STOPII 
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Democrate 
Germane

Prof. dr. ERICH CORRENS 
președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrate

(Continuare 
în pag. a II-a)

Noua fabrică de acefilenă de la Combinatul chimic din 
Craiova

îmbrățișată de apele 
de un albastru transpa- 
îent ale Mediteranei, Sar
dinia oferă un adevărat 
caleidoscop în care una- 
qinile trecutului îndepăr
tat se întrepătrund cu 
cele ale prezentului. Stră- 
bătind-o în luna si-n lat. 
trăiești puternic impresia 
că aici, mai mult poate
decît în oricare altă pro
vincie a Italiei, s-au păs
trat nealterate datini se
culare pe care viata mo
dernă de astăzi a izbutit 
să le absoarbă si să le 
influențeze doar partial.

Insula, cu minunata sa 
climă mediteraneană si 
cu vastele resurse natu
rale. a fost trezită la viata 
în anii de după cel de-al 
doilea război mondial, 
cînd republica a început 
să pună în aplicare un 
olan de dezvoltare S-au 
investit fonduri însemnate 
pentru refacerea orașelor 
distruse de bombarda
mente. în special Cagliari, 
pentru dezvoltarea și mo-

dernizarea industriei ex- calorii Cașei del Mezzo- 
aactive si de Drelucrare giorno am aflat că noul 
a minereurilor. jrxtinde- plan cincinal al tării, a- 
rea caoamlâtii oorfurilor.*: . flat 'în aceste zile în dis- 
Semnele înnoirilor îți apar 
evidente poposind nu nu
mai în capitala insulei — 
important centru econo
mic și cultural — ci și în 
orașele din cartea de 
nord și centrală Pentru a 
secate din criză producția

cutia parlamentului ita
lian. prevede fonduri im
portante pentru progresul 
economiei Sardiniei, ur- 
mărindu-se ca. prin crea
rea unor noi zone indus
triale și prin moderniza
rea agriculturii, să se stă
vilească valul miqrator. 
Căci numai în ultimii cinci 
ani au părăsit 
aproape 200 000 
soane, ceea 
tă o zecime 
populație.

De îndată
țărmurile dantelate și pă
trunzi în interiorul insulei, 
peisaiul se schimbă De-a 
lunaul a zeci și zeci de 
kilometri 
dune de 
însetate,

termoelectrică. 
Caqliari s-a 

complex pentru 
sării extrase 
mării Pentru 

au

de ligail din minele Car- 
boniei. a fost construită o 
centrală 
iar , lînqă 
înălțat un 
rafinarea 
din apele
perioada 1965—1969 
fost prevăzute Importante 
sume în scopul executării 
de lucrări portuare si iri
gării zonelor aaricole 
bintuite de secetă Intr-o 
discuție avută cu condu-

(Continuare 
in pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

„Mă duc să mă Joc !....■ îți spune 
copilul, adesea, ca pentru a-ti cere 
consimțămîntul, fără însă a părea 
să aibă vreun dubiu că e pe de
plin îndreptățit să-l și obțină. For
mula nu șochează, e uzuală. Poate 
de aceea nici nu sesizăm îndea
juns aerul preocupat cu care ea 
este rostită, același cu care adul
tul ar spune, bunăoară : „Mă duc 
să lucrez, am ceva important de 
făcut’.

Departe de a fl o ocupație mi
noră, un mod oarecare de a-și 
trece timpul, focul ne apare la o 
cercetare mai ațențăLunJ,ucru deo
sebit da' serios,-~un-șecțgi .ȚTfnbbr- 
tant al 'viSUiLcopiilâ?, «u;hiipircății 
adînci în pf&ce’sul ’dezvoltării"'1 ar
monioase a personalității lor.__

Psihologi și pedaqoqi, de ieri și 
de azi, sînt aproape unanimi în a 
recunoaște jocului excepționale 
virtuți educative, formaționale"; 
xîvna pe care copiii o pun în joc, 
conduita lor în desfășurarea aces
tuia preiigurînd în fâiid" 'modul 
cum vor munci și-cum se vor com
porta mai tîrziu în viață. Jdcul cul
tivă îndemîriarea și agilitatea, dez
voltă acuitatea simțurilor, spiritul 
de observație. Antrenează voința, 
curajul, inițiativa. Disciplinează. 
Cîmp deschis fanteziei, jocul este 
un inegalabil exercițiu al imagina
ției creatoare. Jocurile active de 
mișcare în natură, în aer liber, cu 
alergare, sărituri, aruncări, căță- 
rături — ce admirabil exercițiu 
pentru cultivarea însușirilor fizice 
ale copiilor I Dintre virtuțile jocu
lui, cea mai de seamă rămîne însă 
contribuția sa la integrarea socia
lă a copilului. Copilul se joacă mai 
ales cu copii. Jocul înlesnește a- 
propierea, comunicarea, cunoaște
rea reciprocă, închegarea legătu
rilor de prietenie, schimbul reciproc 
de informație și experiență proprie 
de viață.

In general, noi, adulții, acceptăm 
ideea că jocul este o necesitate 
incontestabilă, vitală a copiilor, o 
activitate normală și mult îndră
gită a lor. Doar și noi ne-am jucat 
cînd eram ca ei și, de ce să n-o 
recunoaștem, nici acum jocul nu 
ne este total indiferent! Totuși nu 
s-ar putea spune că sîntem întotr 
deauna prea grijulii față de acest 
important domeniu de activitate 
al copiilor noștri.

Este desigur plăcut să constați 
cit de mult s-au multiplicat, în anii 
din urmă, mijloacele aflate la în- 
demîna copiilor pentru a se re
crea și cultiva : emisiunile radio- 
televiziunii, filmele și spectacolele 
de teatru, cărțile și publicațiile 
pentru copii, cercurile felurite de 
la casele pionierilor etc. lată însă 
că aflăm și părinți care se vor 
„moderni" și care nu se impacien
tează văz'ndu-și copiii țintuiți în 
fața micului ecran de la emisiu
nile pentru copii pînă la buletinul 
meteorologic. Ba chiar se arată 
mulțumiți că au găsit un mijloc 
de „a-i mai domoli". Mama unei 
școlărite de 10 ani își exprima, cu 
un prilej, satisfacția că fetița ei ci
tește „enorm, cîtu-i ziulica" î bine
înțeles, după ce își pregătește te
mele. O îngrijora doar faptul că-i 
puțin firavă, că nu prea e vioaie 
și n-are poftă de mîncare. Nici nu 
bănuia ce bine i-ar fi făcut fetiței 
o joacă bună, sănătoasă, între te
mele pentru a doua zi și lectura 
de seară 1 Evident, e nevoie de 
măsură în toate.

Balanța trebuie să fie echitabilă 
și atunci cînd cîntărim jocul în ra
port cu învățătura. Unii părinți sînt 
tentați ca, în ziua cînd copilul a 
pășit pragul școlii, să traqă o linie 
de demarcație viguroasă pe teri
toriul copilăriei : „Pînă acum te-ai 
jucat. De-aici încolo — școala, în
vățătură, seriozitate. Gata cu 
joaca 1". Dar un regim excesiv de 
sever, care nu-i rezervă copilului 
și altă alternativă pentru timpul 
său liber decît învățătura, nu e nici 
sănătos, nici eficient. De altfel, sar
cinile pe care școala le încredin
țează elevilor pentru acasă nici 
nu sînt de natură să le ocupe tot 
timpul de după orele de clasă. 
„Grijulii" însă, unii părinți caută 
ei înșiși ocupații instructive, pen
tru „restul" timpului : meditații de 
tot felul, lecții de limbi străine, ore 
de pian, vioară sau coreqrafie 
etc. Ceva asemănător am obser
vat că se petrece în unele școli, în 
recreații : copiii sînt sfătuiți să 
pună mîna pe cărți, să mai repete 
lecțiile, să se asculte unii pe alții 
sau să mediteze, în liniște. Intere
sant e că, în schimb, orele care

DESPRE

COPIILOR
urmează după asemenea recreații 
moarte nu sînt deloc mai fruc
tuoase : copiii se vînzolesc, mîinile 
cotrobăie prin pupitre, picioarele 
se mișcă fără încetare. Tînjesc 
după joc.

O problemă demnă de luat în 
seamă este și aceea a repertoriu
lui sărac al jocurilor pe care le 
practică, cotidian, copiii. E vorba 
de ceea C9 am putea numi „reper
toriu activ", cel aflat în uz. Se pot 
număra pe degetele de la o mînă 
jocurile în care se prind copiii în 
curțile școlilor, la care uneori pu
tem aduna cîteva practicate din
colo de gardul școlii. în schimb 
putem asista la multe, multe impro
vizații de-a „sfîntul", „de-a muș- 
chetqrii" sau „de-a vichinqii' care 
nu arareori degenerează în bătaie 
în toată legea. La asemenea im
provizații spontane, neavenite ale 
copiilor, adauqă uneori, și educa
torii unele . „inovații" proprii, cu 
intenții educative din cale-afară de 
străvezii. Așa de pildă, jocul ace
la captivant de orientare, cu ca
racter turistic, presărat cu obsta
cole diverse de trecut și încercări 
ispititoare pe teren, cu busola și 
harta în mînă, îl întîlnim acum cel 
mai ades, „transformat" într-un soi 
de concurs didactic, cu plicuri pi
tite pe-o rază de vreo sută de pași

și conțlnînd bilețele cu întrebări 
recapitulative din manualele șco
lare sau din literatura recomanda
tă. Dar1 jocuri sînt destule, lista lor 
e de-a dreptul impresionantă — 
pentru toate Vîrstele, de toate tipu
rile, pentru toate împrejurările. 
N-au ajuns însă la „beneficiari". 
Ar fi oportună de aceea o preocu
pare aparte pentru asiqurarea unei 
largi circulații a jocurilor : prin 
reviste și prin cărți anume de jocuri 
(colecții întregi), prin instituțiile 
extrașcolare frecventate de copii 
etc.

Sigur, e nevoie și de animatori 
pricepuți pentru a-i sprijini pe co
pii să pună stăpînire pe această 
zestre a lor : oamenii școlii, acti
viștii instituțiilor extrașcolare pen
tru copii, părinții, frații mai mari, 
activiștii obștești, de pe străzi, de 
Ia blocuri și mulți alții.

Organizația de pionieri fiind o 
organizație a Copiilor, îmi pare fi
resc ca întreaga ei viață și activi
tate să fie pătrunsă de joc. Dar 
a unui joc aparte, inteligent : 
în sunetul goarnelor și răpăi
tul tobelor (dacă le vom face 
să se audă mai ades), în limbile 
zqlobii ale focurilor de tabără 
(dacă nu vor mai fi așa rare și așa 
de artificiale), în acțiunile de cer
cetare pe urmele unor evenimente,

oameni și fapte remarcabile, în B— — |
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expedițiile imaginare în Cosmos 
sau în Antarctida, în construcția 
migăloasă a machetei satului na
tal așa cum își închipuie el că va 
arăta peste 20 de ani, în întrece
rile sportive viu disputate, în jocu- 

i rile de orientare (veritabile), în 
contactul viu cu natura patriei.

Alături de pionieri, în joc, este 
de așteptat să-d vedem — cit de 
des — pe comandanții lor. Aceștia 
găsesc astfel o cale de a-i cunoaș
te mat bine pe copii, care în joc se 
deschid ca florile, manifestîndu-se 
mai direct și sincer, mai spontan, 
dar și un mijloc siqur de a-i cîști- 
ga cu adevărat. Am cunoscut mai 
de mult, «lct Orăștie, o învățătoare, 
conducătoare a unei unități de 
pionieri.1 Aparent, nu atrăqea 
atenția în mod deosebit — înaltă 
și uscățivă, nu prea tînără, nici 
prea, exuberantă, cu ochelari pe 
nas. In preajma copiilor însă — o 
cosînzeană 1 „Treaba-i treabă — 
spunea — dar și joaca-i joacă 1* 
Mi-o amintesc înconjurată de cea
ta gălăaioasă de băieți și fete, în 
costume de baie, lansîndu-se cu ei 
pe Mureș la vale pe niște plute 
zdravene, confecționate din coceni I 
de porumb. Ținta era o insulă „a , 
lor", zisă „a curajoșilor". Acolo au 
aprins focul și au tăifăsuit înde- I 
lung, așteptîr.d cartofii care se co- 1 
ceau în spuză. Strașnic o mai iu- ! 
beau copiii și, bănuiesc, nu vor I 
uita ușor anii pionieriei. 1

Problema cooperării adulțiloT la l 
jocul copiilor are desigur multe ' 
aspecte. Cit să se amestece adulții 1 
în joc ? Nu se pot da procente. 
Răspunsul e să se amestece cu 1 
măsură, .cu tact și infinită discre- 1 
tio, simplu, fără atîtea interdicții 
sau sentințe, suaerînd. doar o idee 
de joc, domolind „zelul" . excesiv 
al unora si încuraiînd pe alții re
trași, arbitrînd imparțial, 
pind la joc ca de la eqal la egal. |

Așadar, jocul este un lucru se- I 
rios. Pentru azi și pentru mîine co- 1 
pilul are nevoie de bucuria lui bi- I 
nefăcătoare. In această privință, 
mai elocventă poate decît orice 
pledoarie întraripată este însăși 
priveliștea tulburătoare a jocului j 
însuflețit de copii : voia bună și , 
rîsul acela contaqios, larma voioa
să și neastîmpărul sănătos, setea 
aceea de mișcare, de acțiune, o- 
chii strălucitori, obrajii îmbujorați, 
frunțile asudate, juliturile de la 
genunchi, de care nici nu le pasă... |
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Alimentarea cu apă, ca
nalizarea, transportul în co
mun ți în general circula
ția, salubritatea, spațiile 
verzi ți alte componente 
ale confortului orășenesc 
pun în fața edililor proble
me complexe. In această 
direcție, ei primesc un a- 
jufor tehn'C calificat din 
partea Institutului de pro
iectare a construcțiilor și in
stalațiilor de gospodărie co
munală (I.P.G.C.). Acesta 
și-a început activitatea a- 
cum doi ani cu unele stu
dii lehnico-economice pe 
diferite teme de gospodă
rie comunală.

— Cîteva sute de spe
cialiști, ingineri și proiec- 
tanți, constructori, instala
tori, mecanici hidrotehni
cieni, energeficieni, silvici, 
utilajiști, arhiteefi pentru 
sistematizări, chimiști și bio
logi de laborator — ne in
formează ing. M. Minulescu, 
directorul institutului — 
studiază problemele de 
gospodărie comunală, pro
iectează diferite obiective 
și. utilaje, acordă asistentă 
tehnică la realizarea lor. 
Pentru prima oară une'e 
probleme cum ar fi cete de 
salubritate, circulația în o- 
rașe și transportul în co
mun sînt abordate în mod 
științific, pornindu-se de la 
metodologii precise carp 
permit fraqerea unor con
cluzii valabile și aplicabile 
în mai multe localități. Pe 
baza lor se fac proiectările 
respective.

Pornind de la soluția de 
sistematizare a cartierului 
Mănășfur din Cluj, care în 
anii următori își va schim
ba complet înfățișarea, o 
echipă , de specialiști de la 
I.P.G.C. a studiat condițiile 
în care se va desfășura cir
culația după sistematizarea

acestei părți a orașului. 
Concluziile la care s-a a- 
juns au influențat unele so-
Iuții preconizate de siste
matizare. La Cluj, studiul a 
fost mai larg și a cuprins, 
între altele, anchete -și son
daje pe mijloacele trans
portului în comun al ora
șului. S-au urmărit depla
sările din cursul dimineții 
de la domiciliu spre locu
rile de muncă și înapoi, 
precum ți cele din cursul 
după-amiezii, cînd mișcarea 
este de obicei spre centru, 
spre promenadele tradițio
nale. Asemenea studii se 
fac șl la Craiova, Pitești, Ba
cău, Oradea. Prin ele se 
determină fizionomia străzi
lor în ce privește capacita
tea lor de a prelua traficul 
de pietoni și vehicule, den
sitatea necesară a mijloace
lor de transport în comun, 
se determină dotările nece
sare unei bune desfășurări 
a circulației — autobaze 
pentru mijloacele transpor
tului în comun, locuri de 
parcaj, amenajări do inter
secții, subtraversări, marca
je, semnalizări. Toate stu
diile, și, în ultimă instanță, 
proiectele se fac ținîndu-se 
seama de creșterea rapidă 
a gradului de motorizare, 
de dezvoltare în viitor a 
orașelor.

O dată cu problemele de 
maximă igienizare a orașe
lor. salubritatea pune ți 
probleme de natură econo
mică. Ea implică .curățenia 
străzilor, mijloace și meto
de moderne de colectare a 
deșeurilor menajere, și in 
parte industriale, transpor
tul și neutralizarea lor con
trolată prin depozitare, in
cinerare sau compostare. 
Pentru majoritatea orașelor 
se recurge la soluția depo
zitării controlate a deșeuri

lor, acoperirea lor cu pă- 
mînt ți redarea în circuitul 
agricol a acestor terenuri 
sau amenajarea lor ca spații 
verzi. La institut s-a realizat 
proiectul tehnic al unei au
togunoiere moderne ce va 
fi construită în serie avînd 
la bază șasiul autocamionu
lui „Bucegi*. S-au efectuat 
cîteva studii tehnico-econo- 
mice și unele proiecte de 
ansamblu pentru organiza
rea salubrității în orașele 
Cluj, lași, Hunedoara, Baia 
Mare, Alba lulia, Tulcea, 
Medgidia. Altele sînt în 
curs. Deoarece ia acest in
stitut se află singurul nu
cleu de specialiști în aceas
tă problemă, aici se reali
zează și un studiu privind 
salubrizarea Capitalei la ni
velul cerințelor moderne.

S-ar putea pune întreba
rea : cu ce contribuie in
stitutul la proiectarea și a- 
menajarea de spații verzi, o- 
dală ce există unități spe
cializate pentru realizarea 
acestora ? Unele amănunte 
interesante ne-au fost rela
tate de către inginerul șef 
al institutului, fov. M. Ver- 
nescu. Efectuîndu-se un stu
diu pentru precizarea celor 
mai bune condiții de reali
zare a spațiilor verzi s-a vă
zut că parcurile, covorul 
floral multicolor, realiza
rea ți întreținerea lor au 
o pondere destul de însem
nată în bugetele locale și 
că se pot obține rezultate 
mai bune. Un colectiv spe
cializat al institutului a efec
tuat studii ample pentru re
giunile Hunedoara și Olte
nia. analizînd modul cel 
mai economic de realizare 
a materialului săditor — 
arbori, arbuști ornamen
tali, flori, baze dendro- 
loqice. Ținîndu-se seama 
de condițiile de trans

port, de teren șl de folo
sire, se prevăd soluții de 
ansamblu, Iar pentru liecare 
pepinieră sau parc se tac 
proiecte de detaliu. Printre 
altele, se proiectează două 
noi parcuri la Craiova t 
„Cornițoiu’, ta ieșirea spre 
Ișalnifa. și „Lunca", în par
tea de sud a orașului, în 
lunca neamenajafă a Jiu
lui.

Am subliniat în special 
laturi ale activității de gos
podărie comunală care în 
urma creării institutului sînt 
abordate în chip nou. Dar 
specialiștii Institutului de
pun și un mare volum da 
muncă la proiectarea rețe
lelor de apă și de canaliza
re ale orașelor, activitate ce 
se desfășura pînă acum tie 
în alte institute, fie pe sca
ră locală, unde existau ca
dre de specialitate.

Problemele confortului o- 
rășenesc văzute în perspec
tivă s-au și conturat pentru 
întreg cincinalul sub forma 
unor sarcini precise de pro
iectare : lucrări de alimen
tare cu apă la Tulcea, 
Cîmpulung Muscel, Curtea 
de Argeș, Chișineu Criș, ca
nalizări la Alba lulia, Bala 
Sprie, baze de transport în 
comun la lași, Brașov, Cra
iova, Oradea, Sibiu, salubri
tate modernizată la Cluj, 
lași, Ploiești, Pitești, Hune
doara și alte cîteva sute de 
documentații tehnice — 
proiecte, studii și cercetări 
— care îmbracă întreg pro
filul de activitate al insti
tutului. Acest profil este în
cadrat în parametrii confor
tului urban, care deși nu 
pot fi exprimați în cifre sau 
procente, sînt vizibili în 
transformarea dinamică a 
orașelor noastre.

Al. PLAIEȘU

DEZBATEREA PROIECTULUI LEGII PENSIILOR

Pentru cei care

de muncă
și continuă

(Urmare din pag. D

muncă și, poate, chiar mai 
mulți. Proiectul prevede 
pentru aceștia o creștere 
a pensiei, ceea ce este, 
fără îndoială, drept. Ți
nîndu-se seama însă de 
anii de muncă pe care 
i-au prestat, precum și de 
faptul că, oricum, majo
ritatea se apropie de vîr-

sta pensionării, cred că, 
la capitolul 11, punctul 7, 
ar fi bine să se adauge 
un paragraf cu următorul 
conținut : „Persoanele
care împlinesc 40 de ani 
de muncă efectivă și con
tinuă pot ieși la pensie, 
la cerere, indiferent de 
vîrstă, beneficiind de toa
te prevederile, legii".

Să se țină cosit și 
munca de noapte

Ca toți oamenii muncii 
din patria noastră, am 
primit cu deosebită bucu
rie Hotărîrea Plenarei 
C. C. al P.C.R., proiectul 
de lege a pensiilor. Mun
cesc în secția laminoare 
de 32 de ani. Sînt, cum 
s-ar spune, veteran în 
producție. In anii pe 
care-i voi mai petrece 
în această secție, mă 
voi strădui nu numai să 
iau parte cu toată pu
terea mea de muncă la 
efortul colectiv pentru 
modelarea unor canti
tăți tot mat mari de 
metal, dar și la formarea 
de noi cadre

Șe știe că noi, cei din
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siderurgie, lucrăm în 
schimburi, zi și noapte. 
Eu aș. propune ca în noul 
proiect de lege să se in
troducă un aliniat în care 
să se prevadă — fie,prin 
reducerea limitei de vîr- 
stă, fie prin creșterea 
procentului la pensie — 
unele avantaje pentru cei 
care au lucrat mai mult 
de o treime din anii lor 
de muncă pe timp de 
noapte Munca de noapte 
cete eforturi mai mari și 
s-ar stabili o diferențiere 
echitabilă, față de acele 
categorii de salariați care 
lucrează numai ziua.

Matei BTTEA 
prim maistru 
secția laminoqre 
Combinatul Siderurgic 
Reșița

Schimb de experiență 
privind asigurările 

facultative de bunuri 
și persoane :

în zilele de 18 și 19 octombrie 
a avut loc la Curtea de Argeș uri 
schimb de experiență interregio
nal organizat de „Gazeta finanțe
lor" și Direcția generală a Ad
ministrației Asigurărilor1 de Stat 
pe tema : dezvoltării Asigurărilor 
facultative de bunuri' și persoa
ne. Lucrători ? din unitățile 
ADAS din regiunile Argeș, Bra
șov, București, Dobrogea, Hune
doara, Oltenia și Ploiești au fă
cut propuneri în legătură cu ex
tinderea formelor actuale de asi
gurare și îmbunătățirea unor re
glementări care să contribuie la 
creșterea operativității în deser
virea asiguraților, la dezvoltarea 
asigurărilor facultative de bunuri 
și persoane în rîndurile cetățeni
lor.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul Ștefan Popovici, directo
rul general al ADAS.

(Agerpres)

Foto : M. Cioc

Treptat, se obișnuiesc, pare-se, 
cu toții : șantierul — cu desfa
cerea pavajului, șoferii — cu tra
seul deviat, ploaia — cu gropile, 
iar gospodăria comgnală — cu ar
ticolele critice. Este iiresc însă ca 
cetățenii să nu se poată obișnui 
nici cu autobuzele care le ocolesc 
drumul zilnic, nici cu grămezile de 
piatră din mijlocul trotuarelor și 
nici cu perspectiva tot mai apro
piată a declanșării noroaielor.

Trebuie să spunem de la bun în
ceput că, în Capitală, numai în 
anul 1966 au fost deschise pes
te 40 de șantiere, printre care 
modernizarea unor artere im
portante ca : bulevardul „1 Mai", 
șoseaua Viilor, Splaiul Unirii, stra
da Eminescu, șoseaua Cotroceni. 
Dintre obiectivele anului viitor se 
pot cita bulevardul 1848, șoseaua 
Panduri, bulevardul Ion Șulea, 
.pasajul Jiului — Scînteia. Crește
rea este nu numai de ordin 
cantitativ, dar și calitativ : funda
țiile de piatră de rîu sînt înlocuite 
cu betonul de ciment, care asiqură 
o durabilitate sporită, siquranță în 
transport ; asfaltul turnat cedează 
locul betoanelor asfaltice, cu ade
rență superioară, rezistență la rulaj 
mai mare.

0 CĂRARE
PRIM DESIȘUL
DE INIȚIALE

Modernizarea unei străzi nu se 
referă însă numai la drumul pro- 
priu-zis. Ea privește în egală mă
sură complexa rețea de lucrări 
edilitare, începînd cu conductele 
de apă și canalizare și încheind 
cu cablurile telefonice. Numai în

subsolul străzii Eminescu, de 
exemplu, s-au executat 14 inter
venții diferite. Fiecare gen de lu
crare are beneficiarul el și este 
realizată de altă întreprindere de 
construcții montaj, astfel îneît pen
tru un neinițiat ar fi nevoie de un 
ghid ca să. nu se rătăcească. în a- 
ceastă adevărată pădure subtera
nă, căreia îi corespunde un com
plicat catalog de prescurtări: 
I.C.A.B., I.C.H.F., I.C.M.E., I.D.E.B,, 
I.D.G.B., I.D.P.B., I.T.B., M.E.E.,
M.P.T., P.T.T.R., S.P.O.B. și, în fine, 
un nume care nu admite reducerea 
la inițiale : „Teleconstrucția". Este 
limpede că, într-o asemenea situa
ție, coordonarea tuturor beneficia
rilor, subproiectanților și întreprin
derilor de construcții-montaj care 
conlucrează la modernizarea unei 
artere de circulație devine pe cît 
de necesară, pe atît de dificilă. In 
prezent, această misiune importan
tă revine unei comisii din cadrul 
secției de gospodărie comunală a 
Sfatului popular al Capitalei. Aici 
sînt reprezentate toate instituțiile 
interesate ; la începutul anului, se 
întocmesc grafice de eșalonare a 
lucrărilor, iar pe măsură ce do
cumentația este asigurată și sînt 
pregătite toate condițiile, se elibe
rează autorizații de deschidere a 
șantierelor. Numai că între plani
ficarea de la începutul anului și 
execuție intervin uneori diferențe 
substanțiale.

Să analizăm cazul șantierului de 
modernizare a șoselei Cotroceni. 
Prin graficul inițial, lucrările tre
buiau să se desfășoare în perioa
da aprilie-august. In realitate, ele 
au început în iunie și continuă să 
se desfășoare și în prezent. Ul
timul termen planificat este 15 no
iembrie. (Rămîne de văzut dacă el 
va fi respectat). Lucrarea cea 
mai rămasă în urmă și care a 
ținut în loc executarea drumului 
este construcția unui nou canal 
colector pe porțiunea dintre strada

dr. Marinescu și Splaiul Indepen
denței ; încheierea ei, programată 
inițial pentru luna iulie și prelun
gită — la eliberarea autorizației 
— pînă în august, n-a avut loc nici 
acum. De altfel, asemenea prelun
giri ale termenelor prevăzute prin 
gratie s-au înregistrat și la alte 
șantiere. Dintr-o situație pe care 
ne-o furnizează secția de gos
podărie comunală reiese că nu
mărul șantierelor în lucru a scăzut 
în trimestrul IV de la 25 la 11, 
ceea ce, aparent, este îmbucurător. 
Dar la o cercetare atentă se poate 
constata că printre cele rămase 
se înscriu toate obiectivele mai im
portante. De ce au rămas deschise 
„pentru toamnă și începutul iernii* 
majoritatea șantierelor mari ? Un 
răspuns pare firesc : pentru că 
ele presupun volumul cel mai mare 
de lucrări. Cauzele sînt însă mult 
mai adînci. •

LUCRĂRI COMPLEXE,
CAUZE COMPLEXE

Este vorba, în primul rînd, de 
repartizarea investițiilor. Din ini
țiativa sfatului popular, substan
țiale fonduri au fost trecute de la 
capitolul „reparații" la capitolul 
„modernizări". Numai că propu
nerea, înaintată forurilor de resort 
în februarie, a fost aprobată, 
după cum ni se semnalează, abia 
la sfîrșitul lui mai. Acest fapt a 
avut ca urmare o triplare a sarci
nilor pe semestrul II, ceea ce a 
dus la deschiderea, în a doua 
jumătate a anului, a încă 14 noi 
șantiere. Desigur, era bine ca 
asemenea propuneri să fie formu
late chiar de la începutul lui ia
nuarie ; mai era poate nevoie de

un plus de discernămînt în repar
tizarea inițială a fondurilor între 
reparații și modernizări ; și, desi
gur, de ceva mai multă operati
vitate.

Trebuie luată apoi în considerare 
dificultatea deosebită ce o pre
zintă însăși coordonarea lucrărilor. 
Instituțiile interesate se află în 
subordonări diferite; O bună parte 
intră direct în rețeaua sfatului 
popular, deși nu depind toate de 
secția de gospodărie comunală, 
întreprinderea de drumuri și po
duri, de exemplu, ține de Di
recția generală construcții-montaj. 
I.C.M.E., I.D.E.B., Teleconstrucția 
sînt însă subordonate Ministerului 
Energiei Electrice sau Ministerului 
.Poștelor și Telecomunicațiilor. Iar 
cu acestea colaborarea este mai 
anevoioasă. Toți factorii amintiți 
sînt angajați în acțiuni diferite, își 
concentrează atenția în alte direc
ții. Dacă I.D.E.B. nu va dispune 
de fonduri decît peste doi ani, să 
zicem, pentru modernizarea rețelei 
electrice pe o anumită stradă, ră
mîne de ales între a executa stra
da fără rețea — cu riscul de a o 
sparge din nou, peste doi ani — 
și a amina modernizarea întregii 
străzi pînă la data cînd se va 
dispune de fondurile necesare.

Chiar și după stabilirea de 
comun acord a graficului de lucru, 
se ivesc unele neajunsuri. Așa s-a 
întîmplat, în cazul șoselei Cotro
ceni ■ documentația s-a înaintat de 
secția de gospodărie comunală 
către întreprinderea de drumuri 
și poduri, la 28 mai ; din cauză 
că se întîrziase și aprobarea 
investiției, contractul a fost în
cheiat abia la 16 iulie, deși 
I.D.P.B. ar fi trebuit, conform gra
ficului, să înceapă lucrarea la 1 
Iunie. Mai mult chiar, deși ter
menul de predare fusese fixat ini
țial pentru 30 august, se solicita 
acum amînarea lui pentru... 30 
martie 1967 1 Pe bulevardul 1 Mai,

lucrările au fost mult tărăgănate 
din vina întreprinderii Telecon
strucția. La I.D.E.B. aflăm că, 
deși se cunoaște termenul planifi
cat, ei încep execuția numai în 
momentul cînd sînt siguri că șan
tierul de modernizare a străzilor 
respective se deschide în anul 
respectiv. „De altfel — ni se justifi
că — nQi nu-i stînjenim pe cei de 
la drumuri : • cablurile electrice
trec prin dreptul trotuarului". între 
timp poate să apară necesară, în 
unele cazuri, cuprinderea de in
vestiții noi, cum a fost — de pildă 
— alimentarea cu energie electrică 
a noii clădiri a Institutului de 
Științe Economice, care a contri
buit la prelungirea lucrărilor de 
p° strada Eminescu. Intervine apoi 
destul de des o cauză „istorică" : 
existența unor conducte vechi, de 
zeci de arii, a căror evidentă s-a 
pierdut, cu trasee urmărindu-1 pe 
acela al străzilor de odinioară ; ele 
sînt cu atît mai qreu de defectat 
cu cît proiectarea nu este prece
dată decît rareori de unele son
daje

Experiența de pînă acum, discu
țiile cu specialiștii arată că prin
cipala acțiune care se impune în 
situația actuală trebuie să urmă
rească sporirea eficientei în coor
donarea factorilor ’eluriti ce inter
vin și conlucrează la modernizarea 
arterelor de circulație Ea s-ar pu
tea realiza fie ne calea centraliză
rii investițiilor..proiectării sau exe
cuției, prin măsuri menite să 
ducă la creșterea autorității comi
siei de coordonare, fie prin alte 
măsuri pe care le vor hotărî 
orqanele în competenta căro
ra ar intra o asemenea ac
țiune. Este indiscutabil însă că o 
continuare a stării de lucruri pre
zente nu poate oferi nici o qaran- 
ție că în toamna viitoare, la ve
nirea ploilor, același subiect nu 
va fi fi repus în discuție.

Arh. Gh. SASARMAN

Majorarea pensiei 
părinților 

să nu influențeze 
bursa fiului

Printre alte îmbunătă
țiri reflectînd o preocu
pare plină de grijă și căl
dură pentru viața omului 
muncitor, proiectul de 
lege a pensiilor vădește 
o atenție deosebită față 
de tineretul studios. La 
articolul 31, de pildă, se 
prevede că tinerii care 
învață primesc pensia de 
urmaș pînă la vîrsta de 
25 de ani.

Ar trebui luate însă în 
considerare și unele si
tuații cind majorarea 
pensiei atrage unele ur
mări nedorite pe alte pla
nuri Prin majorarea pen
siilor noastre, soția mea 
și eu vom primi laolaltă 
un spor de circa 300 de 
lei lunar și venitul nostru 
va depăși plafonul pînă 
la care se acordă actual
mente bursele. Fiul nos
tru. student in anul !I 
la Institutul Politehnic din 
Galați, va pierde dreptul 
la bursa de 340 lei, pe 
care o primește. Aflîn- 
du-se în întreținerea 
noastră, reiese că, deși 
pensiile noastre sporesc 
cu 300 de lei, veniturile 
familiei vor scădea.

Propun ca adoptarea 
noii legi a pensiilor să fie 
însoțită și de modificări 
corespunzătoare în regu- 
lqif.entele de acordare a 
burselor, iqr venitul pă
rinților sau susținătorilor 
pensionari să se calcu
leze pe baza pensiei în
casate de aceștia pînă 
în luna decembrie 1966 
sau să se ridice, în mod 
corespunzător plafonul 
pentru stabilirea burselor.

M. ZAIDER
pensionar, Galcifi
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Aprecierile beneficiarilor, CARENJE ORGANIZATORICE
bază de pornire

în perfecționarea fabricației
care provoacă refuzuri de mărfuri

9 ÎN ÎNTREPRINDERILE
DIN CADRUL
D. R. E. F. SUCEAVA

menzile, pentru a avea și noi po
sibilitate să încheiem din vreme 
contractele, să programăm judicios 
producția și să pregătim produsele 
pentru livrare".

- ★ ..........
Problema calității produselor 

realizate în întreprinderile din ca
drul D.R.E.F. Suceava a constituit 
obiectul unei analize în biroul co
mitetului regional de partid. Cu 
acest prilej s-a subliniat necesi
tatea de a se lua măsuri energice 
și urgente în vederea înlăturării 
neajunsurilor semnalate. Printre a- 
cestea se preconizează: reparti
zarea la locurile de muncă „cheie" 
a celor mai calificați muncitori și 
tehnicieni, calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor, folosirea 
justă a pîrghiilor de stimulare 
materială, organizarea asistenței 
tehnice pe fiecare schimb și în
tărirea controlului tehnic de cali
tate.

Ing. Nicolae IONESCU
activist al comisiei economice 
a Comitetului regional 
Suceava al P.C.R.
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

Din datele pe 9 luni ale acestui 
an, centralizate la sucursala re
gională Suceava a Băncii Naționa
le, rezultă că în întreprinderile din 
cadrul direcției regionale a econo
miei forestiere s-au înregistrat 
357 refuzuri de mărfuri, datorită 
calităților necorespunzătoare, în 
valoare de peste 5,5 milioane 
lei. Chiar dacă, în compara
ție cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, volumul refuzuri
lor de calitate s-a redus la jumă
tate, aceasta nu e totuși de natură 
să mulțumească nici conducerile 
întreprinderilor și nici conducerea 
Direcției regionale a economiei fo
restiere Suceava.

Am căutat să aflăm părerile u- 
nor tovarăși cu munci de răspun
dere din conducerea direcției re
gionale și a unor întreprinderi fo
restiere în legătură cu aceasta. .

— „Cele mai multe refuzuri sînt 
determinate. în primul rînd, de 
lipsurile noastre proprii — ne-a 
spus tov. Gheorghe Andronic, ingi
ner șef adjunct cu industrializarea 
la D.R.E.F. Suceava. Ele se dato- 
resc greșelilor de sortare, de cal
cul, actelor eronate etc., ca urma
re a lipsei de supraveghere teh
nică".

Răspunsuri similare am primit 
și de la conducătorii întreprinde
rilor forestiere Gura Humorului, 
Frasin, Cîmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei și Rădăuți. In urma 
unei analize efectuate de un co
lectiv de specialiști din întreprin
deri și activiști de partid de la 
comisia economică a comitetului 
regional de partid, s-a constatat 
că în sectoarele de exploatare si 
unitățile de industrializare a lem
nului stăruie o serie de deficiențe 
care, printr-o intervenție hotărîtă 
din partea conducerilor întreprin
derilor și a D.R.E.F. Suceava, ar 
fi putut să fie de mult înlăturate. 
Sectoarele de exploatare de la în
treprinderile forestiere Brosteni, 
Vatra Dornei, Iacobeni, Moldovi
ța, Gura Humorului și altele li
vrează fabricilor de cherestea can
tități însemnate de lemn gater ră- 
șinoase cu supra și subdimensio- 
nări exagerate, bușteni cojiți par
țial, neretezați perpendicular oe 
axă etc. Din această cauză, pe lîn
gă, faptul că se cheltuiește mano
peră în plus pentru corectarea di
mensiunilor. se diminuează serios fa ' se adaugă '’"modul 
calitatea cherestelei, însemnate 
cantități de lemn apt de lucru dc- 
clasîndu-se în lemn de foc.

Este 
nului, 
noase, 
pentru 
mente 
In acest 
ținem ceea ce ne-a spus 
Aurel Gherasim, directorul U.I.L. 
Putna :

— „In exploatările forestiere 
sînt bine stabilite norme interne 
și „STAS“-uri în ce privește în
cadrarea lemnului în diferite sor
timente. Cu toate acestea, nu de 
puține ori primim bușteni buni 
pentru fabricile de celuloză sau ca 
lemn de mină."

Dar nu numai la U.I.L. Putna 
se întîlnesc astfel de situații. Cu 
prilejul unui control efectuat prin 
mai multe depozite de bușteni, 
s-au constatat numeroase cazuri 
asemănătoare. La depozitul de la 
Poiana-Stampei (I.F. Vatra Dor
nei), 25 la sută din buștenii încăr- 
cați într-un vagon eu lemn de ce
luloză aveau diametrul de 20—28

Colectivul de la „Electroaparataj" 
din Capitală s-a specializat în fa
bricarea unei game largi de pro
duse. în acest an livrăm economiei 
naționale mari cantități de apara- 
taj de instalații contactoare și re
lee de protecție, echipament mi
nier și naval, echipament 
locomotivele LDH și LE, 
vagoanele de călători, 
nirea în condiții optime a-

ÎNAINTATE

DUPĂ

TRIBUNA

ZECE ANI

(Urmare din pag. I)

Petre VIȘESCU
directorul întreprinderii
.Electroaparataj‘‘-București(Foto Agerpres)

Salina Slănic-Prahova. Zonele de exploatare a sării
(Foto Agerpres)

Cu 10 ani în urmă, costișele 
dealului Rediu de lîngă Băleni, 
comună situată pe platforma Co- 
vurluiului, aveau un aspect de
zolant. Președintele cooperativei 
agricole de producție, tov. Alecu 
Crăciun, povestește evocator : „80 
de oameni, mai toți tineri, au 
pornit toamna tîrziu cu sape, lo- 
peți, cazmale să schimbe fața 
acestor pămînturi. Stalul ne-a 
venit în ajutor, trimițîndu-ne 
tractoare și pluguri specialei Ini
țiativei tineretului i s-a alăturat 
tot satul. S-a extins apoi în în
treaga regiune".

Dealul Rediului este astăzi un 
impresionant amfiteatru. Pe trep
tele lui țăranii cooperatori au 
plantat aproape 1 000 ha cu viță 
de vie. Bălenii, locul primelor 
plantații de pomi și viță de vie 
în teraso din regiune, a găzduit 
acum cîteva zile un interesant 
schimb de experiență între tinerii 
viticultori și pomicultori din ra
ioanele Bujoru, Galați și Tecuci, 
organizat de Comitetul regional 
U.T.C. Galați. S-a făcut mai în- 
tîi un succint bilanț. în 10 ani 
s-au amenajat pentru plantații 
vitipomicole, pe terenuri în pantă 
improprii culturii cerealelor, 
18 000 ha. Producția de struguri 

“ a viilor a fost anul acesta de 
7 000—8 000 kg la ha. Noile pod
gorii au dat un spor de produc
ție de peste 6 000 vagoane stru
guri. Pînă în 1970, pantele dea
lurilor slab productive vor fi a- 
menajate pe încă 10800 ha. în 
multe comune lucrările au și 
început.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

pentru 
pentru 

Indepli- 
a 

cestor sarcini a determinat între
prinderea noastră să acorde o deo
sebită atenție calității aparataju- 
lui, realizării unor performanțe ri
dicate la fiecare dintre produsele 
aflate în fabricație. Gradul de com-

plexitate a produselor pe care le 
fabricăm și varietatea de condiții 
tehnice întîlnite la fiecare benefi
ciar în parte ne-au obligat să în
ființăm o grupă de urmărire a a- 
paratelor în exploatare. Grupa cu
prinde tehnicieni de înaltă califi
care, cu practică în controlul de ca
litate.

Observațiile critice culese, avînd 
avantajul verificării nemijlocite în 
practică, constituie unul din punc
tele de pornire în perfecționarea 
calității fabricației curente, în asi
milarea de produse noi, cu perfor
manțe tehnice ridicate. Un exemplu 
concludent îl constituie vechea se
rie de contactoare cu rotație CT, a 
căror exploatare ne-a arătat că 
durata de viață mecanică de apro
ximativ 500 000 manevre nu este sa
tisfăcătoare. Multe dintre ele nu 
atingeau nici 100 000 manevre. Con-

Salina Slănic-Prahova. Zonele de exploatare a sării

siliul tehnic al întreprinderii, 
baza propuneriloi’ celor mai 
verși beneficiari, a analizelor 
tocmite de către proiectanții și teh
nologii din uzină, a stabilit că este 
necesară asimilarea unei serii noi 
de contactoare cu o durată de via
ță mecanică mai mare decît a con- 
tactoarelor vechi. Din cercetările 
făcute s-a stabilit mai întîi ce mo
dele sînt utilizabile și s-a ales o 
variantă. S-a urmărit ca seria 
nouă de contactoare să reprezinte 
soluțiile constructive cele mai a- 
decvate producției de mare serie. 
Studiile tehnico-economice care 
s-au întocmit au optimizat varian
ta stabilită inițial, obținîndu-se o 
eficiență economică înaltă.

Rezultatele bune obținute în ex
ploatare cu seria nouă de contac
toare constituie un motiv de satis • 
facție pentru colectivul de muncă 
al întreprinderii. 11 confirmă apre
cierea unanimă de către beneficiari 
a performanțelor ridicate ale con- 
tactoarelor. Iată, de altfel, numai cî
teva din performanțele noii serii 
de contactoare în comparație cu 
cele vechi: o rezistență de 20 de 
ori mai mare, suprafața de așezare 
este redusă cu 40 la sută, gabaritul 
s-a micșorat cu 20 la sută, numă
rul de repere este micșorat sub- , 
stanțial.

In vederea ridicării performanțe
lor tehnice ale aparatajelor fabrica
te, specialiștii uzinei au abordat pro
blemele diferențiat, de la o grupă 
de produse la alta. Astfel, dacă la 
contactoare s-a urmărit mărirea 
duratei de uzură mecanică, la între
rupătoarele automate s-a vizat 
creșterea capacității de întrerupere. 
Noile întrerupătoare reproiectate în 
întregime în fabrica noastră au o 
capacitate de întrerupere sporită cu 
30 la sută, un gabarit redus cu 35 
Ia sută, obținîndu-se, totodată, și o 
scădere substanțială a timpului de 
montaj. La o categorie întreagă de 
întrerupătoare, prin aplicarea de 
soluții constructive moderne, s-a 
obținut o scădere a gabaritului 
fără diminuarea performanțelor.

Desigur, nu ne vom opri aici, mai 
ales că un număr de aparate, satis
făcătoare sub aspectul performan
țelor tehnice, sînt realizate încă cu 
un consum mare de material, cu o 
tehnologie susceptibilă de a fi îm
bunătățită, în sensul măririi pro
ductivității. In scopul creșterii con
tinue a performanțelor și calității 
aparatajului electric, colectivul de 
la „Electroaparataj" își propune 
reproiectarea. și asimilarea unor noi 
aparate, la care să se elimine defi
ciențele enumerate mai sus. In a- 
cest sens, se reproiectează, în vede
rea asimilării, un nou model de 
microîntrerupător cu numeroase 
variante de acționare, la care cursa 
diferențială a fost redusă de peste 
trei ori. Urmărim, de asemenea, 
realizarea unor aparate cu per
formanțe deosebite, competitive pe 
plan mondial. Prin intensificarea 
cercetării științifice în laboratorul 
uzinal nu numai că se va diver
sifica producția, dar se va obține 
și o sporire a performanțelor apa
ratajului în fabricație.

pe 
di- 
în-

c

— Practic, nu avem dificultăți 
cu produsele fabricate de această 
întreprindere — ne spunea ing. 
I. HAȘEGAN, șeful Oficiului de 
control al mărfurilor din regiunea 
Cluj. De la începutul anului, con
trolorii noștri au respins definitiv 
doar 150 perechi încălțăminte.

în secțiile uzinei, mergînd pe 
firul benzilor de fabricație, te im
presionează stăruința cu care con
trolul interfazic cercetează fiecare 
semifabricat, îl confruntă cu nor
mele obligatorii ale calității supe
rioare. Un control tot atît de exi
gent s-a organizat la depozitul de 
produse finite. O asemenea „sită 
deasă" nu lasă să treacă decît ceea 
ce este ireproșabil și corespunde 
mostrei etalon. Ce arată graficele 
de livrare la export ? Unele co
menzi sînt expediate în avans, 
altele însă cu întîrziere de 3—8 
zile.

— E drept, se mai ivesc defici
ențe în ritmicitatea livrărilor, ne 
spune ing. GHEORGHE BACIU, 
dispecer. Realizarea la termen a 
comenzilor mici trebuie mai bine 
urmărită. Alteori, întreprinderea 
„Româno-export", deși este, pro
babil, cu mai mult timp înainte în 
posesia comenzilor, ne trimite co
menzi cu termene foarte scurte, 
care nu țin seama nici măcar de 
durata ciclului de fabricație. Bună
oară, la 8 august am primit o co
mandă de 15 000 perechi încălță
minte pentru copii care avea ter
men de livrare la 30 august. Dar, 
o dată cu comanda nu ne-au fost 
trimise și modelele de referință. 
Au urmat mai multe „apeluri" prin 
telex pînă s-au lămurit toate lu
crurile, timp în care se putea pre
găti fabricația.

Avem în vedere îmbunătățirea, 
în continuare, a ritmicității și ca
lității producției destinate expor
tului. Intre uzină și întreprinderea 
„Româno-export"'se va utiliza sis
temul de contracte adiționale, sem-

bine știut că sortarea lem- 
îndeosebi a celui 
imoune o grijă 

încadrarea lui 
corespunzătoare 

sens, merită 
ceea ce ne-a

de răsi- 
deosehită 
în sorti - 
calității, 
să. re

ins.

cm, deci erau buni pentru cheres
tea, în timp ce de la același de
pozit, cu cîteva zile mai înainte, 
au fost expediate la U.I.L. Vama 
vagoane ce conțineau peste 60 la 
sută bușteni 
între 17—24

Cînd l-am 
fred Kliiger, 
facere.de la 
posibile astfel de neglijențe, a răs
puns foarte lapidar :

— Neatenție! Altă explicație nu 
există.

Or, dacă șeful unui serviciu al 
direcției regionale privește proble
ma cu atîta ușurință și ocolește să 
dea un răspuns concret la între
bare, nu e de loc de mirare că la 
sectoarele de exploatare se petrec 
astfel de lucruri.

La fel și în fabricile de cheres- g, 
tea, slaba preocupare pentru sor- B 
tarea materialului lemnos consti
tuie una din principalele cauze 
care provoacă refuzuri de mărfuri. 
Dar în majoritatea fabricilor de 
cherestea există sortatori și orga
ne de control tehnic de calitate. 
Cum se explică, totuși, numărul 
mare de refuzuri ?

— Multe refuzuri ar putea fi 
evitate — ne-a răspuns ing. Mo- 
nor Gheorghe, directorul I.F. Fra
sin — dacă, atît noi cît și benefi
ciarii am da dovadă de mai multă 
corectitudine.

— La ce vă referiți cînd faceți 
o astfel de afirmație ?

— La faptul că nu totdeauna se 
respectă condițiile tehnice de sor
tare a cherestelei încărcătorii, 
sortatorii, șefii de depozit expe
diază uneori beneficiarilor mărfuri 
calitativ inferioare, prelucrate 
necorespunzător.

în depozitele de bușteni ale fa
bricilor de cherestea domnește rie- 
orînduiala în ce privește sortarea 
calitativă și dimensională a 
buștenilor de gater. La aceas- 

I neepres- 
punzător de ascuțire și fixare a 
pînzelor de gater, de centrare a 
buștenilor, care, de asemenea, in
fluențează negativ asupra calită
ții cherestelei. Așa se explică de 
ce la unele fabrici— ca cele din 
Vama, Putna, Moldovița, Gura 
Humorului și altele — proporția 
bracului tehnic se menține ri
dicată. în timpul unui sondaj e- 
fectuat la Fabrica de cherestea 
Vama s-a constatat că, la cantita
tea de cherestea debitată, propor
ția bracului tehnic era extrem de 
mare (40 la sută). Or, în astfel 
de situații, indicii de calitate, sta
biliți prin plan nu sînt îndepliniți, 
iar sortatorii, șefii de depozit sau 
chiar de unități „închid ochii", tri- 
mițînd beneficiarilor anumite can
tități de mărfuri necorespunzătoa
re din punct de vedere calitativ.

Fără a minimaliza cu nimic Un
surile proprii, conducătorii unor 
întreprinderi și specialiști din ca
drul D.R.E.F. Suceava au ținut să 
precizeze că multe. refuzuri sînt 
cauzate și de unele neînțele
geri dintre anumite organe econo
mice centrale în ce privește fixa-

al căror diametru era
cm.

întrebat pe tov. Man- 
șeful serviciului des- 
D.R.E.F., cum de sînt

în 
și

rea prețurilor. Iată ce ne-a spus 
în acest sens ing. Valeriu Răies- 
cu, șeful serviciului producție' la 
I.F. Cîmpulung Moldovenesc.

— „Exportlemn“-ul nu ia 
considerare o serie de sporuri
prețuri pe care le aplicăm pe baza 
dispozițiilor date de ministerul 
nostru. Din această cauză, am în
registrat refuzuri în valoare de 
280 000 de lei. (Pe întreaga direcție 
regională a economiei forestiere va
loarea acestor refuzuri se ridică la 
1395 385 lei).

La această afirmație tov. ing. 
Nicolae Ciuntii, directorul între
prinderii forestiere Vatra Dornei, 
a adăugat : „Organele de resort din 
Ministerul Economiei Forestiere ar 
trebui, de asemenea, să aibă în 
vedere și să emită din timp co-

poate deveni 
mai productivă

Printre principalele mijloace de 
ridicare a producției animale se 
numără și folosirea raselor supe
rioare. Una din rasele asupra că
reia se îndreaptă atenția specialiș
tilor este și Bruna de Maramureș. 

" Formată pe plaiurile maramu
reșene, această rasă constituie azi 
un nucleu valoros de taurine, che
mat să contribuie la ameliorarea 
vițelor din toată zona subcarpati
că. Oltenia și aproape întreaga 
Muntenie, exceptînd partea sud-

estică. Originea rasei Brună de 
Maramureș trebuie căutată la sfîr- 
șitul veacului trecut, cînd au fost 
aduse, în raioanele Sighet și Vișeu, 
primele exemplare din rasa 
Schwyz. Deoarece condițiile natu
rale erau asemănătoare zonei din 
care au fost aduse, animalele au 
prosperat, fiind apreciate de către 
populația locală. Ele au fost folo
site atît în creșterea curată, cît și 
pentru încrucișarea cu rasa sură de 
stepă și mai ales cu vitele de 
munte, cu care au dat rezultate din 
cele mai bune. întrucit ținutul Ma

contribuie 
al rasei 
indicilor

urmăresc

■bkhm

la 
in 
ei

să

Cînd și cum livrați
PRODUCȚIA PENTRU EXPORT?

nate de ambele părți. De asemenea, 
se preconizează îmbunătățirea sis
temului de lansare în fabricație, pe 
beneficiari, respectîndu-se cu stric
tețe ciclul de fabricație. Se va in
troduce un sistem nou de marcare, 
etichetare, ștampilare și o amba
lare mai practică și estetică a în
călțămintei pentru export.

0 „buturugă mică" 
ambalajele

etilenă, care se fabrică de întreprin
deri din industria maselor plastice.

Considerăm 
iate cerințele 
prinderi din 
se asigura la timp 
împărtășim, totodată, 
varășilor din această 
privire la necesitatea 
realizează ambalajele să dovedeas
că mai multă ingeniozitate și fan
tezie, să producă ambalaje elegan
te, sugestive, practice.

că sînt 
acestei

Arad

înteme- 
între- 

de a i 
ambalajele, 
părerea to- 

fabrică cu 
ca cei care I

întreprinderea „TRICOUL RO
ȘU" din Arad, care livrează 
cea mai 'mare parte din producția 
sa la export, în acest an și-a rea
lizat integral sarcinile de plan la 
producția globală, marfă și pe sor
timente. Calitatea tricotajelor s-a 
îmbunătățit simțitor. Totuși, unele 
produse finite destinate exportului 
nu au fost expediate. Contractele 
încheiate n-au putut fi onorate la 
termen pentru simplul motiv că... 
nu au sosit la timp o serie de am
balaje și nu s-au asigurat frahtele 
de către întreprinderea comercială 
de export. în culpă s-au aflat 
„Româno-export" și întreprinderea 
poligrafică-Timișoara, secția din 
Arad. Recent, „Tricoul roșu" nu a 
putut livra ritmic o cantitate în
semnată de produse finite, deși 
acestea erau în stoc, deoarece nu 
a primit circa 60 000 pungi din

„Asaltul"
și livrarea neritmică

O mare parte din articolele tex
tile fabricate de „INTEX" Pău
lești merg la export. Colectivul 
de aici a reușit, în ultimul timp, 
să livreze mai ritmic mărfurile 
contractate. Dar, ritmicitatea este 
încă departe de a fi satisfăcătoare. 
Inginerul-șef al fabricii, EMIL O- 
DIAȚIU, justifică lipsa de ritmici
tate prin faptul că la sectorul fini- 
saj-imprimare este o mașină veche 
care se defectează mereu. „Atîta 
timp cît acest utilaj nu va fi înlo
cuit — ne-a spus inginerul-șef — 
necazurile vor continua. Direcția 
generală tutelară din minister a 
fost solicitată de nenumărate ori

să ne ajute, dar cererea noastră 
este abia în studiu" ■

într-adevăr, această mașină cre
ează anumite greutăți în realizarea 
ritmică a planului. Cauza princi
pală o constituie însă slaba orga
nizare a producției pe schimburi 
și echipe. Lipsește asistența teh
nică în schimburile II și III, iar 
pregătirea fabricației la unele arti
cole nu se încadrează în graficele 
stabilite. Se mai adaugă și faptul 
că la cîteva mașini „cheie" — prin
tre care și la mașina despre care 
vorbea inginerul-șef — nu lucrează 
oameni'bine pregătiți. Dovada : în 
luna august, fabrica trebuia să 
producă opt articole în contexte 
noi. Ele nu au putut fi livrate rit
mic la export pentru că a întîrziat 
lansarea lor în fabricație. în pre
zent, întreprinderea are o restanță 
de peste 110 000 metri țesături pen
tru export, mai ales la articolele 
„Balada", „Rolo", „Daria".

Sînt și alte deficiențe de ordin 
organizatoric, care duc la întîrzi- 
erea livrărilor. In magazia de 
mărfuri, ambalarea produselor du
rează uneori... cite o săptămînă. 
Stau lăzile înșirate, pe jumătate 
ambalate.

— într-un ambalaj, ne explică 
VASILE BOGAȚIU, șeful depozi
tului — trebuie să fie mai multe 
desene din același articol. Dar 
nouă nu ne vin din halele de fa
bricație zile întregi decît unul și 
același desen. 11 ambalăm și aștep-

tăm să ne sosească altele. De mult 
timp cerem să se rezolve 
problemă, dar pînă acum 
schimbat nimic.

Eforturile principale ale 
vului de la „INTEX 
trebuie să fie îndreptate 
spre îmbunătățirea calității 
selor. S-au ■ obținut unele 
în acest domeniu și totuși, 
dența întreprinderii mai sînt înre
gistrate refuzuri de mărfuri. în de
pozit se află 
m p țesături, 
sînt cupoane, 
sînt produse 
EUGEN MUNTEANU, șeful servi
ciului financiar al întreprinderii, 
sublinia că „refuzurile de produse 
au provocat, în ultimul timp, du
blarea împrumuturilor restante, 
care au ajuns la 4 milioane lei, 
înrăutățind situația financiară".

în legătură cu livrarea produse
lor pentru export am cerut păre
rea și unor tovarăși din conduce
rea direcțiilor generale tutelare.

Ing. ION DUMITRESCU, direc
tor general al Direcției generale 
pielărie și încălțăminte : „Este a- 
devărat că s-au constatat 
întirzieri în livrare. Dar nu 
vina întreprinderilor. Se știe 
aprovizionarea condiționează 
alizarea ritmică a producției, 
întreprinderile care primesc 
menzi urgente pentru export 
le pot executa rapid, deoarece 
stocurile lor de materiale sînt mici.

această 
nu s-a

colecti-
— Păulești 

hotărît 
produ- 
succese 
în evi

în stoc circa 480 000 
Este drept, o parte 
dar cele mai multe 
de slabă calitate.

Consider necesar să se stabilească 
stocuri raționale de materiale, care 
să permită unităților executarea 
ritmică a sarcinilor urgente la ex
port.

Ing. ADRIAN PETRESCU, di
rector general al Direcției generale 
a industriei inului și cînepii : „Cu
noaștem situația de la „INTEX"- 
Păulești. De luni de zile, direcția 
generală are în atenție această u- 
nitate, care îi dă mult de furcă. 
S-au trimis mai multe brigăzi de 
specialiști să sprijine efectiv con
ducerea întreprinderii, s-au luat 
măsuri concrete — printre altele, 
numirea unui nou director. Totuși, 
persistă încă o serie de lipsuri or
ganizatorice. Referitor la afirma
ția ing. Emil Odiațiu, că mașina 
de la finisaj-imprimare creează 
greutăți, trebuie să spun că nu nu
mai mașina este de vină. în schim
bul în care lucrează un maistru 
cu calificare înaltă, mașina func
ționează bine, dar în celelalte 
schimburi se defectează. Recent, 
secția a fost dotată cu o nouă ma
șină de imprimat, de mare pro
ductivitate.

unele 
din 
că 

re- 
Or, 
co
nți

★
Realizarea ritmică, la un înalt 

nivel calitativ a producției desti
nată exportului este o sarcină ma
joră, de mare însemnătate și de 
aceea trebuie să i se acorde în
treaga atenție. De punctualitatea 
cu care sînt livrate și de nivelul 
calitativ al produselor depinde ri
dicarea prestigiului „mărcilor" de 
fabrică ale țării noastre peste ho
tare. Se desprinde necesitatea ca 
forurile de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare, conducerile în
treprinderilor vizate să ia în con
tinuare noi măsuri menite să asi
gure fondul de mărfuri pentru ex
port, analizînd decadal realizarea 
sarcinilor în acest domeniu.

Anchetă realizată de : Gheorghe
RADEL, Alexandru MUREȘÂN, 
Ion CHIUJDEA și Constantin 
CĂPRARU

ramureșului avea pășuni bogate și 
întinse, iar locuitorii lui se o- 
cupau în principal cu crește
rea vacilor de lapte, încrucișările 
cu rasa Schwyz s-au extins, for- 
mîndu-se în scurt timp o populație 
de taurine brune ameliorate, bine 
adaptate condițiilor locale.

Semnificativ pentru valoarea 
zootehnică ridicată a acestei popu
lații de taurine este că, încă din 
1923, țara noastră a exportat în 
Grecia, Turcia, Italia. Cehoslovacia 
etc. vite din rasa Brună de Mara
mureș.

Stațiunea experimentală Livada, 
fiind așezată chiar în zona de creș
tere a rasei Brună de Maramureș 
și avînd .un nucleu taurin cu o 
valoare biologică ridicată, este che
mată să continue direct vechile 
tradiții ale crescătorilor de vite 
maramureșeni. Prin exemplarele 
de prăsilă livrate, în cadrul zonei 
de formare, stațiunea 
progresul permanent 
vederea îmbunătățirii 
productivi.

Cercetările noastre
obținem, în final, o vacă avînd o 
greutate de 550—580 kg, capabilă 
să producă 4 000—4 500 litri lapte 
cu 4 la sută. grăsime. în vederea 
atingerii acestui țel, în stațiune 
s-au inițiat lucrări de selecție ne
cesare creării unei linii caracteri
zate prin precocitate, producție 
mare de lapte, cu un conținut ri
dicat în proteină și grăsime și cu 
o mare rezistență.

Eforturile noastre sînt îndrepta
te atît în direcția îmbunătățirii 
permanente a condițiilor de între
ținere și îngrijire, cît și spre 
menținerea și folosirea la reprodu
cere a acelor animale care pre
zintă însușiri ce le fac mai adap
tate și care au o mare capacitate 
de transmitere ereditară. Avem 
posibilitatea să obținem, an de an. 
generații de animale mai bune de
cît cele care le-au precedat. Pen
tru a constata progresele, întregul 
efectiv de vaci al stațiunii este su
pus controlului privind producția 
de lapte, conținutul în grăsime și 
proteină, 
producția 
pielii etc.

Dacă în prezent acțiunile de se
lecție întreprinse în stațiune sînt 
limitate la efectivul propriu, pe 
viitor lucrările vor fi .extinse și în 
zona limitrofă. Această extindere 
va duce Ia crearea unei populații 
de taurine cu potențial biologic 
mai ridicat, capabilă să' contribuie 
Ia o mai raoidă ameliorare a 
lor Brune de Maramureș.

Posibilități de realizare a 
propuse sînt atît în stațiune, 
în regiune Amintim doar de 
tenta unei puternice baze furajere 
și a construcțiilor zootehnice la 
nivelul cerințelor moderne de creș
tere — iar în jurul stațiunii a unui 
efectiv actual de circa 3 400 vaci de 
rasă Brună. Este necesar însă ca 
eforturile stațiunii s,ă fie corelate 
cu acțiunile întreprinse în întreaga 
regiune în vederea întocmirii unui 
plan comun de lucru în perspecti
vă. Ar fi necesară înființarea unui 
centru de însămîntări artificiale la 
Livada, în raza căruia să fie cu
prinse toate vacile din apropiere. 
Consider pe deplin justificate efor
turile în direcția ameliorării Bru
nei, mai cu seamă în regiunea 
Maramureș, unde atît condițiile 
mediului natural, cît și cele create 
de om reprezintă o continuare a 
unei vechi tradiții în creșterea tau
rinelor.

Ing. Dumitru ȘERBAN 
cercetător principal, 
Stațiunea experimental# 
Livada-Maramursj

dezvoltarea corporală, 
de carne, însușirile

vite-

celor 
cit și 
exis-

facere.de
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sau 
cîțiva

Ss afla cîndva acredi
tată, în unele medii acto
ricești, ideea că sensibi
litatea, farmecul scenic al 
interpretului ar fi într-o 
neîmpăcată dușmănie cu 
cugetarea lui. Cu cît ar 
spori qra.dul de ' intelec
tualitate, de .intensitate’ a 
proceselor qîndirii în sîn'ul ' 
mijloacelor actoricești, 
cu atît acestea ar scădea' 
în orqanicltate, ar pierde 
din plenitudinea întruchi
pării. Talent și intelect 
erau puse în opoziție an- 
taqonică. Actorul intelec
tual era privit ca o rara 
avis.

Desiqur, șe„ găseau im
plicate în această menta
litate — transpusă în bani 
mărunți pentru justifica
rea tuturor carențelor șl 
comodităților — destule 
elemente dintr-o concep
ție rudimentară asupra 
artei, foarte la modă în 
trecut. Aproape că nu 
mai este nevoie să ar
gumentezi că asemenea 
„teorii* nu mai au credit, 
pentru că exemple vii de 
străluciți actori cu o înal
tă cultură au venit de 
atunci în repetate rîndurl 
să le infirme.

Viața artistică 
nu numai că nu 
iește asemenea 
dar, dimpotrivă, 
strează 
brutală 
singur talentul, 
datele organice ale inter
pretului, neajutorate 
nesusținute și de 
rea intelectuală 
blemelor rolului, 
neîndestulătoare.

Ideea nu este nouă. Ea 
a fost pusă, în diferite 
contexte, de toți cei pe 
care îl considerăm drept 
ctitori ai qîndirii teatrale 
moderne în țara noastră. 
In al doilea deceniu al 
veacului, de pildă, Ale
xandru Davila diferenția 
actorul, de „giugea" (pa
pagal). Pe cînd acesta 
din urmă „se va ține mal 
mult de partea fizică*, pu- 
nînd mai mult preț pe zu
grăvirea datelor exterioa
re, corporale, „fără a ex
plica, fără a desluși, 
fără a coborî în fundul 
subiectului*, actorul vred
nic de arta sa „trebuie 
mal întîi să priceapă sin
teza sau simbolul pe care 
îl interpretează ; ; 
lea, trebuie să le 
inteligibile".

Iar peste un alt 
niu, Camil Petrescu, 
ce supusese unei 
nimicitoare superficialita
tea, snobismul, impostura 
falselor valori teatrale, e- 
nunța cateqorlc : „Nu ss 
poate concepe — e clar 
— artist maro fără viață 
interioară, și nu se poate 
concepe o viață interioa
ră lipsită de inteligență 
profundă cu aplicație di
rectă vieții, fără sensibi
litate receptivă, fără o 
necontenită curiozitate și 
fără o imensă dorință de 
a cunoaște adevărul. Un 
artist mare trebuie să fie 
și în viața de toate zilele 
astfel".

Dacă în trecut aseme
nea cerințe rămîneau în 
stadiul dezideratului, ele 
au devenit astăzi, in tea
trul contemporan, sarcini 
curente, imperative, fără 
de care nu mai poți co
respunde profesional.

Pentru că teatrul con
temporan nu se mal mul
țumește doar să reprodu
că pe scenă existențe, el 
vrea să deqajeze din a- 
ceste existențe semnifica
ții. Nu ne mai mulțumim 
să reprezentăm faptul de 
viață ; vrem să-i deslu
șim cauzele, să-1 demon
tăm mecanismele, să 
implicăm o judecată asu
pra lui, 
țlonal.

Nu e 
chipăm 
mai 
el. In creația 
spectatorul inteliqent con
temporan reclamă și po
ziția interpretului iată de 
personal ; îl cere nu nu
mai un efort de mimare,

do azi 
prileju- 
opinii, 

demon-
- unsori cu o 
evidență — că 

singura

Și 
stăplr.i- 
a pro- 
rămîn

al doi- 
facă

dece- 
după 
critici

să-l dominăm ra-

suficient să întru- 
un persona) nu- 

ldentlllcîndu-ne cu 
actorului,

PREMIILE NOBEL

cl sl de qîndlre, îi cere 
să joace ideile.

Chiar dacă o parte a 
publicului e încă sensi
bilă la modul „melo", 
minor, „sentimentalist*, 
„dulceag*, care aduce pe 
scenă oameni reacționînd 
doar afectiv (și care prin 
asta sărăcește viața su
fletească. limitînd-o doar 
la afecte) — spectatorul 
modern, ' reprezentativ 
pentru o societate care își 
construiește inteliqent, ra
țional viața, este nemul
țumit de asemenea repre
zentări simplificatoare. 
Numai emoția fiziologică, 
„pornită din centrii infe
riori* — cum o definea 
Camil Petrescu — nu-1 
poate satisface. EI pre
tinde actorului — așa cum 
preconiza același ilustru 
combatant al teatrului, 
pomenit mai sus — „să-și 
călăuzească cu intelec
tualitate rolul*, să știe să 
dea strălucire pe scenă 
problematicii contempo
rane.

Pentru aceasta e nevoie 
nu numai de gimnastică 
corporală șl vocală, ci și 
intelectuală.

In anii aceștia am ur
mărit adeseori pe par
cursul repetițiilor procesul 
de creație al unor intere- 
sanți actori, formați în 
ultimele două decenii, șl 
am constatat — nu fără 
o crescîndă satisfacție — 
că preocupările lor inte
lectuale, lecturile literare 
și filozofice, meditația a- 
supra artei lor nu numai 
că nu le-au redus sensibi
litatea, eficiența scenică 
sau puterea de transmi
sie. Dimpotrivă, i-a ajutat 
la o mal justă distribui
re a emotivității, la o 
mai exactă dozare a ac
centelor, la o mai adec
vată, mai precisă valori
ficare a mijloacelor ex
presive. Aceasta a și fă
cut posibil, de pildă, ca 
dramaturgia lui Camil Pe
trescu, care în deceniile 
3 și 4 era considerată ne
prezentabilă, să-șl gă
sească astăzi Interpreți a- 
decvați.

In același timp, insă, 
am putut constata „pe 
viu* cum prezența ana
cronică a fenomenului in
vers îngreunează proce
sul de elaborare a spec
tacolului.

îmi dădeam seama, in 
cursul unor repetiții, cum 
munca devenea anevo
ioasă, se lungea peste li
mitele normale, obosea 
pe ceilalți actori, din pri
cina unui interpret care 
nu reușea să-și însușeas
că miezul rațional al ro
lului. Pentru că nu s-a 
deprins cu efortul intelec
tual în institut, Unde 
disprețuit materiile „ 
retice*, bizuindu-se 
mult pe „talent* (adică, de 
fapt, pe farmecul vîrstel), 
acum, cînd a 
scenă în fața 
flcultăți reale

se poate 
Irosește,

afuns pe 
unor di- 
cu care 

trișa, iată 
asu- 

ener- 
dar... 
răs-

nu
că se
dă, se enervează și 
vează pe cel din jur 
mintea zeiuză «ă-i 
pundă.

Prea a obișnult-o 
confortabilă destindere... 
Și orice comoditate în 
însușirea unei profesii se 
plătește scump, mal de
vreme sau mai tîrziu.

Alteori, lucrînd cu co
lectivul unui viitor spec
tacol, am observat că a- 
tunci cînd ajungeam la a- 
nalize mai aprofundate

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD ! Sala Palatului (se
ria de bilete’‘ 1 788 — orele 19,30)’, Patria (completare 
Tradiții maramureșene) — 8 )' 10 ; 12,15; 14,30; 16,45 i 
19 ; 21,15, București (completare Pictorul Ghiață) — 

11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.9 >
• CENUȘA — cinemascop (ambele «erll) : Republica
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
© FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop ; Lu
ceafărul (completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Bacău) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, Modern — 9 ; 11,15 ; 13',30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
(completare Tradiții maramureșene), Festival (comple
tare Fermenții In lucru) — 8,45 » 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, Feroviar ’(completare Campionatele mondiale 
de popice 1— 1966) — 9; 11,30; 13,45; 16,15 i 18,45 i 
21,15.
© ALERG DUPĂ O STEA : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14. 
© STEAUA FĂRĂ NUME : Excelsior — 9,30 ;
14 I 16,15 I 18,30 ; 20,45, Melodia — 9 ;
16.15 ; 18,45 ; 21 (la ambele completarea 
mureșene).
O UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
pletare Vizita conducătorilor de partid și 
giunea Galați) — 9 ; 11,15» 12.2? , 12 .
© A FOST CÎNDVA HOȚ : Lumina — 9 ;
® SATUL PLUTITOR : Lumina (completare Lacul le
bedelor) — 15,45 ; 18,15 ; 20,45, înfrățirea între po
poare (completare Valentin Serov) — 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Victoria 
(completare Ciucurencu) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Glo
ria (completare Campionatele mondiale de popice — 
1966) — 9 i 12 ; 15 ; 18 ; 21, Aurora (completare Anta
gonisme) — 8,30 i 11 i 13,30 ; 16 i 18,30 ; 21.

11,15 ;
Tradiții

11,45 i
13,30 ;
mara-

Capitol
de stat

13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
11,15; 13,30.

(com- 
în re-

lui, mulți cercetători 
au încercat tratamen
tul hormonal în alte 
localizări ale cance
rului, ca de exemplu 
cel al glandei mamare 
(sinului). Și în aceste 
cazuri se obțin unele 
rezultate, dar ele sînt 
mult mai slabe și tre
cătoare ; în afară de 
aceasta, tratamentul 
hormonal al canceru
lui sinului poate fi 
însoțit de unele efecte 
negative. Administrați . 
în cantități prea mari, - 
hormonii masculini 
(androgeni) se trans- t 
formă în hormoni fe- ’ 
mlnini (estrogeni), 
producînd efectul in
vers, adică accelera
rea evoluției canceru
lui sinului.

Ar putea părea sur
prinzător faptul că a- 
ceastă mare distinc
ție științifică s-a a- 
cordat atît de tîrziu 
cercetătorilor mențio
nați. Trebuie cunoscut 
însă faptul că premiul 
Nobel se acordă nu
mai după o îndelun
gată perioadă de timp 
cînd rezultatele cerce
tărilor sînt confirmat» 
sau prezintă o bază 
destul de 4olidă pen
tru continuarea lor. In 
țara noautr.1 se efec
tuează de asemenea 
cercetări pe direcțiile 
deschise de cel doi 
savanți.

rulul merg în special 
pe linia cercetării — 
pe culturi de țesuturi 
— a mecanismelor 
cancerizării la nivel 
celular.

In ce privește des
coperirea făcută de 
cel de-al doilea lau
reat, profesorul Char
les B. Huggins, a- 
cesta a studiat-o a- 
mănunțit și a verlfica- 
t-o în practică. Unele 
localizări ale canceru
lui sînt hormonal de
pendente, evoluția lor 
fiind puternic influen
țată fie de starea 
hormonală a pacien
tului, fie de adminis
trarea de hormoni de 
un anumit iei. Pe a- 
ceastă bază, Huggins 
a administrat hormo
nii sexului opus in 
diferite cancere și a 
reușit, în cancerul 
glandei prostatice, să 
obțină rezultate impor
tante. Astfel, după 
cum au demonstrat 
cercetările medicului 
german Klmmig, du
rata vieții in cancere
le prostatice, după 
administrarea de hor
moni feminini (estro
geni), s-a prelungit 
de 15 ori față de situa
ția anterioară. Astăzi, 
tratamentul cancerului 
prostatei cu estrogeni 
este bine cunoscut și 
utilizat în lumea în
treagă.

Bazați pe lucrările

idei a piesei, cît de ne
convins era de utilitatea 
efortului celorlalți pentru 
descoperirea universului 
mental în care se va des
fășura conflictul. Era cît 
mai nerăbdător să trea
că „la scenă*. Aici, însă, 
lipsit de acumulările an
terioare, prezența sa era 
sau cenușie și fadă 
(pentru că, nepricepîndu- 
le în profunzime, nu pu
tea reda dramatismul în
fruntării pozițiilor) sau 
fals teatrală (pentru că 
voia să mascheze cu șa
bloane teatrale golul in
terior). Ceea ce a urmat: 
ținerea pe loc a repeti
ției, timpul pierdut cu el 
în dauna celorlalți actori 
pentru recuperarea celor 
neînsușite la timp, poate 
l-au făcut să-și dea sea
ma că „pierderea de vre
me* cu „teoria* era de 
fapt un indispensabil 
prag pontru reușita prac
tică. Bineînțeles că o mai 
solidă pregătire l-ar fi 
scutit și pe el și restul 
colectivului de asemenea 
„plictiseli*.

De aceea considerăm 
dezvoltarea intelectuală a 
actorului o datorie profe
sională. Dublată azi de 
o datorie cetățenească. 
Spectatorul din societatea 
socialistă — mai mult ca 
oricare altul — pretinde 
un teatru capabil să dez
volte o bogată viață in
terioară, cu o comprehen
siune complexă și nuan
țată a naturii șl conștiin
ței umane. Pontru a- 
ceasta are nevoie de un 
actor sensibil, inteligent 
și cult, capabil să repre
zinte, cît mal adecvat — 
în toată complexitatea și 
nuanțarea adevărului el 
— această viață interioa
ră, capabil să dea pe 
scenă autenticitate șl 
iorță dramelor conștiin
ței. Să-l simțim angajat 
în această dialectică inte
rioară. O interpretare o- 
pacă la aceste idei, sim
plificatoare, grosolană, in
cultă echivalează cu 
un act necivic. Iar acto
rul de talent care îm
prumută personajului doar 
învelișul pitoresc al orga- 
nicității sale rămîne de
bitor societății. Aceasta îi 
pretinde și un efort inte
lectual pentru a putea să 
ne aducă pe scenă omul 
total, în toată bogăția 
minții șl inimii lui. A sen
sibilității, dar și a rațiu
nii. Să ajungă să se ex
prime cu o căldură lim
pede.

Să cerem, deci, actoru
lui căldură, forță e- 
moțională șl organicitatea 
vie a experienței trăite, 
dar și claritate — limpe
zirea sensurilor pe care 
experiența trăită le lasă 
în urma sa. Aceasta în
seamnă, de fapt, să-i ce
rem să ajungă la acea 
dominare intelectuală a 
existenței, care e, poate,

asupra personajelor 
situațiilor piesei, 
interpreți ' râmîneau pe 
dinafară, într-o zonă al
bă, fără nici un ecou pen
tru ei, într-o penibilă 
„pauză*. Fondul lor aper
ceptiv limitat, cultura ge
nerală săracă, neoblșnu- 
ința de a ii mereu la cu
rent cu problemele artei 
lor îi împiedică să țină 
pasul cu ceilalți colegi. 
Iar cînd sînt iăcuți con- 
știenți de aceste lacune, 
încearcă să se salveze 
proclamînd atotputernicia 
talentului intuitiv iăcător 
de minuni, inclusiv a mi
nunii de a face publicul 
să priceapă ceea ce ei 
înșiși nu au priceput. Cît 
de mîhniți plecăm, cîteo- 
dată, de la spectacolul 
unui real talent, care în 
ciuda generozității natu
rii ce l-a înzestrat cu o 
profuziune ds daruri : 
organicitate, modulație de 
tonuri, mișcare expresivă, 
vervă scenică ș.a. — nu 
reușește să-și ordoneze 
prin gîndire însușirile, să 
le ierarhizeze într-o ima
gine clară, capabilă să 
ne restituie — cu privile
giul reliefului 
nai — ideea 
ciuda risipei 
rămînem 
năclăită, 
tias de intenții, reflexul 
unui galimatias 
tual. A trece Bub tăcere 
aceste observații „din 
prietenie* echivalează cu 
a nutri cel mai periculos 
dușman al talentului. Căci 
cea mai mare prietenie 
a unui regizor pentru un 
actor esie să-i fie cea 
mai credincioasă, adică 
mai necruțătoare oglindă. 
Cu cît îl vom deprinde 
cu o mai mare rigoare in
telectuală față de creația 
lui, cu o mai severă trie
re a țîșnirilor talentului, 
cu atîta îl vom apăra de 
penibilul acelor prezențe 
actoricești, pe care le vezi 
agitîndu-se încoace și în
colo pe scenă, fără să 
știe de ce. Plecăm mîh
niți de la spectacol cînd, 
într-o piesă interesantă, 
vedem interpreți care se 
descoperă că nu știu des
pre ce este vorba, cînd 
constatăm cum idei pa
sionante sînt morfolite, e- 
ludate, sau pur și simplu 
tăiate, pentru că inter
pretul nu se pricepe a le 
valorifica.

Mi s-a întîmplat, une
ori, să mă ciocnesc, in 
munca de pregătire a u- 
nui spectacol, cu lipsa de 
interes a cîte unui inter
pret pentru tot ceea ce ține 
de partea aparent teo
retică a muncii noastre. 
Cu cîtă plictiseală urmă
rea discutarea operei au
torului sau a altor lucrări însuși sensul ultim al ar- 
care întregeau sfera de

Premiul Nobel pen- 
j medicină a fost 

acordat In acest an 
profesorilor americani 
Francis Peyton Rous 
de la Institutul Rocke
feller din New York și 
Charles B. Huggins de

urmă și anume apa
riția spontană a unor 
tumori maligne la gă
ini, provocate de un 
virus cunoscut azi ca 
„virusul lui Rous".

Nu este recentă nici 
descoperirea făcută

de prof. dr. Octav COSTÂCHEL
directorul Institutului oncologic

său perso- 
rolului. In 
de talent, 

o
cu un galima-
cu Imagine

intslec-

Răspuns la
întrebările

*

Laboratorul Ben 
din Chicago,

la
May 
pentru cercetările lor 
privind cancerul. Pri
mul a primit înalta 
distincție științifică 
pentru o descoperire 
făcută Încă cu o ju
mătate de secol In

de celălalt savant, dar 
aceasta este astăzi pe 
deplin confirmată : es
te vorba de tratamen
tul cancerului prosta
tei la bărbați cu hor
moni ai celuilalt sex.

Deși lucrările pre
miate sînt mai vechi,

însemnătatea lor este 
evidentă. în prezent, 
ipoteza etiologiei viru- 
sale a cancerului este 
pe deplin confirmată 
la animale, cancerele 
putînd fi provocate 
artificial și cu mare 
ușurință prin virusuri, 
la șoareci, șobolani, 
iepuri etc., în orice 
laborator de cancer 
experimental. In acest 
sens, F. Peyton Rous 
este un inițiator. De la 
descoperirea lui s-a 
progresat enorm. As
tăzi se cunoaște chiar 
și compoziția „virusu
lui lui Rous". El este 
constituit în special 
din acid ribonucleic, 
transmițătorul mesa-

jului acidului deoxi- 
ribonucleic, păstrăto
rul caracterelor eredi
tății din nucleul celu
lar. Se cunosc astăzi 
și multe alte virusuri, 
agenți ai cancerelor la 
animale de laborator, 
domestice sau sălbati
ce. Unul dintre cele 
mai importante este 
virusul polioma, care 
se găsește în stare la
tentă sau saprofită la 
multe animale, în spe
cial la șoareci, șl care 
poate provoca la a- 
cestea tumori fie 
spontan, fie Bub in
fluența diferițilot fac
tori de mediu. Astăzi, 
cercetările virusologl- 
ce in domeniul cance-

în premieră 
la teatrele
populare

I VISUL | 
Royal Bal-

- Pentru cei mici: „Ala-balâ".
— Pentru tineretul școlar: „Ștefan 
Vodă, Domn cel Mare".

- Publicitate.
- Telejurnalul de seară.
- Buletinul circulației rutiere.
- Dicționar de personaje. Litera E (I)

18,00• Teatrul de operă șl balet : SERENADA ; 
DOAMNA ȘI CLOVNUL (prezentate de The 1 
let) — 20.
• Teatrul de stat de operetă ; PRINȚESA
— 19,30.
» Teatrul National „I. L. Carăgiale* (sala i______ ,
REGELE MOARF. — 19,30, (sala Studio) : NUNTA IN- 
SlNGERATĂ - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL 
OPPENHEIMER — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Co
medie) : ULISE ȘI COINCIDENTELE — 19,30.
o Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPI
TER — 20.
• Teatrul ............................. ........
« Teatrul „IOli Creangă” ; MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE
o Teatrul „Țăndărică* (sala din str. Academiei) î AM
NARUL — 17,
® Teatrul satlric-muzical „0. Tănase* (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul Uniunii Geherale a Sindicatelor : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
e Circul de stat ; STELELE CIRCULUI — 19,30.

CIRCULUI

Comedia) ;

16.

Hune-

într-o

Mic : AMOOOR — 19,30.

(Urmare dtn pag. I)

șase

») îl,45 i 14,45 i 17,45 i

■V

Silvian IOSIFESCU

Vizita conducătorilor de 
Mureș-AUtonomă Maghla-

fie- 
șase

Si 
tea-

de 
pentru 

rosturile

© NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Giulești 
(completare Antagonisme) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Volga (completare Planeta enigmelor) — 9 i 12 ; 15 ; 
18 i 20,45.
« LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Buzești (completare 
Istoria navigației) 15,30 ; 18 ; 20,30, Miorița (com
pletare Fermenții la lucru) — 9 ; 11,15 i 13,30 ; 16 i 
18,15 ; 20,30.
e BOCCACCIO '70 : Grivița (completare Campionatele 
mondiale de popice — 19G6) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 
18,30 i 21.
® SUZANA ȘI BĂIEȚII : Bucegi (completare Brâncușl 
la Tirgu Jiu) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ALFABETUL FRICII : Unirea (completare Inima șl 
conștiința) — 15,30 i 18.

18 ; 20,30.
Progresul — 15,30 i 18 ;

HOLT — ambele serii ; 
— 9 i 12 i 16,15 i 20,

• HAMLET — cinemascop ; Central — 8,45 ; 11,30 »
14.30 ; 17,15; 20,15.
• FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Union 
(completare Inima șl conștiința) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
tt DILIGENȚA : Doina (completare Istoria navigației) 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, Dacia (Completare 
Lacul lebedelor) — 8,45 — 14,45 în continuare ; 17 ;
19 ; 21,15, Moșilor (completare Vulpea șl corbul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© TlNĂRUL CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA — O 
NOAPTE DE VIS : Timpuri Noi 21 în conti
nuate.

Dar ierarhiile 
sînt aproxima
se poale ince- 
motîve de o-

Publicul din Cuglr va cu
noaște „Mușcata din fereas
tră" de V. î. Popa, în inter
pretarea artiștilor amatori ai 
Teatrului popular din locali
tate. La Rm. Vilcea, Teatrul 
popular anunță „Sosesc disea- 
ră“ de Tudor Mușatescu. Alte 
spectacole cu piese româ
nești : „Ariciul de la dopul 
perfect" de I. Băieșu (Teatrul 
popular al Combinatului chi
mic din orașul Victoria) ?i 
„Fiicele" de Sidonia Drăgușa- 
nu, (Teatrul popular al Combi
natului siderurgic din 
doara).

In repertoriul unor 
populare sînt cuprinse 
se din dramaturgia universa
lă clasică și contemporană: 
„Fîntîna turmelor" de Lope de 
Vega —■ Teatrul 
Lugoj ; „Casa cu 
de Calderon de 
Teatrul popular
„Doctor fără voie" de Moliere 
— Teatrul popular din Cugir; 
piesa scriitorului sovietic A. 
Arbuzov — „Bietul meu Ma
rat" — pe scenele teatrelor 
populare din Călărași și Orașul 
Victoria. Alte 
premieră sînt 
cite două sau trei piese in
tr-un act.

teatre 
și pie-

popular din 
două intrări" 
la Barca — 
din Mediaș;

spectacole în 
alcătuite din

In noua colecție de 
filmologie a Editurii 
„Meridiane" — lipsită 
încă de un titlu gene
ral — au apărut pînă 
acum șase titluri. Nu 
e suficient pentru a- 
precieri care s-ar Vfea 
definitive. Cele 
numere sînt însă des
tul de diverse și 
semnificative 
a evidenția 
și interesul acestei 1- 
nițiative editoriale.

Spte deosebire de 
volumele mai cuprin
zătoare scoase ante
rior în acest domenii), 
printre care se numă
ră cîteva lucrări fun
damentale de istoria 
și teoria filmului (Bela 
Balazs — „Artă fil
mului" și Georges Sa- 
doul — „Istoria' cine
matografului" la Edl-

nă spre studiu — cum 
este cel al lui Ion 
Cantacuzino despre 
trecutul filmului ro
mânesc sau acela al 
Anei Maria Narti des
pre Eisenstein, spre 
eseul scris cu vervă 
(D. I. Suchianu — 
„Marlene Dietrich", 
Iordan Chimet — 
„Westernul") sau ur
măresc mai curînd in
formația minuțioasă 
(Ervin Voiculescu — 
„Cinematografia japo
neză"). Cele două la
turi rămîn în echili
bru, adresa largă se 
păstrează, ca și carac
terul de sinteză per
sonală. De aici șl di
versitatea de procedee 
și de stiluri care ni se 
pare pe deplin justifi
cată.

Ar fî nepotrivit să

■O r
Orchestra simfonică a studenților Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din Capitală 

Foto : R. Costln

• ZORBA GRECUL r Torni» —
20,45.
O AVENTURILE LUI WERNER
Flacăra — 15,30 ; 19, Flamura 
Drumul Sării — 16 ; 19,30.
« C1INELE DIN BASKERVILLE : Crîngași (completare 
Orizont științific nr. 5) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Arta — 
9 I 12,30 ; 16 ; 19,45.
O TAXIUL MORȚII : Mutica — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Popular 
(completare Brotăcelul tși caută un tată) — 15,30 i 18 ; 
20,30.
O ȚARA FERICIRII : Cosmos — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• NU SlNT COPACI PE STRADĂ : Floreasca (com
pletare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Rahova — (completare 
Pașii poetului) —• 15,30;
• 5 000 000 DE MARTORI I :
20.45.
© YOYO : Lira (completare 
partid și de stat în regiunea 
ră) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI ! Co- 
ientina — 15,30 ; 17,45 ; 20, Pacea — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
» PARTIZANII IN C1MPIE : Ferentari (completare Ce 
povestesc apele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© SE INTÎMPI.Ă NUMAI DUMINICA : Vitan (com
pletare Cazul „D") —• 15,30 ; 18 ; 20,30.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — cinemascop ; Viito
rul — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« MISIUNE EXTRAORDINARĂ : CotrOceni (comple
tare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,15 ; 18 i
20.45,

18.50
19,00
19,20
19,30
20,00 — Săptămîna.
21;00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geo

grafice : Tombuctu.
21.45 — „Un bilet la alegere" — Program mu

zical cu Pompilia Stoian.
22,05 — Pagini din muzica de cameră.
22,35 — Telejurnalul de noapte.
22.45 — Buletinul metcorologio.
22.50 — închiderea emisiunii.

editoriale de persper 
tivă. Ne gîndim 1. 
prezentarea sintetică, 
într-un spirit critic 
științific, a mișcărilor 
cinematografice vechi 
și contemporane (til- 
mul expresionist, a- 
vangarda franceză, 
neorealismul, „tree- 
cinema" și „cine-ve- 
rite", „noul val" din 
diferitele țări). Iniție
rea în tehnica cine
matografică, încerca
tă anterior pe alte 
căi, s-ar putea integra 
în colecție, și cileva 
volume s-ar putea o- 
cupa pe rînd de sce
nariu, de montaj, de 
sunet, de specificul 
jocului actoricesc etc. 
Utilă ar fi și dezba
terea problemelor mai 
largi de estetică a 
filmului, în special a

0 colecție

tura Științifică, Guido 
Aristarco — „Cinema
tografia ca artă", 
Meridiane) sau de 
teresantele lucrări 
riginale ale lui I. 
pescu-Gopo șl 
Barna, colecția 
diturii „Meridiane" 
își propune, jude
cind după caracte
rul titlurilor apărute, 
să reunească două 
scopuri: educația ci
nematografică a spec
tatorului și cercetarea 
originală a filmologi- 
lor noștri. Cele două 
scopuri nu Sînt totdea
una ușor de acordat 
pentru că pretind a- 
desea metode de ex
punere și nivele dife
rite. Cercetarea re
nunță la informația e- 
lementară pe care 
scrierea cu rosturi di
rect educative și de 
popularizare e obliga
tă să o păstreze. Cu 
mai rare alunecări în 
stilul aluziv sau prea 
tehnic, cele șase titluri 
ale colecției reușesc 
să echilibreze ambele 
laturi. O fac cu ac
cente deosebitei lnclț-

la 
in- 
o- 

Po
lon

e-

discutăm alegerea te
melor sau â figurilor 
dintt-o colecție aliată 
la început. Dacă la un 
număr mare de vo
lume ar lipsi — ipo
teză absurdă —• nume
le lui Chaplin sau al 
lui Clair, dacă ar izbi 
disproporții între tre
cut și contemporanei
tate, ar fi alterată în
treaga concepție a co
lecției. ~ 
în artă 
tive și 
pe din 
portunitate editorială 
— dacă un autor a 
fost mai harnic — cu 
orice temă cit de cît 
interesantă, cu orice 
artist semnificativ. E 
de dorit doar ca pro
blemele și personali
tățile principale să nu 
aștepte prea muit în 
anticameră.

Se pot, de aseme
nea, face sugestii cu 
privire la lărgirea 
cîmpului de teme la 
unele categorii și pro
bleme care de altfel 
e foarte probabil că 
au fost luate în consi
derație de planurile

acelora referitoare la 
raporturile dintre com- 
pohenlele sintezei ci
nematografice, film Și 
literatură, film 
plastică, film și 
tru.

Luate separat, 
care dintre cele 
volume poate suscila 
și obiecții. Dimensiu
nile plafonate lasă i- 
nevitabil să scape la
turi importante și op
tica autorilor poate fi 
pusă în discuție pe 
unele planuri. Entu
ziasmul lui D. I, Su
chianu pentru farme
cul și prezenta Mar- 
lenei Dietrich îl face 
să forțeze uneori pa
radoxul spiritual și să 
treacă peste faptul 
comercial și social al 
vedetismului, care a 
contribuit la gloria 
Marlenei Dietrich, î'n 
entuziasm similar față 
de vitalitatea Wester
nului duce, în lucra
rea lui Iordan (.lu
meț, la estomparea 
stereotipiei, a aspec- • 
tulul de fabricat în 
serie. Lucrările amin
tite sînt redactate in-

să competent șl con
vingător. Măi puțin 
satisfăcătoare ni s-a 
părut prezentarea bio
grafică și critică a 
lui Jean Renoir, fă
cută de Angela loan.

Impresia de ansam
blu pe care o lasă lec
tura celor șase volu
me este de reușită. 
Nu este ușor să în
cerci a comunica prin 
cuvinte semnificațiile 
și Valențele poetice 
ale Uhei arte pentru 
care ctivîhtul e doar 
un mijloc auxiliar. E- 
xistă riscul narării 
seci șl plate de su- 
btbcle. Multe pagini 
din aceste Volume 
reușesc să surprindă 
originalitatea unui ge
nial inventator de 
limbaj ciiiematogra- 
fic, structura unui 
gen deVenit mit, far
mecul unei actrițe.

Și — mai ales — 
toate volumele afir
mă, pentru cititori, 
demnitatea artistică a 
cinematografului. S-ăr 
părea că astfel de 
pledoarii au devenit 
astăzi inutile. Deni
gratorii filmului, cu 
ochii fixați spre tre
cut, au rămas apari
ții bizare și tzOlate. 
Dar confuzia valorilor 
se produce tncă pe 
scară largă și educa
ția artistica a specta
torului rămîne un o- 
biectiv fundamental. 
E absurd să excomu
nici fabricatul amu- 
iaht, dar spectatorul 
Unui film în carp vi
kingii se plimbă țnin 
lumea lui Aii-baba și 
Hercule se comportă 
ca uh luptător de 
catch trebuie să știe 
a aprecia rostul unor 
asemenea destinderi 
vioaip și lacile, rostul 
unor filme pe Care 
fram-p/ii le denumesc 
„alimentare^ ali
mentare pentru pro
ducători, se înțelege, 
și mai ptltin nutritive 
pentru spectatori. Ni 
se pare că principala 
menire a publicațiilor 
de educație cinemato
grafică este să a 
ia aprecierea 
manipularea mai 
gură a valorilor, 
torită lor, arta cu 
mai mare putere
influentă devine Pen
tru spectator artă 
pur și simplu. - in 
stare să exprime în 
cel mai înalt grad 
căutările, frămîntarea 
si specificul anilor 
noștri.

jlite
Si

Si- 
Da- 
cea 

de
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PRIMIREA LA C.C. AL P.C.R. 

A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 

Al P.C. DIN CEHOSLOVACIA
Joi, 20 octombrie, tovarășul 

Leonte Răut.u, membi'u al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de tovarășul Josef Havlin, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, șeful secției în- 
vățămînt și știință a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră, în schimb de ex
periență.

La primire au luat parte Ștefan 
Bîrlea, lori Teoreanu, șefi de sec
ție, și Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față dr. Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

★
Tn după-amiaza aceleiași zile, 

delegația de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

PLENARA

CONSILIULUI U.A.S.R.
în ziua de 20 octombrie 1968 

s-au desfășurat lucrările Plenarei 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republica Socialis
tă România, la care au participat 
membrii Consiliului U.A.S.R. și ai 
Comisiei de cenzori.

La plenară au luat parte tova
rășii Petre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Teoreanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Petre Enache, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., prof. dr. docent 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului.

De asemenea, au participat, ca 
invitați, activiști ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii Minis
terului învățămîntului și Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale, ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, ai U.C.F.S., ai 
Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, activiști ai C.C. al 
U.T.C. și Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., redactori ai publicațiilor 
pentru tineret, precum și alte cadre 
din centrele universitare și din 
marile instituții de învățămînt 
superior.

Pe baza raportului prezentat de 
tov. Mircea Angelescu, președin
tele Consiliului U.A.S.R., plenara

a dezbătut activitatea desfășurată 
de asociațiile studenților în anul 
universitar precedent și a stabilit 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității acestora.

în încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Petre Lupu 
și Jean Livescu.

Plenara a hotărît convocarea ce
lei de-a Vl-a Conferințe pe țară a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România 
în primele zile ale vacanței de 
iarnă a studenților, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul Consiliului U.A.S.R. 
cu privire la activitatea desfășura
tă în perioada dintre conferința a 
V-a și conferința a Vl-a a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Repu
blica Socialistă România și sarci
nile de viitor ale asociațiilor stu
denților. Raportor — Mircea An
gelescu, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România.

2. Raportul Comisiei de cenzori. 
Raportor — Ilie Simon, președin
tele Comisiei de cenzori.

3. Aprobarea modificărilor la 
Statutul Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România.

4. Alegerea noului Consiliu 
al U.A.S.R. și a Comisiei de cen
zori.

Măsuri pentru îmbunătățirea 
controlului obștesc

ta consiliile locale ale sindi
catelor au avut loc ședințe de in
struire a echipelor de control ob
ștesc. în instructajele făcute s-a 
urmărit în special creșterea efi
cienței muncii acestor echipe, ori
entarea controlului lor spre sec
toare și activități unde se consta
tă deficiențe, stabilindu-se măsuri 
pentru rezolvarea operativă a pro
punerilor și sesizărilor făcute. în 
prezent, în unitățile comerciale, 
medico-sanitare și în stațiunile 
balneo-climaterice activează a- 
proape 12 500 echipe de control 
obștesc cu peste 65 000 de membri.

La propunerea echipelor, Uniu
nea Generală a Sindicatelor a sta

bilit o serie de noi măsuri menite 
să contribuie la îmbunătățirea 
continuă a metodelor de muncă 
ale sindicatelor în domeniul con
trolului obștesc. Aceste măsuri au 
în vedere îndrumarea mai compe
tentă a echipelor de către orga
nizațiile sindicale, atragerea unui 
mare număr de cetățeni în activi
tatea de control obștesc în unită
țile comerciale, sanitare, respecta
rea normelor de protecția muncii, 
în vederea perfecționării activită
ții în unitățile de deservire a 
populației și îmbunătățirii atitudi
nii lucrătorilor din cadrul acesto
ra față de cetățeni.

(Agerpres)

„Săptămâna preolîmpică"
$ Ion Alionescu — învingător la categoria

57 kg. ® Vasile Antonia in finală cu Kulej

întrecerile săptămînif preolimpi-' 
ce de la Ciudad de Mexico se a- 
propie de sfîrșit. Miercuri seara au 
lost cunoscuți cîștigătorii competi
ției de lupte clasice, printre care 
se află și sportivul român Ion Alio
nescu. Demonstrînd o bună pregă

tire tehnică Ion 
Alionescu s-a cla
sat pe primul loc 
la categoria co
coș (57 kg), după 
ce i-a întrecut în 
turneul final pe 
maghiarul Varga 
și pe belgianul 
Spaenhoven. Iată 
învingătorii la ce
lelalte categorii : 
52 kg — Rolf 
Lacour (R.F.G.) ;

I. ALIONESCU 63 k9 ~ Roman 
Rurua (U.R.S.S.) ;

70 kg — Ghenadi Sapunov ; 78 kg 
— Viktor Igumenov (U.R.S.S.) ; 87 
kg — Geza Holossi (Ungaria).

Turneul de box a continuat cu 
reuniunea rezervată semifinalelor. 
Pugillstul român Vasile Antoniu a 
cîștigat prin neprezentare la me
xicanul Francisco Flores și va în- 
tilnl în finală pe campionul olim
pic de la Tokio, polonezul Kulej, 
care a dispus la puncte de boxe
rul sovietic Valeri Frolov. Finala 
categoriei semimijlocie va opune 
pe mexicanii Andre Molina și Jose 
Palacieros. La categoria cocoș, 
mexicanul Garkiai l-a învins la 
puncte pe polonezul Andruskie- 
•wicz, iar la categoria pană cuba
nezul Caminero a cîștiqat prin K.O. 
în fata mexicanului Bernal.

Concursul de atletism a conti
nuat pe o pistă moale, care a in
fluențat rezultatele probelor de a- 
lerqări și sărituri. Cea mai bună 
performanță a zilei aparține atle
tului sovietic Romuald Klim. Aces
ta a realizat la aruncarea ciocanu
lui 70,20 m, întrecîndu-1, ca și la 
„europenele' de la Budapesta, pe 
maghiarul Gyula Zsivotski. Proba 
de 3 000 m obstacole a revenit 
belgianului Gaston Roelants în 
8'58"6/10. Campionul european Vik
tor Kudinskl, căzînd la trecerea 
„rivierei", a ieșit din lupta pentru 
primele locuri, în timp ce france
zul Texereau a făcut o cursă cu
rajoasă, ocupînd locul doi. Polo
neza Irena Kirszenstein a confirmat 
forma excelentă, terminînd proba 
de 200 m plat în 23"l/10.

Pe velodromul Calles, pistarzii 
și-au disputat întîietatea în alte 
două probe. Danezul Niels Frie- 
borg a cîștiqat proba de viteză, în- 
vinqîndu-1 în două manșe pe ita
lianul Castello. Cel mai bun timp 
al lui Frieborg pe ultimii 200 m a 
fost de ll’'3/10. în calificările 
cursei de urmărire pe echipe, se
lecționata R. F. Germane a marcat 
cel mai bun timp (4'39"4/10). S-au 
mai calificat pentru semifinale 
Italia, Cehoslovacia și U.R.S.S. Spe
cialiștii prezenți la Mexico remar
că performanțele înreqistrate în 
probele cicliste de velodrom, a- 
ceasta în ciuda faptului că pista 
nu oferă condiții prea bune, ur- 
mînd să fie reamenajată în cursul 
anului viitor.

Spectacol de gală prezentat 
de „The Royal Ballet"

Ansamblul londonez „The Ro
yal Ballet1', care se află în turneu 
la Bucureștii a prezentat joi sea
ra, pe scena Teatrului de Operă 
și Balet, un spectacol de gală cu 
„Lacul Lebedelor" de Ceaikovski. 
Rolurile principale au fost inter
pretate de Margot Fonteyn, Do
nald MacLeary și Keith Rosson. 
Regia spectacolului este semnată 
de Robert Helpmann, iar sceno
grafia de Carl Toms. A acompa
niat orchestra Teatrului de Operă 
și Balet din București, sub condu
cerea dirijorului englez John 
Lanchbery.

La spectacol au asistat Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
alte persoane oficiale, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, Leslie Charles Glass, 
membri ’ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
artiștilor oaspeți li s-au oferit flori 
din partea Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

TELE GR AM A
Otto Winzer, ministrul afaceri

lor externe al Republicii Demo
crate Germane, a trimis tovarășu
lui Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, o telegramă prin 
care mulțumește pentru felicitările 
transmise cu ocazia celei de-a 
XVII-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Germane.

Cronica zilei
Joi dimineața a plecat la Paris 

acad. Andrei Oțetea, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, care va lua parte la lu
crările celei de-a 74-a sesiuni a 
Consiliului Executiv UNESCO.

La plecare, pe aeroport, au fost 
de față Vasile Glîga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ilie 
Diculescu, vicepreședinte al Con
siliului național al cercetării știin
țifice, vicepreședinte al Comisiei 
naționale române pentru UNESCO, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, secretar general al 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, Constantin Oancea, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne, membri ai' Comisiei națio
nale române pentru UNESCO.

★
Ambasadorul Republicii Popu

lare Ungare la București, Jozsef 
Vince, a oferit joi un cocteil cu 
prilejul apropiatului turneu în 
R. P. Ungară al Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale".

Au luat parte Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului aface-

Timpul probabil pentru zjlele de 
22, 23 și 24 octombrie a.c. în țară : 
Vreme ușor instabilă cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locale 
mai frecvente in srd-vestul țării, 
Vînt potrivit. Temperatura va scă
dea ușor. Minimele vor fi cuprinse 
între 2—?12 grade iar maximele în
tre 10—20 de grade, izolat se va 
produce ceață. în București : Vre
me ușor instabilă cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.

rllor externe, oameni de teatru și 
alți oameni de cultură.

★

La ambasada R. P. Polone din 
București a avut loc joi la amia
ză o întîlnire prietenească cu pri
lejul prezenței în țara noastră a 
delegației de cineaști polonezi, care 
au participat la gala filmului din 
R. P. Polonă,

Au luat parte Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, lucrători din domeniul cine
matografiei.

*
Joi dimineața, la sediul Agenției 

economice de pe lîngă ambasada 
R. S.’ Cehoslovace din București 
s-a deschis o expoziție organizată 
de întrenrinderea de comerț exte
rior Kovo din Praga.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 30 octombrie, cu
prinde aparate de tehnică sanita
ră și de laborator, realizate de uzi
nele „Chirana" și „Laboratorai 
Pristroje" din Cehoslovacia.

★

în Capitală s-a deschis, joi la 
amiază, „Expoziția ungară de ar
hitectură", organizată de către Co
mitetul de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematizare, în 
cadrul schimbului de expoziții do
cumentare între centrele de infor
mare în construcții din țara noa
stră și R. P. Ungară.

La deschidere au participat prof, 
ing. Nicolae Drogeanu, vicepre
ședinte al C.S.C.A.S., și specialiști 
în domeniul arhitecturii din țara 
noastră.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Foto : S. Cristian
în sala expoziției ungare de arhitectură
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Și întrucît mă găseam pe locuri 
cu învestitură istorică, la înseși 
izvoarele de obîrșie ale neamului 
meu, mă qîndeam la foștii noștri 
bătrîni. începînd cu Decebal, ei își 
aveau bătrînețile încununate de 
înțelepciune, demnitate și eroism : 
„Tot una e dacă-ai murit, / Flăcău 
sau moș înqîrbovit / Dar nu-i tot 
una leu să mori / Ori cîine-nlăn- 
țuit".

Mă gîndeam la „un bătrîn atît 
de simplu după vorbă, după port", 
care-și apăra nevoile și neamul. 
Apoi la Ștefan Voievod, care a îm- 
bătrîmt cu dreapta pe sabie. In
tr-o țară în care floarea tinereții 
era secerată în sumedenia de 
lupte și răscoale, în care cea mai 
bună parte a geniilor erau rete
zate în plină tinerețe de boli și 
foame, astăzi se traqe linia și se 
face bilanțul a două decenii de li
bertate și creație pentru a se da 
bătrîneții, o dată cu cinstea, reazi- 
mul binemeritat al zilelor de astăzi 
și- de mîtne. Căci eroismului mili
tar al bătrînilor de altădată îi co
respunde acum, simetric, un eroism

VICTORIILE DE ASTĂZI
ALE PLEVNEI
în plină toamnă străbatem 

cîmpia Plevnei cu nuanjele 
preponderent arămii. Ne 
încrucișăm drumul cu zeci 
de autocamioane încărcate
— porumb, sfeclă de zahăr, 
fructe — în timp ce alte mii 
de cai putere înhămaji pe 
șenile întorc brazda ogoare
lor. Oamenii sînf bucuroși 
de rezultatele muncii lor și 
optimiști în ce privește vii
torul. își cunosc posibilități
le; ei știu că vor beneficia 
de extinderea suprafețelor 
irigate, mai multe îngrășă
minte la decar, *) o mai bu
nă repartizare a culturilor, 
extinderea mecanizării etc, 
fiecare din aceste măsuri 
fiind incluse, la scară națio
nală, în proiectul de Direc
tive ale celui de-al V-lea 
cincinal, document pe care-l 
dezbate întreaga țară în a- 
ceste zile premergătoare 
Congresului Partidului Co
munist Bulgar. în lumina a- 
cestor prevederi lucrătorii 
de pe ogoare, ca și cei de 
pe șantierele de construcții 
sau din unitățile de produc
ție din această parte a țării, 
își schițează concret ce au 
de făcut, dezvoltă noi ini
țiative.

Rîuri dirijate
Un șantier puțin obișnuit 

ca întindere înfîlnesc de-a 
lungul rîului Osim care-și a- 
duce apele din Sfara Piani
na și le dăruiește năvalnic 
Dunării. Osim — povesfeșie 
un băfrîn — e o denumire 
ce provine de la „osem”, 
care în bulgărește înseam
nă opt; se explică prin a- 
ceea că rîul curge în zig-za- 
guri, în „opturi”, din care 
cauză cînd e furios — și 
asta se întîmplă adesea — 
apele sale rup malurile nă
vălind pe cîmpii și ajungînd 
pînă în vatra caselor din 
apropiere. Un calcul întoc
mit de specialiștii institutu
lui „Vodproiect" a dus la 
concluzia că, prin revărsări, 
rîul pricinuiește într-un an 
unui număr de 17 comune 
situate pe maluri pagube de 
peste 1,2 milioane leva. So
luția găsită cu mai multi ani 
în urmă — corectarea cursu
lui apei, respectiv scurtarea 
rîului cu aproape 40 de ki
lometri, este — cum preci
za inginerul Torniu Tonev
— cea mai mare lucrare de 
acest gen întreprinsă pînă 
acum în Bulgaria. Lucrările 
sînt acum în faza finală, ur-

mînd ca din anul viitor să 
înceapă construirea de ca
nale prin care apa înspume- 
gatului Osim să fie dirijată 
pentru irigații. Deocamdată, 
prin corecția cursului apei 
sînt ferite de inundații pes
te 80 000 decare de teren 
arabil.

Despre alte preocupări în 
construcțiile hidroameliorati- 
ve mi-a vorbit Stoian Gher- 
ganov, inginer șef al între
prinderii regionale „Vod- 
stroi”. Astfel, o corecție de 
proporții mai mici se între
prinde pe rîul Vit, ce ur
mează să se includă într-un 
sistem de irigații parțial dat 
în funcjiune și care la sfîr-

desta cifră de 7 000 tone la 
300 000 tone realizate în a- 
cest an, ceea ce reprezintă 
circa trei sferturi din pro
ducția națională în ramura 
respectivă. Numărul munci
torilor a sporit de cîteva 
ori, iar al sondelor în foraj 
— de la 5 și 27. Sînt rezul
tate afît ale marilor inves
tiții alocate pentru valori
ficarea avuțiilor subsolului, 
cît și ale eforturilor petro
liștilor bulgari.

Amintind că a vizitat cen
trele petroliere ale Româ
niei în mai multe rînduri, 
pentru a-și perfecționa spe
cialitatea, ing. Sapungiev a 
vorbit cu simpatie despre

*)' Un decar s= 1/10 ha.

șiful următorilor - cinci ani 
trebuie să asigure irigarea a 
600 000 decare teren. în 
faza finală, sistemul va fi 
compus din cîteva magistra
le însumînd circa 150 kilo
metri. Tendința — sublinia 
interlocutorul meu — este 
ca în măsura posibilităților 
să se extindă sistemul de 
irigare prin aspersiune care, 
deși e mai costisitor, e mai 
bun.

Anul acesta, din suprafața 
arabilă a regiunii a fost 
irigată 31 la sulă. Acum, 
cînd în linii mari recolta 
este strînsă, membrii gospo
dăriilor agricole cooperative 
de muncă vin în ajutorul 
muncitorilor de pe șantiere
le de construcții hidroame- 
liorative. Și mereu de pe a- 
ceste șantiere se anunță noi 
succese în muncă.

„Plantări" 
de sonde

Fostul sal Doinii Dîbnik 
din apropierea Plevnei este 
marcat pe cele mai noi hărți 
economice ale Bulgariei 
prinlr-o sondă — semnul 
distinctiv pentru centrele 
petroliere. Primele sondaje 
s-au făcui aci în urmă cu 
5—6 ani. Ing. Nicolai Sa
pungiev, geolog principal 
al Întreprinderii de pros
pecțiuni pentru țiței și ga
ze, ne furnizează cîteva ci
fre : în 1962, în acest cen
tru s-au forat 27 000 metri, 
iar planul pe acest an pre
vede forări însumînd 90 000 
metri ; cantitatea de țiței 
extrasă a crescut de la mo-

pefroliștii țării noastre, des
pre experiența lor, despre 
ajutorul lor prețios acordat, 
în situații dificile, petroliști
lor bulgari. Cu instalațiile 
românești 4 LD — continuă 
el — s-au forat în acest cen
tru mai multe sonde. Gheor- 
ghi Vutov, Angliei Vasiliev 
și alții care lucrează pe in
stalații care poartă firma 
uzinei „1 Mai" din Ploiești 
obțin mereu rezultate bune. 
Cuvinte de înaltă apreciere 
adaugă și ing. Constantin 
Ovcearov, care nu de mult, 
împreună cu delegația par
lamentară bulgară, a vizitat 
uzina ploieșfeană.

Există un plan amănunțit 
pentru dezvoltarea centrului 
petrolier din zona Plevnei. 
Pe baza rezultatelor de pînă 
acum și ținînd seama de re
zultatele cercetărilor geolo
gice cu privire la rezervele 
de țiței existente, proiectul 
de Directive ale celui de-al 
IX-lea Congres al P.C. Bul
gar privind planul cincinal 
de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1966- 
1970, prevede, între altele, 
ca în apropiere de Plevna 
să fie construit și dat în 
folosință un combinat pen
tru prelucrarea țițeiului.

Orașul 
în aceste zile

Centru regional, orașul 
Plevna este în plină înnoi
re și dezvoltare economică. 
Zecile de blocuri noi do
mină vechile case scunde. 
O fabrică metalurgică, una 
de ciment, o alta de cera

mică șl sticlă sînf principa
lele unități industriale loca
le, în care lucrează mii da 
muncitori.

Am vizitat în acest oraș 
o cramă experimentală, ca
re păstrează cel mai vechi 
vin din țară, provenind din 
recolta anului 1890, cînd 
aci s-a creat prima școală da 
viticultură și vinificare. Păs- 
frînd tradiția, în acest cen
tru de regiune își desfășoa
ră activitatea un institut da 
cercetări științifice pentru 
viticultură și vinificație. Di
rectorul adjunct^ Kaliu Iva
nov Kaferov, vorbește des
pre unele rezultate și preo
cupări ale colectivului da 
cercetători. De cîțiva ani, 
bunăoară, ei lucrează la ra- 
ionarea sorturilor de vie, a- 
cum începînd a doua etapă 
a lucrărilor respective — 
microraionarea. In aceeași 
clădire se află și institutul 
pentru cercetări științifice în 
domeniul furajelor. Specia
liștii de aci urmăresc selec
ția plantelor furajere, agro
tehnica acestora, fac sfudil 
economice și cercetări pri
vind tehnologia furajelor.

★
Mai mult decîf oricare a- 

șezare din țara vecină, ma
joritatea muzeelor și monu
mentelor din orașul Plevna 
și împrejurimi păstrează 
numeroase relicve ale răz
boiului din 1876—1877 pen
tru eliberarea de sub jugul 
otoman, Ele evocă pregnant 
luptele duse pe aceste 
meleaguri, contribuția da 
sînge adusă de ostașii ro
mâni care au luptat cot la 
col cu ostașii ruși și cu pa- 
friofii bulgari.

Anul viitor se vor îm
plini nouă decenii de la 
data memorabilă a „Epopeii 
Plevnei". în vederea aces
tei aniversări, încă de pe a- 
cum s-au luat o serie de 
măsuri. A fost înființat un 
comitet organizatoric, iar 
direcția muzeelor militare 
din localitate și-a întocmit 
un plan privind îndeosebi 
editarea unor publicații, pre
cum și inițierea de lucrări 
pentru conservarea muzee
lor și monumentelor.

Meleagurile istorice ale 
Plevnei înfățișează vizita
torului imaginea înnoită și 
plină de vigoare a șantie
relor, unităților de producție 
industrială și așezămintelor 
social-culturale, a turlelor 
sondelor și a noilor clădiri, 
imagine caracteristică între
gii Bulgarii în anii înfloririi 
pe calea socialismului.

C. LINTE

CELE DOUĂ ÎNFĂȚIȘĂRI
ALE SARDINIEI
(Urmare din pag. I)

arse. In peisajul auster colindă 
turme de oi cu păstori nomazi. 
Principala ramură a agriculturii 
a rămas și astăzi creșterea cor
nutelor. O pătrime din întregul 
șeptel de oi și capre al Italiei re
vine Sardiniei care furnizează, de 
altfel, o pătrime din întreaga can
titate de lapte și de brînză. Produc
ția culturilor cerealiere și legumi
cole este mică și nu satisface ne
voile populației locale. Președintele 
consiliului regional Dettori spunea 
că cea mai urgentă problemă care 
stă în fața administrației insulare 
este transformarea teritoriilor de 
munte și a păstoritului nomad. în 
întreprinderi agro-pastorale mo
derne.

Am fost într-o mică comună, nu
mită Olazi. Este situată în inima 
insulei într-o zonă sărăcăcioasă. 
Am intrat Ia întîmplare într-o gos
podărie. In prag, mă întîmpină o

femeie uscățivă și un stol de copii. 
Vreo șapte la număr, căci pe 
insulă sînt prețuite familiile în care 
în fiecare an vine pe lume un nou 
născut. Soțul este păstor nomad și 
vine acasă foarte rar. Toată po
vara gospodăriei este dusă de ea, 
iar cînd copiii ajung măricei plea
că și ei ciobani pe potecile mun
ților. Pămînt au puțin și acela ne
roditor. deoarece suferă de lipsă 
de apă. Ascultînd-o mi-am amin
tit despre cele scrise de Antonio 
Gramsci, întemeietorul partidului 
comunist, originar și el din Sar
dinia : „Să ne închipuim că insula 
este un ogor roditor, căruia îi dă 
vlagă un pîrîu subteran ce izvo
răște dintr-un munte îndepărtat. 
Iată însă că deodată acest ogor nu 
mai rodește. Acolo unde se aflau 
mlădițe fragede, nu mai vezi decît 
iarbă arsă de soare. In zadar cauți 
cauza acestei calamități. N-o vei 
găsi niciodată dacă nu vei merge 
dincolo de lotul tău de pămînt și 
nu vei ajunge, tot căutînd, pînă 
la muntele de unde venea apa. 
Acolo vei constata că un ticălos 
a barat drumul apei care făcea ca

SENECTUTE
civic, de înaltă demnitate bărbă
tească, în spiritul educației lor co
muniste. Lînqă veteranii uzinelor, 
holdelor, cazărmilor, aulelor uni
versitare crește astăzi un tineret 
harnic și luminat, patriot și interna
ționalist, activ și întreprinzător, în 
armonioasa succesiune a genera
țiilor către primăvara deplină a 
patriei : comunismul.

Trebuie să știm cum să îmbătrî- 
nim, spunea un cărturar francez. 
Noi avem astăzi această școală a 
vieții în care se deprind virtuțile 
existenței justificate în societate. 
Avem confruntarea cotidiană cu 
noi înșine și cu colectivitatea în 
care muncim cotidian și visăm. 
Spiritual, întinerim necontenit în- 
vățînd, într-o mînă cu unealta, în 
cealaltă cu cartea ; prin accesul 
larg la știință și cultură. Munca și 
odihna și somnul, cîntecul și jocul, 
căminul modern și natura mirifică, 
omenia și respectul reciproc, toate 
la un loc alcătuiesc tiparul de lu
mină și aur al zilelor noastre prin 
toate treotele vîrstei. îmbătrînim 
firesc, printr-o leqe pe care nu am 
vota-o nici unul, și care nu se lasă 
nicicum abrogată. Dar îmbătrî

nim demni, cu certitudinea că nu 
am făcut degeaba umbră pămîntu- 
lui. Bătrînețea noastră este asiqu- 
rată și vegheată de statul socialist, 
de partid — pentru care omul, în 
toate ipostazele vieții sale, este 
fondul de cea mai înaltă valoare 
a societății noastre. O parte din 
tinerețea noastră ne însoțește pînă 
la adînci bătrîneți. prin zestrea pe 
care am dat-o cauzei socialismu
lui și patriei. Și ca în epitaful lui 
Horațiu, cînd murim nu murim în 
întregime, căci o parte din noi ră
mîne pe pămînt sculptată în fap
tele noastre și în opera lor.

Acest poem al senectutei este 
stîrnit în sufletele noastre de re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
Trăim cu certitudinea că băfrîne- 
țea noastră se va petrece în ani 
liniștiți, îndestulați și luminoși. Se 
cuvine să aducem încă și încă o 
dată mulțumire partidului și statu
lui pentru această grijă strămo
șească, prezentă și viitoare, fală 
de zilele vieții noastre. Tînăr fiind, 
prevăd viitoarele mele tîmple că
runte, luminînd cu deplina lor 
demnitate.

ogorul să rodească din belșug".
Relațiile feudale care persistă 

în agricultura Sardiniei au dat 
naștere unor mișcări revendicative 
țărănești pentru înfăptuirea re
formei agrare, pentru lucrări de 
îmbunătățiri funciare și irigații. 
Anul trecut au fost ocupate multe 
terenuri lăsate în paragină de la
tifundiari. Manifestațiile au con
tinuat și în primele luni ale aces
tui an.

Sărăcia de la sate a generat și 
unele fenomene specifice. întîm- 
plarea a făcut să mă găsesc la 
Fonni, o mică așezare de păstori 
de la poalele muntelui Grighine. 
Tocmai dispăruse în condiții mis
terioase un păstor pe nume Pietro 
Aru, iar cele cîteva oi pe care le 
avea fuseseră furate. întreb pe un 
locuitor ce s-a petrecut. Acesta 
ridică din umeri și răspunde în 
dialect : „Nuddu appu idu, nuddu 
appu intendutu" (adică nu am vă
zut nimic, nu am simțit nimic). Nici 
măcar numele nu vrea să și-l spu
nă. Mai tîrziu am aflat că oameni
lor le este frică să vorbească. în 
cazul cînd o fac, pot fi și ei răpiți, 
iar oile furate. O luptă surdă, sîn- 
geroasa „vendeta", se poartă une
ori de-a lungul mai multor gene
rații între diferite familii. M-am 
simțit tentat să fac o comparație 
între Mafia siciliană și actele de

brigandaj din Sardinia. Dar zia
riștii de la redacția ziarului 
„Nuova Sardegnia" mi-au spus ur
mătoarele : „In vreme ce în Sicilia 
mafioții acționează în numele unei 
organizații puternice, care dispune 
de cele mai multe ori de sprijinul 
unor factori politici și ai cărei capi 
sînt mari proprietari de pămînt și 
politicieni, situația din Sardinia se 
datorește sărăciei, acțiunile aces
tea izbucnind mai ales în zonele 
unde agricultura este înapoiată".

în întîlnirile avute cu țăranii, 
unii dintre ei mi-au vorbit și des
pre faptul că prezența bazelor mi
litare străine a dus la exproprierea 
unor pămînturi roditoare pentru a 
se crea depozite de armament și 
cîmp de lansare de rachete. „Noi 
am suferit de pe urma războiului, 
pe meleagurile frumoasei noastre 
insule au bocănit cișmele cotro
pitorilor hitleriști — îmi spunea ță
ranul Melis, dintr-o comună de lîn
gă Deciomomannu, unde se află o 
bază a N.A.T.O. Iată de ce vrem 
să fim lăsați să ne vedem de tre
burile noastre, să putem munci în 
liniște și pace".

Intr-adevăr, pentru ca Sardinia, 
cu istoria ei seculară, cu bogatele 
ei tradiții, cu oamenii săi harnici 
și dîrzi, să poată arunca de pe 
umeri înapoierea și să poală 
prospera, este nevoie în primul 
rînd de un climat propice de li
niște și siguranță în Moditerana, 
în Europa și în lume.

Problemele ridicării economice 
a insulei, ale sporirii investițiilor 
pentru dezvoltarea industriei și 
mai ales pentru modernizarea a- 
griculturii sînt dezbătute în aceste 
zile atît de către guvernul local 
cît și pe plan central. în Camera 
deputaților, discutarea și aproba
rea celui de-al treilea „plan ver
de" privind agricultura Italiei în 
următorii ani a scos în relief posi
bilitățile de care dispune agricul
tura Sardiniei pentru a ieși din ac
tualul impas. Este vorba înainte 
de toate de transformarea ei în
tr-o bogată resursă de materii pri
me, de industrializarea produselor 
agricole. în legătură cu dezvolta
rea industriei, cu construcția de 
locuințe și școli, atît prevederile 
de plan pentru 1967 cît și cele ale 
viitorului plan pe cinci ani, aflat 
în prezent în discuția parlamentu
lui, indică fonduri suplimentare, 
ceea ce înseamnă că autoritățile 
centrale privesc cu interes sporit 
problemele Sardiniei, dezvoltarea 
economiei sale în ansamblu.
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SUSPENDAREA

• PREȘEDINTELE CASTELLO 
BRANCO A

TROLLJL
preluat con-

ASUPRA ȚĂRII

20 •'•(Agerpres). — 
Braziliei, Castello

BRASILIA 
Președintele 
Branco, a promulgat joi un decret 
prin care .lucrările Congresului 
brazilian au fost suspendate pînă la 
data de 22 noiembrie. în această 
perioadă guvernul își asumă drep
tul de a emite legi fără consultarea 
Congresului. Totodată, potrivit de
cretului, confirmarea oficială a ale
gerii mareșalului Costa e Silva ca 
succesor al actualului președinte al 
statului cu începere din martie 1967, 
va fi făcută la o dată ce nu a fost 
încă stabilită, de către Biroul Se
natului.

Pentru membrii congresului, 
scrie agenția France Presse, suspen
darea sesiunii congresului pînă la 
22 noiembrie nu a constituit o sur
priză, dată fiind gravitatea con
flictului existent de peste o săptă- 
mînă între congres și puterea exe
cutivă. Acest conflict a apărut în 
urma rezistenței întîmpinate în 
congres de hotărîrea președintelui 
Branco de a anula mandatele unor 
deputați din opoziție.

Potrivit unui comunicat al pur
tătorului de cuvînt al președintelui 
republicii, localurile congresului au 
fost evacuate.

Comentînd situația din Brazilia, 
agenția Associated Press scrie că 
„președintele Castello Branco a 
preluat complet controlul asupra 
Braziliei, punînd, temporar, capăt 
amenințării venite din partea con
gresului la adresa puterilor sale ex
cepționale".

Și sediul Consiliului
N.A.T.O. se mută

PARIS 20 (Agerpres). — Consi
liul permanent al N.A.T.O., întru
nit miercuri la Paris în obișnuita 

Țsa: ședință săpțămînală,. a reluat

• • •
deși Franța nu a formulat pînă în 
prezent o asemenea cerere. „Cei 
14“ au stabilit ca în cursul urmă- 

.toarelor întruniri să discute posi- 
diScufarea principalelor probleme • btfj.tatea transferării în Belgia a 

Consiliului N.A.T.O., considerînd 
că această țară ar fi cea mai in
dicată să găzduiască acest orga
nism. Delegația vest-germană, ara
tă agenția, a formulat însă o se
rie de rezerve față de această pro
punere.

Sursele citate menționează că 
'intre guvernul belgian și secreta
rul general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, a avut deja loc un schimb 
de mesaje cu privire la eventuala 
transferare a sediului Consiliului 
N.A.T.O. pe teritoriul Belgiei.

"al&; actualei situații. din'cadrul a- 
lianței atlantice. Surse autorizate, 
citate de agenția U.P.I., informea
ză că printre subiectele discutate 
în cadrul întrunirii s-a aflat și 
problema sediului Consiliului 
N.A.T.O., principalul organism al 
pactului Atlantic. Cei 14 parteneri 
atlantici ai Franței au căzut în 
principiu de acord că transferarea 
comandamentelor militare ale 
N.A.T.O. de pe teritoriul Franței, 
prevăzută a avea loc pînă la 1 a- 
prilie 
tarea

1967, va fi urmată și de mu- 
sediului Consiliului N.A.T.O.

ÎN SENATUL CHILIAN

Dezbateri în legătură 
cu proiectul de reformă agrară

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — In Senatul chilian au în
ceput dezbaterile în legătură cu 
proiectul de reformă agrară, proiect 
aprobat în Camera Deputaților.

Cu excepția reprezentantului 
Partidului național (de extremă 
dreaptă), ceilalți senatori care au 
luat pînă acum cuvîntul s-au pro
nunțat în favoarea proiectului de 
reformă agrară, subliniind că pen
tru dezvoltarea economiei chiliene 
este necesară schimbarea actualului 
sistem de proprietate asupra pă- 
mînfului. Luis Corvalan, senator 
din partea Partidului Comunist din 
Chile, a subliniat că comuniștii 
sprijină proiectul de reformă agra-

ră ca o bună bază juridică ce per
mite începerea atacului împotri
va sistemului latifundiar. în același 
timp, Corvalan a făcut observații 
critice la adresa proiectului.

COMUNICAT
BULGARO-MONGOL

ULAN BATOR 20 (Agerpres). — 
A fost dat publicității comunicatul 
cu privire la convorbirile care au 
avut loc între delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Bulga
ria, condusă de generalul de arma
tă Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Mongo
le, condusă de D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.P.R.M. In co
municat este condamnat cu hotă-

rîre războiul din Vietnam și se rea
firmă hotărîrea celor două țări de 
a acorda un sprijin multilateral 
poporului vietnamez.

R. P. Mongolă își exprimă soli
daritatea deplină cu Declarația cu 
privire la întărirea păcii și secu
rității în Europa, adoptată la Cons
fătuirea de la București.

Cele două delegații și-au reafir
mat hotărîrea de a lupta pentru 
menținerea păcii și securității in
ternaționale, pentru triumful idei
lor socialismului și comunismului.

LANSĂRI
COSMICE
IN U.R.S.S.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
20 octombrie, în U.R.S.S. a fost 
lansat cu succes pe o orbită elip
tică înaltă încă un satelit pentru 
telecomunicații tip „Molnia-1“, 
prin care se urmărește în special 
perfecționarea în continuare a sis
temului de televiziune și legătură 
telefonică, telegrafică și radio bila
terală Ța mare distanță și exploa
tarea experimentală a acestuia. în
tregul aparataj instalat la bordul 
satelitului funcționează normal.

La bordul satelitului se află a- 
parataj de retransmisie pentru 
transmiterea programelor de tele
viziune și pentru radiocomunicații 
la mare distanță pe mai multe ca
nale, precum și aparatajul unui 
complex de comandă și măsurători 
și al unor sisteme de orientare, de 
corectare a orbitei și de alimen
tare cu energie a satelitului.

Tot la 20 octombrie în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
130". Pe lingă aparatura științi
fică, la bordul satelitului se află 
un radio-emițător și un sistem ra
dio pentru măsurarea exactă a ele
mentelor orbitei, un sistem radio- 
telemetric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor cu privire la 
modul de funcționare a utilajului 
și aparatajului științific. .. ;Ț .

ROM

După cum s-a mai a- 
nunjaf, Bertrand Russell, 
cunoscutul • filozof și 
militant pe tărîm ob
ștesc, a inițiat consti
tuirea unui tribunal ca
re urmează să anche
teze fărădelegile co
mise de agresorii ame
ricani împotriva po
porului vietnamez. în
acjiunea sa, filozoful 
englez pornește de la 
ideea că cei ce făp- 
tuiesc asemenea 
delegi nu pot și 
trebuie să scape 
răspundere în fafa 
menirii.

Plenara C. C.

probleme

Intervenția reprezentantului 
român in Comitetul pentru 
administrative și bugetare

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Joi, lucrările sesiunii 
O.N.U. s-au desfășurat pe comisii.

In atenția participanților la lu
crările comitetelor principale ale 
Adunării se află în momentul de 
față cîteva din problemele cele 
mai importante ale ordinei de zi a 
sesiunii. Astfel, în comitetul po
litic se dezbat diferite aspecte ale 
problemei dezarmării.

Un deosebit interes atrag lucră
rile comitetului economic și finan
ciar în care a început examinarea

BĂNCILE DIN LIBAN
S-AU REDESCHIS

BEIRUT 20 (Agerpres). — Toate 
băncile din Liban, în afară de 
„Intra", s-au deschis joi de di
mineață, după o suspendare de trei 
zile, decretată în urma crahului a- 
cesteia. Miercuri seara s-a anunțat 
că „Banca de tranzacții internațio
nale" a dat asigurări că, la nevoie, 
va sprijini Banca centrală a Li
banului, care urmează, la rîn
dul său sa furnizeze lichiditățile 
necesare celorlalte bănci din țară. 
O altă măsură a fost anunțarea 
hotărîrii guvernului libanez de a 
rambursa creanțele micilor depu
nători care aveau conturi la Banca 
„Intra".

punctului de pe ordinea de zi pri
vind „Acțiuni în domeniul dezvol
tării industriale".

Lucraiile ' comitetului pentru 
probleme administrative și buge
tare sînt concentrate asupra pro
iectului de buget al O.N.U. pe anul 
financiar viitor;

Reprezentantul țării noastre, Ion 
Moraru, a arătat că provoacă în
grijorare ' majorarea continuă a 
bugetului, care reflectă, „o accen
tuată tendință de scumpire a admi
nistrației, raportul între programul 
de activitate propriu-zis și chel
tuielile administrative scăzînd 
continuu".

„Astăzi, a declarat reprezentan
tul român, cînd necesitățile de 
dezvoltare economică și socială ale 
statelor membre sînt nelimitate, 
iar resursele materiale și umane 
disponibile pentru acțiune sînt li
mitate încît nu toate programele 
pot fi imediat îndeplinite, se im
pune ca o necesitate vitală repar
tizarea judicioasă a fondurilor dis
ponibile pe baza unei ordini de 
prioritate bine stabilite, pentru a 
se realiza astfel maximum de efi
cacitate din fiecare acțiune între
prinsă".

Arătînd că activitatea din ulti
mii ani a Națiunilor Unite, în spe
cial în domeniile economic, social 
și al drepturilor omului, a crescut 
considerabil, Ion Moraru a subli
niat că se impune cu o și mai mare 
urgență necesitatea întăririi coor
donării administrative și bugetare 
a O.N.U. cu instituțiile speciali
zate.

ntîlnirea cu ministrul de 
externe austriac, Lujo 
Toncic, programată pen
tru miercuri a fost aș
teptată cu viu interes de

I 
I
I
I
I 
i
i 
i
i
i

cei 160 de corespondenți străini 
acreditați la Viena. Așa cum era 
de prevăzut, tema discuției a- 
veau s-o formeze aprecierile mi
nistrului austriac asupra unor 
probleme actuale care au sfaf în 
atenția Adunării Generale a 
O.NiU. Ziariștii invifaji la sediirl 
Ministerului de Externe comen
tau — încă înaintea întrevederii 
așteptate — interesul Austriei 
fa(ă de problemele europene, a- 
mintind între altele că Lujo Ton
cic a prezidat „mica conferin
ță europeană” a celor nouă co
autori ai rezoluției „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună veci
nătate înfre statele europene a- 
parfinînd unor sisteme social- 
politice diferite”, ținută în afara 
incintei O.N.U. Un ziarist occi
dental remarca componența 
foarte semnificativă : țări mem
bre ale N.A.T.O., țări neanga
jate din punct de vedere

agresiunii americane în

La Canberra, .'Id1' fel ca și în capitala Noii Zeelande, 
președintele S..LJ.A. a fost întîmpinat de demonstranți 
care purtau pancarte ce incriminau . acțiunile agresive 
în Vietnam în fața' hotelului „Rex‘‘, unde va locui pre
ședintele, peste 1 000 de persoane au participat la o 
demonstrație de protest împotriva agresiunii americane 

în Vietnam
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președintele S..LJ.A. a fost întîmpinat de demonstranți 
care purtau pancarte ce încriminau. acțiunile agresive 
în Vietnam în fața' hotelului „Rex‘‘, unde va locui pre
ședintele, peste 1 000 de persoane au participat la o 
demonstrație de protest împotriva agresiunii americane 

în Vietnam
(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)
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Tribunalul

opiniei publice

După cîtevcr tato
nări diplomatice în
tre partenerii nord- 
atlantici, la Bonn s-au 
întrunit pentru o con
ferință de două zile 
delegații guverna
mentale ale S.U.A., 
Marii Britanii și R.F.G. 
Această întîlnire- tri
partită nu constituie, 
de fapt, decît o con
tinuare a acelorași 
controversate tratati
ve privind cheltuielile 
de întreținere a tru
pelor aflate pe teri-

ge trupele sale în ca
zul în care Germania 
occidentală nu va 
consimți să acopere 
integral cantitatea de 
valută care se scur
ge anual din bugetul 
britanic pentru între
ținerea lor. Costul to
tal se ridică la 94 
milioane de lire a- 
nual. Față de cele 
circa 31 milioane de 
lire, pe care partea 
vest-germană ar fi 
dispusă să'.le plă
tească', mai rămîne,

totalul efectivelor de 
pe Rin, în actualele 
dificultăți ale econo
miei britanice ar ii 
deosebit de costisi
toare întreaga ope
rațiune de transmu
tare și asigurare de 
slujbe pentru cei ce 
ar urma să fie lăsați 
la vatră. Acest lucru 
este bine, cunoscut 
la Bonn, unde se 
crede că poate toc
mai din asemenea 
motive nu sînt luate 
prea serios în con-

; CORfSPONDF#7j4 LONDRA '

ÎNTiLNIREA TRIPARTITĂ DE LA BONN

Presiuni și
resiuni

toriul vest-german.: Ea • 
a fost hotărîtă cu pii- * 7 
lejul recentei vizite a 
cancelarului Erhard 
la Washington, ' cînd 
partea americană a 
insistat pentru „repar
tizarea echitabilă11 a 
poverii legate de în
treținerea trupelor 
staționate pe Rin.

Delegația britanică 
a plecat la Bonn, du
pă cum se arată 
în presa londoneză, 
pentru a reafirma in
tenția guvernului la
burist de a-și retra-

toțuși, neacoperită o 
sumă, considerabilă.

Una dintre soluțiile 
preconizate în cercu
rile politice londone
ze este aceea care 
prevede să fie lăsa
te pe Rin numai e- 
fectivele pentru care 
guvernul vest-ger- 
man plătește valută, 
iar celelalte urmînd 
a fi aduse dincoace 
de Canalul Mînecii. 
Dar chiar în cazul 
în care ar fi repa
triată o jumătate din

siderare presiunile 
și insistențele Lon
drei. Ele sînt apre
ciate ca avînd în 
primul rînd drept o- 
biectiv liniștirea opi
niei publice brita
nice, preocupată de 
cheltuielile militare 
excesive pentru com
pensarea cărora gu
vernul a introdus un 
întreg program de 
austeritate. La rîndul 
său, guvernul ame
rican insistă ca 
R.F.G. • să-și asume o

parte mai mare din 
cheltuielile pentru 
întreținerea trupelor 
S.U.A., arătînd că, 
în caz contrar, in
tenționează să redu
că cu 40 000 de oa
meni forțele aflate pe 
teritoriul vest-qer- 
man. Toate acestea 
însă intră deocam
dată numai în dome
niul ipotezelor, dat 
fiind că o hotărîre 
definitivă nu este de 
presupus decît după 
consultarea celorlalți 
parteneri dinN.A.T.O. 
și, mal ales, după 
ce negocierile tri
partite vor atinge 
un stadiu final.

La Bonn sînt in
vocate, cu aceleași 
insistențe, dificultățile 
din economia vest- 
germană, ca argu
ment pentru a res
pinge pretențiile ce
lorlalți doi parteneri. 
Există și un punct 
de vedere potrivit că
ruia, în cazul retra
gerii unor efective 
britanice și america
ne, R.F.G. ar cere ca 
locul acestora să fie 
umplut cu trupe pro
prii. Această idee, a 
cărei sursă trebuie 
căutată în cercurile 
generalilor de la 
Bonn, merge însă și 
mai departe. După 
părerea unor obser
vatori, nu pare deloc 
exclus ca refuzul 
vest-german de a 
satisface cererile en
gleze și americane 
să aibă ca unul din 
obiective tocmai o 
retragere parțială a 
trupelor străine, si
tuație care i-ar per
mite să justifice in
sistența pentru o 
creștere a rolului său 
militar în N.A.T.O.

Liviu RODESCU

fă ră- 
nu 
de 
o-

(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)
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al P.C. Francez
PARIS 20. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
In zilele de 18 și 19 octombrie a 
avut loc Plenara Comitetului Cen
tral al P.C. Francez, care a discu
tat probleme privind situația poli
tică din țară și sarcinile partidu
lui, precum și probleme privind 
pregătirea celui de-al XVIII-lea 
Congres al partidului. Plenara a 
adoptat un proiect de rezoluție 
,care va fi supus congresului parti
dului din luna ianuarie 1967. Ple
nara a hotărît deschiderea unei 
dezbateri în presa de partid asupra 
rezoluției și a ales o comisie însăr
cinată să examineze amendamen
tele care vor fi aduse textului a- 
cestei rezoluții pînă la congres.

Tribunalul urmează să 
se întrunească la Lon- 
dra la 13 noiembrie. 
La această dată vor fi 
cunoscute în detaliu 
modul de organizare a 
tribunalului și progra
mul său de iucru. Do
vezile și mărturiile pe 
câre le va cere tribu
nalul vor privi urmă
toarele cinci domenii : 
I) agresiunea, violarea 
tratatelor și a înțelege
rilor între state ; 2) ex
perimentarea de arma
ment nou (gaze toxi
ce. produse chimice 
speciale etc.) ; 3) bom
bardarea de spitalb, 
școli și sanatorii, de 
baraje și de alte obiec
tive exclusiv civile ; 4) 
torturarea și mutilarea 
prizonierilor ; 5) geno
cidul (lagăre de muncă 
forjată, execujii masive 
și alte tehnici de exter
minare a populajiei).

Tribunalul va funcțio
na ca o comisie de an
chetă. Datele care îi 
vor fi supuse de către 
comisiile din subordi- 
nea lui vor fi analiza
te în mod sistematic și 
ori de cîfe ori va fi 
nevoie vor fi supuse u- 
nor probe de experti
ză știin|ifică.

Printre cei care au 
acceptat pînă acum să 
facă parte din tribunal 
se numără Lelio Basso, 
Simone de Beauvoir, 
Lazaro Cardenas, Josue 
de Castro, Danilo Doici, 
Jean-Paul Sartre.

Azi grevă 
generală 
în Japonia

Milioane ele oameni din Japonia, 
muncitori, funcționari, cadre din 
învățămînt, încetează astăzi lu
crul. Această grevă generală are 
loc la chemarea Consiliului central 
al sindicatelor japoneze (Sohyo) în 
semn de protest fată de agresiu
nea americană în Vietnam și în 
vederea apărării drepturilor vitale 
ale salariaților. „Să înceteze bom
bardamentele asupra R. D. Viet
nam", „Să se pună capăt agresiu
nii americane împotriva poporului 
vietnamez", „Nici un sprijin agre
sorilor" — iată cererile exprima
te de membrii sindicatelor atît din 
întreprinderile particulare cit și 
din întreprinderile și instituțiile de 
stat. Greviștii cer totodată garan
tarea salariului minimal și majo
rarea generală o salariilor, crearea 
condițiilor necesare pentru ca ze
cile de mii de mineri amenințați 
de a rămîne pe drumuri în urma 
„raționalizării" să-și poată conti
nua munca. La mitingurile și de
monstrațiile ce au precedat greva, 
participanții au sprijinit declanșa
rea grevei generale și cererile gre
viștilor. Rînd pe rînd au hotărît să 
ia parte la grevă membrii Fede
rației sindicale a muncitorilor de 
la căile ferate particulare, sindica
tul minerilor, organizații ale mc- 
talurgiștilor, muncitorii din in
dustria chimică, lucrătorii din în
vățămînt, funcționarii municipali 
și alții. Au hotărît să se alăture 
grevei și salariații din întreprin
derile și instituțiile de stat, pre
cum și 346 000 de învățători.

Ziarele japoneze apreciază că a- 
ceastă grevă este una din cele mai 
puternice etape ale luptei politice 
și economice a oamenilor muncii 
din Japonia, expresie a solidarită
ții cu lupta eroică a poporului viet
namez.

După cum transmite agenția 
France Presse, ca un preludiu la 
greva generală, joi, pe străzile ca
pitalei Japoniei grupuri mari de 
studenți au demonstrat împotriva 
agresiunii americane în Vietnam.
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REDACUA $L ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10. 17 60 20.

ES DELHI. Tn capitala Indiei au sosit țoi președintele R.S.F.I., Iosip Broz 
rito, și președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Ei vor avea convor

biri cu premierul indian Indira Gbandi. cu privire Ia relațiile dintre țările 
lor și asupra unor probleme actuale ale situației internaționale.

jH? ROMA. Camera Deputaților din Italia a aprobat miercuri seara cu ma- 
■“ joritate de voturi politica externă a guvernului. Votul a intervenit 
după o amplă dezbatere asupra problemelor internaționale, în timpul că
reia numeroși deputați s-au pronunțat pentru acțiuni din partea guvernului 
italian în vederea încetării agresiunii americane în Vietnam. Au fost 
aduse, de asemenea, critici unor aspecte ale politicii externe italiene. în 
încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul ministrul de externe, Amintore Fan- 
fani.

BERLIN. La 18 octombrie, ambarcațiuni ale organelor de frontieră 
vest-germane au pătruns în apele teritoriale ale Republicii Democrate 

Germane pe Elba, în zona frontierei între cele două state, și au provocat 
ciocniri cu ambarcațiuni ale R.D.G. Agenția A.D.N. este împuternicită să 
declare că cei care au dispus, precum și cel care au executat aceste 
acțiuni, trebuie să poarte întreaga lăspundere.

B8 PHENIAN. In cadrul ședinței Comisiei militare de armistițiu în Co- 
™ reea, care a avut loc la 20 octombrie Ia Panraunjon, partea coreeano- 
chineză a condamnat partea americană pentru că a deschis focul împotriva 
părții coreeano-chineze, a trimis agenți înarmați în zona acestei părți, a 
răpit pescari și a sporit cantitatea de arme introduse în zona demilitari
zată. Reprezentantul părții coreeano-chineze a avertizat partea americană 
că va trebui să-și asume întreaga răspundere pentru consecințele acestor 
acțiuni.

■B MOSCOVA. Răspunzînd invitației Sovietului Suprem al U.R.S.S., joi 
a sosit la Moscova într-o vizită de prietenie o delegație a Skupștinei 

Federale a R.S.F. Iugoslavia, condusă de Edvard Kardelj, președintele 
Skupștinei Federale, membru al Prezidiului C.C. al’Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

militar și țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia. Un al
tul nu era suficient de sigur da
că... „Danemarca (una din cele 
nouă țări) este membră a 
N.A.T.O." Un lapsus ? Mai cu- 
rînd efectul unei situații carac
terizată prin distanțarea Dane
marcei — și cazul nu e unic — 
de pactul nord-aflanfic, ale cărui 
planuri sînt in contratimp cu e- 
voluția firească a relațiilor inter- 
europene.

Convingerea că statele euro
pene pot găsi, cu răbdare și 
perseverență, soluții reciproc ac
ceptabile și avantajoase pentru 
stabilirea unui climat favorabil 
colaborării multilaterale dobîn- 
dește o lot mai largă răspînd - 
re. Acest lucru a fost relevat și 
de ministrul de externe austriac
în răspunsurile sale date cores
pondenților de presă. Vorbind 
despre cea mai recentă acțiune 
intereuropeană — întrunirea la 
New York a reprezentanților sta
telor coautoare ale „rezolu
ției europene”, Lujo Toncic a 
făcut un scurt istoric al rezo
luției, menfionînd că ideea ei a 
avut un ecou pozitiv la O.N.U. 
El a precizat că reluarea contac
telor între coautori corespunde 
dorinței pe care a exprimat-o 
ministrul 'oman de externe, ca 
rezoluția să fie urmată de acțiuni 
comune concrete.

în acest scop, a spus Lujo 
Toncic, reprezentanții la O.N.U. 
ai celor nouă state se vor în- 
tîlni spre sfîrșitul lunii decem
brie la New York pentru a 
hotărî cînd și unde să aibă loc 
o reuniune a miniștrilor de ex
terne ai acestor țări. El și-a ex
primat părerea că prima ședință 
ar putea fi convocată la Bucu
rești, capitala țării care a inițiat 
rezoluția europeană. Cei nouă — 
a spus ministrul austriac — ar 
putea trata un șir important de 
aspecte, flecare (ară avînd posi
bilitatea să ridice problemele ca
re o interesează. Este posibil, a 
spus el, ca celo< nouă să li se 
alăture și alte state europene 
care și-ar exprima această do
rință.

Petre STĂNCESCU

Tn cadrul programului de -lărgire a asistenței medicale în zonele rurale 
din Tanzania se desfășoară o campanie de educație sanitară fn fotografie : 
un grup de femei din localitatea. Koyve primesc îndrumări în legătură cu 

creșterea și alimentarea copiilor
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