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MEDICUL
și responsabilitatea lui

Towrișîs iicobe Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer
s-au înapoiat în Capitală

în puține profesii res
ponsabilitatea este atît 
de copleșitoare ca în 
medicină. Acționînd asu
pra omului, medicul con
feră cuvîntului, atitudinii 
și hotărîrilor lui o autori
tate din care decurge o 
înaltă răspundere. Forma
ția sa științifică și abilita
rea lui socială îl învestesc 
cu încrederea celor ce a- 
pelează la competența lui 
și-i permit să ia decizii 
suverane, nu rareori la 
cumpăna dintre viață și 
moarte.

Responsabilitatea actu
lui medical decurge și din 
faptul că în unele cazuri 
complexul de fenomene 
declanșat de o intervenție 
chirurgicală, medicamen
toasă sau sanitară se poa
te desfășura imprevizibil 
și adeseori ireversibil. A- 
ceste situații decurg în 
primul rînd din faptul că 
medicina acționează asu
pra celei mai complicate 
și perfecționate forme a 
vieții — organismul uman, 
greu de cunoscut ca indi
vidualitate biologică și 
personalitate.

Dacă transpunem feno
menele la scara populații
lor umane, decurge pentru 
medici un și mai mare 
grad de responsabilitate. 
Prin acțiunile lor ei pot 
interveni într-un sens sau 
altul în biologia unui 
popor, în destinul lui, în 
asigurarea capacității lui 
de producție, dacă accep
tăm premisa sănătății ca 
unul dintre cele mai de 
seamă bunuri ale ființei 
umane, condiție a existen
ței, capacității de muncă 
și bucuriei de viață.

Este surprinzător cît de 
puțin se știe despre rolul 
pe care medicina contem
porană și a secolului al 
XIX-lea l-a avut în revo
luțiile industriale ale a- 
cestor epoci. Creșterea nu
merică a forțelor de pro
ducție, eliminarea marilor 
boli epidemice, aplicarea 
măsurilor de igienă și. 
a medicinei preventive 
au permis și permit for
marea și existența marilor 
aglomerații urbane și in
dustriale — caracteristice 
civilizației moderne.

în statul socialist, me
dicina asigură în primul 
rînd integritatea biologică 
și sănătatea forțelor de 
producție și potențialul lor 
biologic.

Amplificarea responsa
bilității medicului în ac
țiunile lui de la nivelul 
individual la cel social este 
o caracteristică a epocii 
noastre. Intervenția me
dicinei în dinamica popu
lațiilor umane constituie 
una din cele mai actuale 
probleme care creează

de acad. Șt. MILCU

medicului o responsabili
tate general umană, cva- 
siplanetară.

Din acest punct de ve
dere un eveniment de 
seamă îl constituie recen
tul Decret de reglemen
tare a întreruperii sarcinii 
și ansamblul de măsuri 
luate pentru sprijinirea 
familiilor cu copii, pentru 
creșterea natalității și îm
bunătățirea continuă a o- 
crotirii mamei și copilu
lui.

Vechea lege care acorda 
o libertate nelimitată în 
practica întreruperii sar
cinii n-a prevăzut reper
cusiunile ei la nivelul 
populației. Bazată în prin
cipal pe principiul liber
tății femeii de a păstra 
sau refuza sarcina, aplica
rea ei a fost urmată ine
vitabil de un veritabil 
masacru intrauterin, care 
în mai puțin de un dece
niu a devenit cel mai a-

menințător și perfid duș
man al viitorului biolo
gic al poporului nostru.

în acest fenomen nega
tiv, medicii au avut un 
rol de executanți, acope- 
riți de prevederile legii. 
Spre onoarea corpului 
medical, curînd după pri
mii ani de aplicare a legii, 
numeroși medici au pre
văzut urmările ei negati
ve. în cadrul Uniunii de 
științe medicale a luat 
ființă, sub conducerea 
noastră, o comisie pentru 
studiul fertilității și steri
lității, care a cuprins pe 
cei mai autorizați specia
liști în problemele de na
talitate, demografie, ge
netică ș.a. Un material do
cumentar de un deosebit 
interes a fost expus și 
comentat în ședințele de 
lucru ale acestei comisii, 
care și-a propus printre 
alte obiective să docu
menteze științific necesi
tatea unei noi reglemen
tări a întreruperilor de 
sarcină.

(Continuare 
în pag. a II-a)

O LATURĂ INSEPARABILĂ
A ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE

A PRODUCȚIEI
Perfecționarea și modernizarea 

transporturilor uzinale constituie o 
latură esențială a organizării 
științifice a producției în întreprin
derile constructoare de mașini, o 
acțiune care trebuie să fie mereu 
în atenție, atît la proiectarea noi
lor uzine, cît și la modernizarea și 
dezvoltarea celor existente. Im
portanța acestei probleme a fost 
subliniată la Consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor din industria con
strucțiilor de mașini. Transportul 
neîntrerupt și rapid al materiale
lor, pieselor și semifabricatelor, in 
cadrul secțiilor și între secțiile fie
cărei întreprinderi, a devenit o 
parte organică a procesului mo
dern de producție, creînd condiții 
pentru respectarea ritmului de fa
bricație stabilit, înfluențînd consi
derabil asupra gradului de folosire 
a mașinilor și instalațiilor, asupra 
productivității muncii și nivelului 
calitativ al produselor.

Necesitatea organizării raționale 
și creșterii gradului de mecanizare 
a transporturilor uzinale se im
pune și datorită faptului că în 
transporturile interne din între
prinderile acestei ramuri lucrează 
în prezent un mare număr de 
muncitori auxiliari, iar cheltuielile 
pe care le afectează au o pon
dere importantă în prețul de cost

tare, deși producția în această ra
mură va fi în 1970 dublă față de 
anul 1965, numărul de persoane 
folosite în transporturile uzinale se 
va menține practic același, asigu- 
rîndu-se o economie de circa 6 Iei/ 
tonă trafic uzinal, respectiv peste 
500 milioane lei anual (la nivelul 
producției din ultimul an al cinci
nalului). Investițiile pentru dotarea 
uzinelor cu mijloace de transport 
se vor recupera în mai puțin de 
doi ani.

Importanța problemei transpor
turilor uzinale, implicațiile de or
din tehnico-economic pe care a- 
cestea le generează au determinat 
conducerile multor uzine construc
toare de mașini, ca și pe specia
liștii din institutele de proiectări 
și cercetări din cadrul ministerului 
nostru, să caute soluții care să per

STADIUL RECOLTĂRILOR 
Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 
DE TOAMNĂ

Deși în ultima săptămînă vremea a fost mal 
puțin prielnică, în unitățile agricole au conti
nuat lucrările de strîngere a recoltei și însămîn- 
țările de toamnă. Potrivit ultimelor date primite 
la Consiliul Superior al Agriculturii, po
rumbul a iost strîns de pe 80 la sută din tere
nurile cultivate. Gospodăriile de stat din regiu
nea Argeș și cele aparținînd trustului oraș Bucu
rești au terminat această lucrare, iar celelalte 
unități agricole din regiunile Oltenia, Suceava, 
Galați, București și Iași recoltează porumbul de 
pe ultimele suprafețe. Recoltarea sfeclei de za
hăr, cartofilor, strugurilor s-a intensificat.

în regiunile Brașov, Cluj, Banat, Bacău, Bucu
rești, Mureș-Autonomă Maghiară, unde aceste lu
crări sînt rămase în urmă, se impune grăbirea 
recoltării și mai ales a transportării sfeclei de 
zahăr care se găsește in cîmp.

La însămînțările de toamnă lucrările înregis
trează ritmuri diferențiate de la o regiune la 
alta. Gospodăriile de stat și cooperativele a- 
gricole din regiunea Galați, precum și G.A.S. 
din trustul oraș București au terminat semănatul 
griului, iar în regiunile Ploiești și Banat, aceas
tă lucrare se apropie de sfîrșit. în unele 
regiuni însă, printre care Cluj, Brașov, 
Crișana, Suceava, Oltenia, Maramureș,. lu
crările se desfășoară sub posibilități. Plo
ile căzute la sfîrșitul săptămînii trecute au 
creat condiții pentru grăbirea semănatului. De 
aceea se impune mai multă preocupare pentru 
sporirea ritmului de lucru, mai ales în unitățile 
rămase în urmă, astfel îneît însămînțările să fie 
terminate într-un timp cît mai scurt.

(Agerpres)
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL
LEGII PENSIILOR

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc din suflet, dragi tovarăși, dumnea

voastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România și poporului român, pen
tru salutul frățesc, cele mai călduroase felicitări și 
bunele urări trimise cu ocazia celei de-a 50-a aniver
sări a zilei mele de naștere.

Folosind acest prilej, vă doresc din inimă, dumnea
voastră și poporului frate român, noi succese în con
strucția socialistă, în lupta pentru întărirea păcii și 
prieteniei între popoare.

J. ȚEDENBAL

Perfectionarea
9

si modernizarea 
corturilor uzinale

al producției. Din studiile între
prinse de Institutul de proiectări 
pentru construcții de mașini a re
zultat că, pentru realizarea unei 
tone de producție-marfă în uzinele 
constructoare de mașini, este ne
cesar a se manipula și transporta 
36 tone de materiale, piese, semi
fabricate, ceea ce pe ansamblul in
dustriei constructoare de mașini 
reprezintă, la nivelul anului 1970. 
un trafic anual uzinal de peste 85 
milioane tone. Asigurarea acestui 
trafic important impune dotarea 
corespunzătoare a uzinelor con
structoare de mașini cu mijloace dc 
transport moderne, dîndu-se pre
ferință electro (moto) stivuitoare- 
lor, grinzilor rulante suspendate, 
monoșinelor și, acolo unde este ca
zul, mijloacelor continue de trans
port (conveiere). Prin această do

mită obținerea unei producții ma
xime în condițiile unui consum 
minim de energie, înregistrîndu-se. 
în această direcție, realizări im
portante. La uzina „Unirea“-Clu.i 
creșterea în ritm rapid a produc
ției a impus îmbunătățirea trans
porturilor uzinale, potrivit cerin
țelor fabricației de mașini textile 
în serie mică și mijlocie. în pre
zent, în această uzină se utilizează 
1 500 de containere de 4 tipuri și 
palete de dimensiuni corespunză
toare. transportate cu macarale, e- 
lectrostivuitoare. ridicătoare pneu
matice, ascensoare, transportoare 
cu lanț (deasupra locurilor de lu
cru). Organizarea judicioasă și mo
dernizarea transporturilor și a de
pozitării interoperaționale Ia a- 
ceastă uzină au avut ca efect re
ducerea personalului de transport

Vineri seara s-au înapoiat în 
Capitală tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, împreună 
cu general-colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul forțelor armate, care, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic, au făcut o vizită 
prietenească în Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat, miniștri, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești și' •Mstituțiilor centrale, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți A. V. Basov,

COMUNICA
La invitația Comitetului Central 

al P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., între 17 și 22 oc
tombrie 1966 s-au aflat în Uniu
nea Sovietică :

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, general de armată Dobri 
Djurov, membru al C.C. al P. C. 
Bulgar, ministrul apărării populare 
al R. P. Bulgaria ;

Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, 
Jozef Lenart, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului R.S. Ceho
slovace, general de armată Bohu- 
mir Lomsky, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, ministrul 
apărării naționale al R.S. Ceho
slovace,

Osvaldo Dorticos Torrado, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al

. P.C. Cuban, președintele Republi
cii Cuba, Raul Castro Ruz, mem
bru al Biroului Politic, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. Cuban, 
locțiitor al primului ministru și 
ministrul forțelor armate revolu- 

■’ ționare i ale Cubei ;

cu peste 60 de oameni, obținîndu-se 
economii totale anuale, numai la 
acest capitol de cheltuieli, de cir
ca 600 000 lei.

Uzina: „Tractorul“-Brașov fa
brică 17 000 bucăți tractoare, iar 
pentru 1970 este prevăzut ca pro
ducția să crească la 27 500 bucăți. 
Tehnologia de fabricație, caracte
rizată printr-o circulație ritmică a 
pieselor de Ia o operație la alta și 
de la o secție la alta, se realizează 
prin mecanizarea transporturilor 
de materii prime, semifabricate și 
piese în greutate totală de 2 000 
tone/zi. Mecanizarea transporturi
lor este soluționată adecvat proce
selor tehnologice. De exemplu. în 
secția montai general al tractoru
lui. transportul este realizat de trei 
transoortoare (conveiere superioa
re). Pentru transportul de așchii de 
fontă și oțel din secțiile motoare și. 
șasiu s-au instalat benzi subterane, 
care preiau deșeurile direct de la 
mașinile-unelte și le transportă în 
exterior, unde se descarcă în re
morci. Și în alte uzine ale Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini se duce o activitate susținu
tă de raționalizare și modernizare 
a transporturilor interne, folosin- 
du-se în acest scop posibilitățile 
proprii, ca si credite de mică me- 
•inizare.

Ing. Mircea PAUNESCU
din Direcția generală tehnică 
o Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini

(Continuare în pag. a Ill-a) 

ambasadorul Uniunii Sovietice, șl 
alți șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București.

Numeroși ceti-țeal ai Capitalei,
*

La plecarea din Moscova, pe ae
roportul Vnukovo, oaspeții români 
au fost conduși de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Dmitri Poleanski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al

Telegramă
De la bordul avionului, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ton Gheorghe 

Maurer au adresat tovarășilor L. I. Brejnev și A. N. Kosîghin urmă
toarea telegramă:

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, vă adresăm mulțumiri cordiale 
pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în Timpul vizitei prietenești 
făcute în țara dv. și vă urăm dumneavoastră, întregului popor sovietic 
noi succese în construcția comunismului.

Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.S.U.G., general 
de armată Heinz Hoffmann, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării naționale al R.D.G. ;

Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, Jamianghiin Lha- 
gvasuren, membru al C.C. al 
P.P.R.M., ministru pentru proble
mele armatei populare a R. P. 
Mongole ;

Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. ai P.M.U.P.. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, mareșalul Poloniei 
Maryan Spychalski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone ;

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., Ion Gheor
ghe Maurer, membr.u al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, general-co
lonel Ion Ioniță, membru al C.C. al 
P.C.R:, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România.

Jânos Kadâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Gyula Kallai, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P..Ungare, 
general-colonel Lajos Uzi nege, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării naționale al R. P. Ungare.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii : L. I. Brejnev, A. P. Kirilen
ko, A. N. Kosîghin, K. T. Mazurov, 

® ADUNAREA DE ALEGERI Șl OPTICA MUNCII DE PARTID 
(pag. a II-a)

® Tema majoră și monumentalitatea teatrului 
(pag. a IV-a)

& Răsfoind presa străina
(pag. a

f veriiți în întîmpinare pe aeroport, 
au salutat cu căldură pe conducă
torii de partid și de stat. Un grup 

r de pionieri le-au oferit flori,
*

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., mareșalul Uniu
nii Sovietice Andrei Greciko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării al 

■ U.R.S.S. La aeroport au fost pre
zenți, de asemenea, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, și membri ai ambasadei 
române din Moscova.

A. I. Pelșe, N. V. Podgornîi, D. S. 
Poleanski, M. A. Suslov, A. N. Șe- 
lepin, P. E. Șelest, G. I. Voronov, 
P. N. Demicev, V. V. Grișin, D. A. 
Kunaev, P. M. Mașerov, V. P. Mja- 
vanadze, Ș. R. Rașidov, V. V. Șcer- 
bițki, D. F. Ustinov, I. V. Andro
pov, I. V. Kapitonov, F. D. Kulakov,
B. N. Ponomariov, conducători ai 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și ai guvernului sovietic, 
precum și de mareșali ai Uniunii 
Sovietice : A. A. Greciko, M. V. Za
harov, N. I. Krilov, I. H. Bagra
mian, mareșalul principal de avia
ție K. ,A. Verșinin, mareșalul de 
artilerie K. P. Kazakov, mare
șalul de trupe blindate P. P. Po- 
luboiarov, M. V. Keldîș, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., și de alți oameni de ști
ință.

Reprezentanții partidelor frățești 
au luat cunoștință de realizările 
științei și tehnicii sovietice, inclu
siv de cele mai noi tipuri de ar
mament pentru trupele de us.cat și 
forțele aeriene militare. Conducă
torii partidelor frățești,. șefii gu
vernelor și miniștrii apărării au vi
zitat un cosmodrom, unde le-au 
fost prezentate diferite tipuri de 
tehnică cosmică și militară. Ei au 
asistat la lansarea de rachete și a- 
parate cosmice.

în timpul șederii în Uniunea So
vietică au avut loc întîlniri și con
vorbiri ale conducătorilor de partid 
și șefilor guvernelor țărilor socia
liste. în cursul acestor întîlniri și 
convorbiri a avut loc un schimb de 
pă'reri privind un cerc larg de pro
bleme, care interesează părțile, ale 
politicii internaționale.

C.C.  al P.C.U.S. și guvernul so
vietic au oferit un prînz în cinstea 
conducătorilor partidelor frățești, 
a șefilor de guverne și a miniștri
lor apărării.

Întîlnirile și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceritate și prietenie frățească.
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și optica muncii de partid __ ___ ••

deFabrica „Dîmbovița". Adunări 
dări de seamă și alegeri.

Organizația de bază nr. 3 din sec
ția talpă sintetică. Discuțiile se re
feră la aspecte variate ale muncii 
de partid; cuvîntul parțicipanților 
e cumpănit, exigent, plin de răs
pundere, se fac observații judicioa
se. Și totuși, parcă ceva nu e la lo
cul lui. Verbele folosite sînt aproa
pe exclusiv la trecut: Ce s-a fă
cut... Ce nu s-a făcut... Dar ce se 
va face? — iată singurul lucru de 
care abia se pomeneșțe.

Am căutat șă desprind din dez
bateri, principalele preocupări ac
tuale, direcțiile în care vor tre
bui concentrate eforturile organi
zației de bază în perioada urmă
toare. A fost imposibil. în pauză, 
într-o discuție cu ing. Vasile Ivan- 
ciy, șeful secției, acesta a evocat 
cîteva direcții esențiale ale activi
tății curente și de perspectivă : 
îmbunătățirea finisajului exterior, 
ritmicitatea, disciplina în produc
ție, ridicarea calificării. N-ar fi 
fost firesc ca tocmai aceste aspec
te să fi stat în centrul dezbaterilor 
adunării de alegeri ? Era o cerință 
derivînd din însăși optica muncii 
de partid.

Cum s-a ajuns la acest caracter 
„retrospectiv" al dezbaterilor ? El 
reflectă orientarea imprimată dis
cuțiilor de darea de seamă pre
zentată de biroul organizației de 
bază. Cele cinci pagini ale aceste
ia conțineau, de la un capăt la al
tul, un bijanț al activității de la 
adunarea de alegeri precedentă. 
Firește, o asemenea trecere în re
vistă se impune — organizația de 
bază este chemată să-și spună cu
vîntul asupra muncii desfășurate 
de-a lungul unui an. O adunare de 
alegeri care n-ar examina drumul 
parcurs nu-și are rostul. Dar nici 
o adunare de alegeri care se limi
tează la aceasta,.,

Nu e vorba de un aspect tehnic, 
de o deficiență de redactare, ci de 
un aspect principial, de optica 
muncii de partid. A analiza, a apre
cia activitatea de ieri este fără 
îndoială necesar, important, dar nu 
ca un scop în sine, ci pentru a 
desprinde de aci concluzii privind 
activitatea de mîine. Or, tocmai 
aceasta a fost uitat aci.

Am întîlnit lucrurile repetate a- 
proape aidoma la adunarea de a- 
legeri a organizației de bază nr. 
2 din secția tăbăcărie vegetală. 
Darea de seamă cuprindea consta
tări, critici îndreptățite privind 
calitatea produselor, neîndeplini- 
rea sarcinilor de reducere a pre
țului de cost, organizarea și pla
nificarea producției. Numai că ele 
aveau același caracter precumpă
nitor bilanțier, ca și cum adunarea 
de alegeri n-ar trebui să privească 
în primul rînd, spre viitor, iar ac
tivitatea desfășurată s-o analizeze 
tocmai prin prisma felului cum a 
creat condiții pentru soluționarea 
sarcinilor actuale.

Și aceasta într-o secție pentru 
care 1967 va fi un an de reorgani
zare radicală a .proceselor tehno
logice astfel îneît să poată fi me
canizate și automatizate o serie de 
operații ce se execută manual! 
Ciclul de fabricație urmează să se 
reducă aci de la 60 la 24 de zile, 
iar productivitatea muncii să creas
că cu 20 la sută. E vorba, așadar, 
să șe realizeze de la un an la altul 
nu un progres oarecare, ci un ade
vărat salt calitativ. Iar darea de 
seamă, în loc să orienteze dezba
terile spre această temă fundamen
tală, nici măcar nu o menționează.

Am relatat acest aspect tovară
șului N. Oprișoreanu, secretarul 
comitetului de partid din fabrică. 
A afirmat că unele elemente de 
perspectivă s-ar găsi totuși în dă
rile de seamă, că nu toate ar privi 
doar spre trecut. Probabil că în 
unele organizații de bază așa stau 
lucrurile. Dar este aceasta de a- 
juns ? Nici de cum. Preocupările 
actuale, sarcinile de viitor nu tre
buie căutate printre rînduri sau 
deduse din activitatea de pînă 
acum, ele se cer afirmate viguros, 
frontal, astfel îneît să fie puse în 
centrul dezbaterilor adunării de 
alegeri, să se reflecte pregnant în 
discuții. V.. 
dările de seamă să pună 
centul pe sarcinile 
care, așa cum ne-au ....---- T-
membrii comitetului de partid, re
vin în 1967 colectivului fabricii 
privind reducerea substanțială a 
prețului de cost, ridicarea produc
tivității muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor ?

E drept, în cadrul discuțiilor din 
organizațiile de bază nr. 2 și 3, 
tovarășii Ion Dona, Gh. Năstase, 
Ion Peica, Ana Pricob au ridicat 
unele probleme actuale și de vii
tor de mare interes privind folo-

sirea cadrelor tehnice, introduce
rea unei evidențe simple și opera
tive a principalilor indicatori eco
nomici care să nu îndepărteze pe 
maiștri de principalele lor înda
toriri, grija pentru rentabilitatea 
producției, întreținerea utilajelor, 
calificarea cadrelor tinere, dar ele 
au fost tratate nu cum era de aș
teptat, pornind de la dările de 
seamă, ci „pe lîngă" acestea.

De altfel și darea de seamă a 
biroului organizației de bază nr. 1 
din sectorul mineral, ca și aceea a 
biroului organizației de bază nr. 
20 din serviciile tehnico-adminis- 
trative, ambele analitice și com
bative, au o trăsătură comună cu

Comparate doar cu cele de anii 
trecuți, rezultatele de azi ar putea 
crea un climat prielnic mulțumirii 
de sine. Există însă pentru aceas
ta un leac sigur — a le compara 
cu rezultatele ce vor trebui obți
nute mîine. în felul acesta senti
mentul de satisfacție și încredere 
îndreptățită izvorît din succesele 
dobîndite s-ar îmbina cu starea de 
spirit combativă, mobilizatoare, de
terminată de aprecierea exigentă ■ 
a acestora în lumina drumului care 
trebuie parcurs spre a atinge o- 
biective calitativ superioare.

Adunările de dare de seamă și 
alegeri care urmează să aleagă noile

să fie „deduse" din bilanțul realizărilor?

• Privire spre viitor, nu inventar retro

spectiv • Etalonul exigenței sau antidotul 
automulțumirii © Trebuie sarcinile actuale

dările de seamă menționate — a- 
eeeași preocupare aproape exclu
sivă pentru bilanț, aceeași absență 
a perspectivei.

Apare și un alt aspect. L-am 
putea numi nivelul exigenței. Sec
ția talpă sintetică este evidenția
tă lună de lună, dar poate con
stitui aceasta o justificare pentru 
a transforma darea de seamă în- 
tr-un lung inventar al succeselor, 
a ignora problemele nerezolvate, 
a rezerva lipsurilor cîteva rînduri 
de „autocritică" formală ? („Sîn- 
tem conștienți că în activitatea 
noastră au existat și unele lip
suri... în special cu privire la ca
litatea unor produse ; gazeta de 
perete nu era schimbată la timp ; 
biroul organizației de bază nu a 
urmărit ca toate hotărîrile să fie 
aplicate"), Chiar din dezbaterile a- 
dunării de alegeri a reieșit, de alt
fel, că mai sînt destule sectoare în 
care munca de partid trebuie 
bunătățită.

organe de conducere ale organizații
lor de partid, sînt chemate să pună 
în dezbaterea comuniștilor princi
palele sarcini ce le revin pe baza 

■ obiectivelor stabilite de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. și de plenarele 
C.C. care i-au urmat. Firește, ele 

■trebuie să pornească de la analiza 
muncii desfășurate în decurs de 
un an, dar nu pentru a consemna, 
a înregistra plusurile și minusu
rile unui bilanț, ci pentru ca, por
nind de la ele, să concentreze a- 
tenția spre sarcinile de viitor care 
pot fi îndeplinite numai prin ridi
carea întregii activități la un nivel 
mai înalt. Orientarea spre sarcinile 
actuale, și de perspectivă sînt ca
racteristici esențiale ale muncii de 
partid, ele îi imprimă exigență, 
spirit combativ, forță de mobili
zare.

Fără aceste calități, ce ar rămîne 
din munca de partid ?

z'

adunării de

Nu ar fi trebuit ca 
ac- 

complexe 
informat

BRUTĂRII SĂTEȘTI
La Sascut-Sat, Răcăciuni, Că

luți și in alte comune din regiu
nea Bacău au fost amenajate 
brutării sătești, care vor apro
viziona cu pîine numeroase lo
calități rurale. Prin intrarea Jn 
funcțiune a acestor noi, unități, 
cantitatea de pline livrată de bru
tăriile sătești din regiune crește 
cu 56 la sută față de primul tri
mestru al anului. In cursul aces
tui an vor începe să funcționeze 
asemenea brutării la Solonț, Pa
lanca, Bicazul Ardelean, Gro- 
zești, și Stănișești. De asemenea, 
se află în construcție o modernă 
unitate la Parincea, care va apro
viziona cu pîine 10 sate din raio
nul Bacău. Se prevede ca, pînă 
în anul 1970, în satele regiunii 
să fie construite 73 de brutării.

(Agerpres)
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penslor
în scrisorile adresate redacției numeroși cititori pun di

ferite întrebări pe marginea proiectului legii pensiilor. în 
numărul de astăzi, publicăm răspunsurile Direcției pensiilor 
din Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, Ia întrebările 
oamenilor muncii.

PROF. PENSIONAR 
NICOLAE - POPESCU, 
BUCUREȘTI : Pensia
suplimentară poațe fi a- 
cordată și celor care au 
cotizat în trecut ia fos
tele case de pensii, tre
cute în patrimoniul fos
tei Confederații Gene
rale a Muncii ?
RĂSPUNS : Fondurile 

necesare pentru plata pen
siei suplimentare se vor 
forma dintr-o contribuție 
de 2 la sută 
tarifar lunar 
re a tuturor 
— după cum 
art. 72 din 
lege recent publicat. Este 
o pensie nou creată și 
care se alimentează din 
fondurile ce se vor forma 
după instituirea ei. Deci, 
de ea vor beneficia nu
mai salariații care vor 
contribui la formarea fon
dului.

NICULAE ROȘCAN, 
SASCUT TÎRG, RAIO
NUL ADJUD : Cum se 
recalculează cuantumul 
pensiei în cazul pensio
narului care se reînca
drează în muncă după 
pensionare — pe baza 
salariului avut în vede
re la stabilirea pensiei 
sau pe baza salariului 
primit de pensionar 
după reîncadrare . pensionării -de invalidita-
RĂSPUNS : în baza art te de orice grad vor pri- 

53 din proiect, baza de mi pe timpul cît sînt an- 
calcul rămîne cea avută. în

din salariul 
de îneadra- 
angajaților 

se arată în 
proiectul de

de

vedere la stabilirea ini
țială a pensiei, adăugîn- , 
du-se însă și timpul mun
cit după pensionare.

PROF. PENSIONAR 
, NICOLAE POPESCU, 
' BUCUREȘTI : Pensiona

rii angajați la clădirile 
administrate de I.A.L.- 
uri vor putea primi, pe 
lîngă salariu, și pensia 
în întregime ?
RĂSPUNS : Proiectul de 

lege nu prevede concret 
această situație, dar în 
aliniatul 2 al art. 60 se 
arată că, prin Hotărîri ale 
Consiliului, de Miniștri, 
se stabilesc categorii de 
angajați care să beneficie
ze de pensie în întregime 
pe lîngă salariu, indife
rent de felul pensiei.

GAVRIL VASILE 
CÎRJE, COM. BARCA, 
RAIONUL TG. NEAMȚ: 
Ca pensionar de invali
ditate gradul III, m-am 
încadrat în muncă, be
neficiind atît de salariu, 
cît și de o parte din pen
sie, pînă la plafonul de 
1 000 de lei prevăzut de 
reglementarea astăzi în 
vigoare. Majorarea pen
siei îmi va fi aplicată și 
mie ?
RĂSPUNS:' Da. Pro

iectul de lege prevede că

ga j ați, pe'lîngă salariu, și

pensia integrală, fără ca 
acestea împreună să poa
tă depăși salariul tarifar 
în vigoare corespunzător 
funcției avute la data . 
pensionării de invalidi
tate.

C. BELIGRĂDEANU- 
BUCUREȘTI : Pensio
narii reîncadrați în 
muncă pot contribui cu 
2 la sută din salariul ta
rifar lunar pentru a be
neficia apoi de pensie 
suplimentară la înceta
rea activității ?
RĂSPUNS : Da.

VASILE BOGDAN — 
TÎRNĂVENI : în pe
rioada 1949—1954 n-am 
mai lucrat ca strungar, 
funcționînd ca director 
al unei școli tehnice, 
după care m-am reîn
tors în producție la a- 
ceeași întreprindere. A- 
cești cinci ani mi-au 
întrerupt continuitatea 
în muncă în aceeași u- 
nitate ?
RĂSPUNS : Dacă numi

rea ca director s-a făcut 
prin transfer în interesul 
serviciului, perioada celor 
5 ani nu întrerupe conti
nuitatea în muncă în a- 
ceeași unitate.

AUREL ȚINTESCU— 
BUCUREȘTI : Cei care 

, au lucrat pe șantiere 
îndepărtate timp. înde
lungat se vor putea în
cadra în grupa I sau II

de muncă (locuri 
muncă cu condiții grele 
sau foarte grele) ?
RĂSPUNS: Proiectul

de lege nu reglementează 
în amănunt locurile de 
muncă ce se voi' încadra 
în grupele de muncă I și 
II ; acestea se vor stabili 
ulterior.

AUREL GHEORGHE 
— BUCUREȘTI : Pen
sionarul nemulțumit de 
modul în care i s-a cal
culat pensia se poate 
adresa cu o contestație 
la tribunal ?
RĂSPUNS : Deciziile

de stabilire a pensiilor 
date de către organele de 
prevederi sociale pot fi a- 
tacate prin contestații în 
fața comisiilor de contes
tație, care funcționează 
sub președinția unui ju
decător al tribunalului re
gional, respectiv al ora
șului ^București.

ION BĂDESCU — 
BUCUREȘTI : Am fost 
angajat zidar printr-un 
contract, de sfatul popu
lar, pentru unele con
strucții de interes public 
și plătit conform con
tractului încheiat. Aș 
vrea să știu dacă aceas
tă activitate se conside
ră vechime în muncă.
RĂSPUNS : Proiectul 

de lege nu reglementează 
în amănunt perioadele de 
timp care se cuprind în 
vechimea în muncă. Dacă, 
așa cum rezultă din în
trebarea dv., ați efectuat 
construcțiile pe baza unui 
contract „civil de executa
re de lucrări, plătind im
pozit ca liber profesionist,

și nu pe baza unui con
tract. de muncă, activita
tea.respectivă nu se con
sideră vechime.

M. BOGZA — BUCU
REȘTI : Pensionarii care 
nu sînt încadrați în 
muncă vor putea parti
cipa benevol cu 2 la sută 
pentru formarea fondu
lui necesar pensiilor su
plimentare, spre a bene
ficia, ulterior, de pensie 
suplimentară ?
RĂSPUNS : Nu. Aceas

tă posibilitate este prevă
zută numai pentru sala- 
riați.

ING. TRAIAN TAR- 
NAVSCHI — SIGHI
ȘOARA : Tatăl meu a 
pierdut dreptul la pen
sie corespunzător vechi
mii în muncă dobîndite 
pînă la data unei con
damnări penale, pe care 
a și executat-o. în baza 
proiectului de lege, ve
chimea anterioară va 
putea fi luată în consi
derare la stabilirea pen
siei tatălui meu, care în 
prezent este salariat ?
RĂSPUNS: Proiectul

de lege prevede în art. 58 
că pierd dreptul la pensie 
cei care și-au provocat o 
invaliditate în mod voit 
în vederea obținerii pen
siei, sau au căpătat o in
validitate săvîrșind o fap
tă penală, însă numai în 
ceea ce privește dreptul 
la pensie decurgînd din a- 
ceste invalidități. Dacă 
tatăl dv. nu se încadrea
ză în una din situațiile de 
mai sus, va putea solicita, 
în condițiile noii legi, a- 
cordarea unui drept de 
pensie.

Tudor OLARU
ini-

UN DRUM IN VIAȚA

FOILETON

20 
că 
pe

drum pie- 
de zile ? 
nu umblă

— Se poate ? Sînt un om 
serios. Cît ?

— 20 de milioane. I 
un ban mai mult, nici 
ban mai pufin.

Am scos din portoiel 
de milioane și, pentru 
eram fericit, l-am invitat

Nici
un

nie ferată, proprietatea în
treprinderii forestiere Curtea 
de Argeș. Linia a fost inun
dată și în locul ei Ministerul 
Energiei Electrice, care a în
ceput lucrările Hidrocentra
le] de pe Argeș, drept des
păgubire, a contractat cu

Părul a început sa-rpi al
bească. încheieturile oaselor 
fac ravagii și pe timp se
nin. Icterul meu făcut din 
motive de „Rapid” și care 
era galben a început să 
bată în negru. Copiii copii
lor mei s-au mărit. Am îm
bătrânit și mi-am dat seama 
că eu Jn viafa asta n-am a- 
vuf un drum. Po(i închide 
ochii liniștit? Ce vor spu
ne urmașii mei? Parcă-i aud; 
„Nicufă n-a avut un drum 
îp viafă. A trăit de pomană. 
Păcat de el”. Eram tare a- 
bătut de unde să fac rost 
de un drum ?

Credefl, nu credeji, dar 
pe pămînful ăsta se petrec 
și minuni, lată minunea : 
Tocmai cînd viafa îmi era și 
mai neagră, mi-a căzut 
mînă un ziar argeșean. 
pagina a doua, coloana 
pe stîngă ăm descoperit 
anun) : „De vînzare 
drum. Doritorii se vor adre
sa întreprinderii de con
strucții forestiere Rm. Vîl- 
cea”.

Am citit încă o dată a- 
nunful și vă jur cu mîna pe 
„Madona cu pruncul" de 
Rafael că am întinerit subit 

. cu 42 de ani și trei luni. Ic
terul s-a făcut din nou gal
ben, iar încheieturile, deși 
era vreme ploioasă, nu mă 
mai dureau. M-am urcat pe 
bicicletă și pînă la Rm. Vîl- 
cea n-am făcut nici o haltă 
de ajustare.

— Chiar avefi un drum de 
vînzare, ori a fost un banc?

în 
Pe 
16, 
un 
un

Zile de toamna în parcul He
răstrău din Capitală

Vi'.'-ii

— Avem.
— Cine l-a făcuf ?
— Noi.
— Al cui e ?
— Al nimănui. Te intere

sează ? Dacă te interesează, 
hai să-l vezi, poate că nu-fi 
convine, poate e prea lung, 
prea îngust, ori prea lat.

— Te rog frumos nu mă 
mai amărî. Eu am nevoie de 
un drum. Poate să fie cum 
o fi, numai să fie drum... 
Dar numai așa, de curiozi
tate, ce lungime are ?

— 26,3 kilometri. E șl pie
truit.

— E pietruit cu intenții 
frumoase ? Tocmai ce cău
tam.

— Hai să vedem marfa la 
fafa locului.

Eram în al nouălea cer. 
Aveam un drum. Urmașii mei 
nu vor mai avea ce vorbi 
pe la coifuri. Totuși eram 
curios și eu, ca orice mu
ritor, să-mi văd drumul pe 
care mi l-am ales în via|ă.

Am ajuns. Doamne, ce 
minunăfie de drum I Gîndi- 
fi-vă, e pe partea stîngă a 
lacului de acumulare a Hi
drocentralei de pe Argeș. 
Ce peisaj I Vezi în oglinda 
limpede a lacului 
munjilor Făgăraș, 
pui ochelarii de soare 
și vîrful Moldoveanu. 
peisaj I N-am mai stat 
loc pe gînduri.

•— Cît să-ți dau pe 
că-mi place. Hai să facem 
tîrgul.

— Ai bani la dumneata ?

spinarea
Dacă-fi 

vezi 
Ce 

de

binefăcătorul meu la un bu
fet din Corbeni șă bem al- 
dămașul și să semnăm ac
tul de vînzare-cumpărare. 
Avînd actul de proprietate 
în buzunar am răsuflat u- 
șuraf. Am observat însă că 
și vînzăforul era bucuros. 
L-am întrebat ;

— Dumneata de ce te 
bucuri ?

— Cum să nu fiu vesel, 
drumul ăsta are acum un 
stăpîn care să se îngrijeas
că de el. Săracul drum, era 
al nimănui.

Am comandat o jumăta
te, și, din altă simplă cu
riozitate, l-am întrebat :

— Vrei să-mi spui și mie 
povestea acestui drum ? Că 
trebuie să aibă o poveste.

— Da. Ai văzut lacul de 
acumulare. Cu ani în urmă 
pe fundul lacului era o li-

(Foto : Agerpres)

MEDICUL
și responsabilitatea lui
fată de generațiile viitoare

(Urmare din pag. I)

în toate problemele referitoare 
la natalitate și demografie, rolul 
medicului și a responsabilității lui 
treUuie apreciat în complexul fac
torilor și condițiilor care generea
ză aceste fenomene. Prin formația 
lui profesională, el poate interveni 
direct și competent în componenta 
biologică a natalității; în timp ce 
factorii sociali și psihologici revin 
în primul rînd statului și indivizi
lor ca ființe umane înzestrate cu 
un grad de libertate a hotărîrilor 
proprii.

în acest context medicul are un 
rol de primă, instanță în realiza
rea măsurilor luate pentru amelio
rarea natalității în țara noastră. 
O mare responsabilitate va reveni 
comisiilor de specialiști care vor 
acorda excepțiile prevăzute de 
lege, chirurgilor și obstetricieni- 
lor care vor rezolva cazurile de 
urgență și tuturor medicilor care 
vor aviza pentru un motiv sau al
tul întreruperea sarcinii.

Este necesară și o schimbare 
profundă de atitudine în fața unei 
femei care solicită întreruperea 
sarcinii. Nu o atitudine de execu
tant pasiv al unei indicații, ci una 
activă, de sfătuitor, de informator 
asupra riscurilor, intervenției, a ur
mărilor ei previzibile și neprevizi
bile; medicul să devină astfel un 
adevărat educator de oameni care 
să facă vie conștiința responsabili
tății generației noastre, ce a pri
mit viața și este obligată s-o trans
mită mai departe I

Responsabilitatea medicului este 
tot atît de mare și la nivel națio
nal. Demografia ne arată că o fa
milie contribuie la creșterea popu
lației numai dacă are cel puțin 4 
copii. Nu întîmplător legea a pre
văzut acest număr ca un criteriu 
de exceptare. Veghind la aplicarea 
legii și ajutînd rezolvarea implica
țiilor ei sociale vom dovedi un pa
triotism constructiv. Marea vitali
tate a poporului român exprimată 
în indicele ridicat de fertilitate — 
păstrat de-a lungul istoriei pînă în

de Nicujă
TÂNASE

un drum 
a lacului.

penoi să facem 
partea stîngă

— Și ?
— în anul 

minat și i-am invitat 
proprieiari, 
care-l comandaseră, să vină 
să-l recepționeze, să-l ia în 
primire. N-a venit nimeni.

— De ce ?
— Reprezentanții Minis

terului Energiei Electrice 
ne-au spus : „Noi nu pu
tem să-l înscriem ca mijloc 
de bază pentru că nu a- 
vem ce face cu el. L-am 
construit, l-am comandat în 
locul liniei ferate pe care 
am inundaf-o. Deci e pro
prietatea Ministerului Econo
miei Forestiere".

— Ați chemat reprezen
tanții Ministerului Econo
miei Forestiere l

— Da. Dumnealor au

adică pe

fer-
pe 
cei

spus că nu-l pof lua pen
tru că n-au prevederi pen
tru amortizarea investiției și, 
mai mult decît atît, ne-au 
documentat că nu mai au 
masă lemnoasă de exploa
tat pe acel versant.

— Carevasăzică la înce
put au acceptat să facă dru
mul ca să poată trimite o 
comisie să constate dacă 
mai au lemn. Nu era mai 
economicos să facă o pote
că ? Și?

— Am invitat și reprezen
tanții Sfatului popular re
gional Argeș. Dumnealor 
n-au vrut să-l ia pe bună 
dreptate. In direcția în ca
re duce drumul nu sînt a- 
șezări omenești.

— Să-l exploateze 
biectiv turistic. Sînt 
peisaje...

— Ne-am gîndif 
asta. Dar ne-am izbit
inconvenient. Drumul e con
struit de tipul celor pentru 
exploatări forestiere, și nici
decum turistic. Dacă din 
capul locului se aprobau 
fonduri și se gîndea cine
va la treaba asta, acum era 
cu totul altceva. Asta e po
vestea drumului care a cos
tat 19 milioane și care nu 
are nici un stăpîn.

— Cum adică, r>u are nici 
un stăpîn ? Mă jignești. Eu 
ce sînt? Nu fi-am dat banii?

— Uitasem.
— Apropo I Dacă drumul 

a costat 19 milioane, de ce 
mi-ai luat 20?

ca o-
nișfe

și la 
de alt

— Păi, drumul ăsta a I 
dat în folosinfă în 1965. 
De-atunci și pînă acum s-a 
mai stricat, au mai costat un 
milion reparajiile.

— Se strică un 
truit într-un an 
Cum adică, dacă 
nimeni pe el ?

— Cine a spus asta ? Păi, 
îl exploatează. 1) Construc
torii Hidrocentralei ; 2) în
treprinderea Forestieră 
Curtea de Argeș ; 3) între
prinderea de montaj ener
getic Sibiu' pentru montarea 
L.E.A. 20 kv la Centrala ! 
Cumpănifa ; și 4) înfreprin- | 
derea de centrale hidro
energetice, adică cei care 
exploatează centralele. Pa
tru întreprinderi;
— De-acum n-o să-l mai 

exploateze nimeni. II bari
cadez. E al meu și nu-l dau 

. în ruptul capului.
M-am despărțit de cori? 

structorul drumului, ușurat. 
De-acum pot închide ochii 
liniștit. Urmașii mei, arătîn- 
du-le drumul meu din viafă, 
mă vor preaslăvi. Nu pot 
însă încheia cele de fată 
fără a aduce mulțumirile 
.mele direcțiunilor de re
sort din Ministerul Energiei 
Electrice și Ministerul Eco
nomiei Forestiere, cît și ce
lorlalți care au contribuit la 
scoaterea mea din 'mpas. 
Deși m-a costat 20 de mili
oane (la mine nu contează 
suma asta), pot spune sus și 
tare : am avut un drum în 
via|ă.

II 
fost |
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zilele noastre — a fost un factor 
pozitiv în consolidarea și afirma
rea permanenței noastre în terito
riul național.

Cercetările de genetică au arătat 
că indicele de natalitate al unui 
grup de populație poate schimba 
în timp înfățișarea biologică a unui 
popor. S-a demonstrat teoretic că 
dacă într-o populație 97 la sută 
dintre indivizi sînt mai puțin fe
cunzi și 3 la sută foarte fecunzi, 
în decurs de 10 generații aceștia din 
urmă vor deveni majoritari. Un alt 
studiu a constatat că dacă în pri
ma generație 25 la sută din fami
liile unui popor produc 50 la sută 
din totalul generației I, în ge
nerația a 4-a descendenții lor vor 
reprezenta 98 la sută din 
populației.

masa 
Acest fenomen este o 

expresie bine cunoscută a selec
ției naturale prin fertilitate și na
talitate.

Să reflectăm mal departe asupra 
marilor pierderi de oameni dotați, 
superdotați și geniali care dispar 
inevitabil direct proporțional cu 
numărul sarcinilor întrerupte. Ge
netica populațiilor a demonstrat 
că aceștia apar într-un procent 
determinat într-o populație umană.

Responsabilitatea medicilor nu 
poate rezolva .totuși singură impli
cațiile numeroase ale întreruperilor 
de sarcină și ale legii menite să le 
reglementeze, decît încadrată în 
responsabilitatea socială, exprima
tă în ansamblul de măsuri menite 
să sprijine familiile cu copii și să 
asigure creșterea și educarea lor. 
Statul socialist a făcut mult pen
tru ocrotirea mamei și copilului —• 
prevederile actuale ne arată că va 
'face și mai mult în contextul legii 
care rezolvă latura biologică a na
talității.

Responsabilitatea medicului față 
de generațiile viitoare în legătură 
cu problemele puse de natalitatea 
poporului nostru reprezintă o par
te din responsabilitatea mult mai 
cuprinzătoare a fiecăruia dintre 
nbi, a familiei și societății.

De fapt orice acțiune medicală 
este adînc legată în existența, des
fășurarea și eficiența ei de nume
roși factori sociali. în cadrul mă
surilor prevăzute în noua lege, res
ponsabilitatea medicului face par
te dintr-un ansamblu de respon
sabilități sociale și umane a celor 
direct interesați. Legiuitorul a pre
văzut această situație însoțind de
cretul în care întreruperea sarcinii 
este considerată un delict,- iar- cel 
care o practică în afara legii, ca 
infractor, de un complex de mă
suri menite să rezolve factorii so
ciali și umani care intervin în a- 
pariția acestui fenomen,

Tradiția seculară a medicinii ro
mânești, idealurile umanitare ce 
au animat pe marii ei fondatori, 
viața exemplară a conducătorilor 
de școli medicale și principiile mo
rale ale nobilei misiuni a medicilor 
sînt izvoare permanente care ge
nerează responsabilitatea de tot
deauna a profesiunii medicale. în 
perspectiva viitorului poporului 
nostru ea capătă și exigența unui 
înalt patriotism.
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„Tractorul"

RESTRlNGEREA SORTIMENTULUI

UTILIZATE IN FABRICAȚIE
5

Pentru uzina noastră, speciali
zată în producția tractoarelor, oțe
lurile laminate în diferite profile 
și dimensiuni constituie materiale 
de bază. Evident, aprovizionarea la 
timp a secțiilor prelucrătoare cu 
aceste tipuri de oțeluri este o con
diție indispensabilă pentru desfă
șurarea ritmică a fabricației și ri
dicarea continuă a nivelului cali
tativ al tractoarelor. Cu atît mai 
mult cu cit, în prezent, uzina noas
tră folosește nu mai puțin de 68 
calități (mărci) de oțeluri, în 828 
de sortimente.

Practic. însă, utilizarea în fabri
cație a acestui larg sortiment de 
oțeluri, care a crescut pe măsura 
asimilării a noi tipuri de tractoare, 
generează, din păcate, o serie de 
neajunsuri in aprovizionare și în 
procesul de producție. Nu puține

sînt cazurile cînd unele sortimente 
de oțeluri — de la întreprinderile 
siderurgice sau din import — so
sesc în uzină cu întîrziere, provo- 
cînd perturbații în desfășurarea 
normală a producției. Alteori, din 
lipsa lor, sîntem nevoiți să re
curgem la derogări, care atrag 
după sine implicații tehnico-eco- 
nomice.

Am creionat, pe scurt, aceste 
consecințe, întrucît reducerea sor
timentelor de oțeluri folosite în fa
bricația tractoarelor — cred că a- 
ceasta e valabilă și pentru alte uzi
ne constructoare de mașini — se 
înscrie printre problemele impor
tante ale organizării științifice a 
producției. Tocmai de aceea, la ini
țiativa conducerii uzinei, un colec
tiv larg de specialiști din cadrul 
secțiilor, al serviciilor metalurg-șef

și constructor-șef, a studiat apro
fundat căile de reducere a numă
rului de materiale pentru fiecare 
profil și modificarea documentației 
existente în raport cu cerințele 
impuse de diminuarea sortimentu
lui de oțeluri. Elaborarea soluțiilor 
a necesitat o serie de cercetări de 
laborator și probe tehnologice în 
secțiile de. fabricație. Totodată, 
reperele la care s-a schimbat ma
terialul au fost verificate în timpul 
exploatării, pe tractoare, urmărin- 
du-se ca modificările ce se fac să 
asigure ridicarea nivelului lor teh
nic și calitativ, îmbunătățirea per
formanțelor și micșorarea prețului 
ele cost.

Ideea fundamentală care a stat 
la baza studiului amintit a fost 
aceea ca marea majoritate a pie
selor tractoarelor să fie executate

din oțeluri produse în țară. în a- 
cest sens, din numărul mare de 
oțeluri cu caracteristici mecanice 
identice, dar cu compoziție chimi
că diferită, care se folosesc în 
uzină, s-a ales o singură marcă de 
oțel — și anume aceea care pre
zintă cele mai evidente avantaje. 
Un exemplu. Pentru roțile dințate 
mari utilizăm, la unele tipuri de 
tractoare, oțelul 13 CN 33, iar la al
tele, oțelul 13 MoCN 13, cu carac
teristici mecanice identice. Ținînd 
seama de faptul că uzinele noastre 
siderurgice pot produce mult mai 
ușor ultimul tip de oțel, de la în
ceputul anului viitor vom folosi în 
fabricație numai oțel 18 MoCN 13 
pentru roțile dințate mari, nece
sare tuturor tipurilor de tractoare. 
Bineînțeles, aceasta nu va influ
ența cu nimic asupra calității pie
selor. De asemenea, se va utiliza 
numai o singură marcă de oțel și 
la roțile dințate mici și mijlocii. 
S-a preconizat această măsură, în
trucît oțelul 21 TMC 12 este mai 
bun decît cel 28 TMC 12 în ce pri
vește comportarea pieselor în ex
ploatare și se poate produce fără 
dificultăți de către întreprinderile 
siderurgice.

S-ar mai putea da și alte exem
ple. Important este însă că, prin 
măsurile, preconizate, uzina va re
duce în viitor numărul mărcilor de 
oțeluri folosite la fabricația trac
toarelor de la 68 la numai 24, asi- 
gurîndu-se menținerea și creșterea 
caracteristicilor mecanice și cali
tative ale pieselor. Consecințele 
sînt deosebit de favorabile. Anu
mite mărci de oțeluri din import, 
aliate și slab aliate, vor fi înlo
cuite, fără nici un fel de prejudi

ciu, cu altele produse în țară. Mic
șorarea sortimentului de oțeluri, 
concomitent cu raționalizarea pro- 
filelor laminate folosite la forjă, 
permite, potrivit calculelor făcute 
de noi, ca numai în 1967 uzina să 
realizeze economii în valoare de 
circa 15 milioane lei. Se va influ
ența pozitiv și numărul operațiilor 
de tratament termic primar și se
cundar la liniile automate. Cum 
fiecare marcă de oțel are un regim 
termic propriu de tratament, este 
ușor de înțeles că, cu cît vor exista 
mai puține mărci de oțeluri, cu 
atît vor fi necesare mai puține re
glaje la aceste linii, ceea ce va asi
gura sporirea productivității mun
cii. Folosirea unui sortiment mai 
redus de oțeluri va permite, tot
odată, studierea temeinică și per
fecționarea tehnologiei de fabrica
ție pentru fiecare calitate de oțel 
în parte, în vederea alegerii celor 
mai potrivite metode de prelucrare 
a lor.

Analizele întocmite în uzina 
noastră au scos la iveală unele 
concluzii care, după părerea mea, 
se impun atenției forurilor tute
lare. Prima : elaborarea unui stu
diu la nivelul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și al 
Ministerului Industriei Metalur
gice, în vederea precizării — în 
cadrul acțiunii de îmbogățire a 
sortimentului de oțeluri — a celor 
mai avantajoase mărci de oțeluri 
care urmează să se producă la 
noi, ceea ce ar da posibilitatea să 
fie puse în valoare mari rezerve 
de capacități de producție. A doua: 
din documentația străină pe care o 
posedă uzina „Tractorul", rezultă 
că întreprinderile constructoare de

mașini din alte țări primesc oțeluri 
de la unitățile siderurgice cu ur
mătoarele tratamepțe termice e- 
fectuate după laminare : normali
zare, recoacere completă, recoa- 
cere incompletă și recoacere izo
termă. Or, în prezent, uzinele si
derurgice din țara noastră nu sa
tisfac cererile de oțeluri laminate 
recoapte decît într-o foarte mică 
măsură, iar oțeluri recoapte izo
terme nu se primesc deloc. Credem 
că dacă s-ar lua măsuri în acest 
sens s-ar evita' perpetuarea unor 
greutăți care se produc uzinelor 
constructoare de mașini, deoarece 
prelucrarea unor asemenea oțeluri 
netratate este deosebit de dificilă 
— înregistrîndu-se deformații 
mari ale pieselor la tratamentul 
secundar, fisuri în timpul debită
rii, o precizie redusă a repere
lor prelucrate, rebuturi etc. Toate 
acestea influențează nefavorabil 
nivelul productivității muncii și al 
prețului de cost.

Aș vrea să fim în mod clar în
țeleși că acțiunea pe care am por
nit-o în uzina noastră nu este de
loc în contradicție cu sarcinile ce 
revin în cincinal industriei side
rurgice de a lărgi sortimentele de 
oțeluri, de a realiza oțeluri de ca
litate superioară. Ceea ce urmărim 
noi este să se extindă folosirea ce
lor mai avantajoase mărci și sor
timente de oțeluri, eliminîndu-se 
pe cît posibil importul și tipurile 
de oțel care nu dau rezultate cu
venite în construirea de mașini, 
utilaje și instalații.

Ing. Serafim CIBIAN 
proiectant-șef la uzinele 
„Tractorul" — Brașov (

De ce este scăzută
eficienta

în regiunea București 
Irigarea culturilor a 
luat o mare extinde
re. în cooperativele a- 
gricole din raionul 
Oltenița, numai din 
toamna anului trecut 
și pînă în prezent au 
fost amenajate pentru 
irigat 3 800 ha, ajun- 
gîndu-se astfel la 
peste 6 800 ha terenuri 
irigate. Anul viitor, 
pe baza planurilor de 
perspectivă ale coope
rativelor agricole, su
prafața irigată va 
spori cu încă 4 400 
ha. De asemenea, este 
în studiu amenajarea 
într-un sistem a încă 
6 000 ha la cooperati
vele agricole Mănă
stirea, Coconi, Chise- 
let, Spanțov și Ulmu, 
care se învecinesc cu 
balta Mostiștea. Sînt 
create condiții ca, în 
anii viitori, coopera
tivele agricole din ra
ionul Oltenița, pe 
baza extinderii iriga
țiilor, să sporească 
simțitor producția la 
hectar.

Eficiența irigațiilor 
se măsoară cu canti
tatea de recoltă ce se 
obține în plus datori
tă aplicării acestei 
măsuri agrotehnice. 
Toamna, cînd se strîn- 
ge recolta, se vede 
dacă cheltuielile de 
muncă și materiale 
pentru amenajarea și 
exploatarea terenuri
lor în sistem irigat 
sînt rentabile. în ra
ionul Oltenița, multe 
cooperative agricole 
au obținut rezultate 
bune în această pri
vință. La cooperativa 
agricolă „8 
din comuna 
producția de 
pe terenul 
fost cu 3 000 
mare decît pe cel ne
irigat, iar de sfeclă de 
zahăr — 
20 000 kg. 
mari s-au obținut și 
de la 
plante furajere 
Asemenea 
au înregistrat și alte 
unități agricole din 
raion. Totuși, nu pes
te tot irigațiile 
dus la o creștere co
respunzătoare a re
coltei la hectar. Cau
zele sînt multiple.

Cooperatorii din co
munele Căscioarele, 
Crivăț si Radovanu 
au amenajat, în co
mun, peste 700 ha te
ren. Dar această su
prafață nu a putut fi 
folosită în întregime 
din cauză că Direcția 
regională de îmbună
tățiri funciare și or
ganizarea teritoriului 
nu a pus în funcțiune, 
la termenul stabilit, 
canalul magistral și

stația de pompare. 
Din această cauză, 
cooperatorii din Căs
cioarele nu au putut 
iriga 60 ha cultivate 
cu porumb și cartofi. 
Tov. Gheorghe Popa, 
președintele coopera
tivei agricole, preci
zează că la cultura 
porumbului ce urma 
să fie irigat s-au pîer-
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Martie" 
Chirnogi 
porumb, 
irigat, a 
kg mai

cu peste 
Producții

orez, legume, 
etc. 

rezultate

au

dut, în medie, 3 000—•
3 500 kg la ha. Pentru 
a asigura apa necesa
ră culturii orezului, 
semănat în acel sis
tem, s-au făcut chel
tuieli în plus cu lu
crări provizorii. Din 
datele centralizate la 
raion rezultă că circa 
2 000 ha nu au putut 
fi udate din diferite 
motive. Au lipsit con
ducte, pompe, cără
midă, precum și alte 
materiale și utilaje 
necesare. Acest lucru 
a făcut ca pe terenul 
gata amenajat, în 
care s-au investit în
semnate fonduri bă
nești, să nu se poată 
obține recoltele scon
tate.

Trăgînd învățămin
te din această situa
ție se
încă de pe 
se asigure 
folosință la 
terenurilor
mează să fie 
în anul viitor.

Tov. Maria Jilă- 
veanu, președinta Con
siliului agricol raional 
Oltenița, ne-a infor
mat că, deși s-a sta
bilit ca în jurul datei 
de 15 octombrie să 
înceapă lucrările pen
tru amenajarea celor
4 378 ha planificate 
pentru anul 
doar pentru 
ha s-au făcut
dii topometrice, 
proiecte — pentru 
2 600 ha. Este știut că 
proiectele 
fie gata și 
nităților cu 
înainte de
lucrărilor, astfel îneît 
să se poată organiza 
la timp șantierele. Se 
vede însă că organele 
de resort nu au tras 
învățăminte din lipsu
rile ce s-au manifes-

impune ca, 
acum, să 
darea în 
termen a 
care ur- 

irigate

viitor
3 200 
stu- 
iar

trebuie să 
predate u- 
cîteva luni 
începerea

presupune 
la ter-

transporturilor uzinale
(Urmare din pag. I)

tat în acest an. Deoa
rece întîrzierea dării 
în exploatare a siste
melor de irigații este 
determinată, în multe 
cazuri, și de o serie 
de greutăți întîmpi- 
nate în executarea 
construcțiilor metali
ce, tovarășa Jilăvea- 
nu era de părere că 
nu ar fi de loc rău 
dacă s-ar studia posi
bilitatea înființării u- 
nor ateliere regionale 
care să execute ase
menea construcții.

Ridicarea eficienței 
irigațiilor 
amenajarea
men a suprafețelor 
astfel ca, în lunile de 
vară, apa să curgă din 
abundență pe canale, 
iar plantele să 
dească din belșug.

Florea CEAUSESCU 
corespondentul 
„Scînteii'

Intr-una din secțiile întreprinderii de prefabricate Militari-București
Foto : M. Cioc

LA MINA ANINOASA

A INTRAT ÎN PROBE TEHNOLOGICE 
UN COMPLEX DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI

La exploatarea minieră Aninoasa-sud a in
trat în probe tehnologice un modern complex 
de extracție a cărbunelui, prevăzut cu două 
schipuri a cîte 8 tone fiecare. O dată cu aceasta, 
cărbunele, în drum spre stația de preparație, a 
parcurs, pentru prima oară în istoria acestei 
mine, un alt traseu. Vagoanele au pornit pe noua 
galerie de transport, spre sud, unde și-au depo
zitat conținutul în mari silozuri subterane. Pur

tat apoi pe benzi, cărbunele a fost deversat în 
schip și scos la „zi" pe verticală. De aci, trans
portul lui a continuat pe cablurile aeriene ale 
funicularului spre marea uzină de preparare 
de la Coroești. Intrarea definitivă în funcțiune 
a complexului va asigura creșterea capacității 
de extracție a minei Aninoasa la nivelul preve
derilor cincinalului. (Agerpres)

Oricît de valoroase ar fi rezul
tatele obținute pînă acum în în
treprinderile constructoare de ma
șini, ele nu pot fi considerate ca 
satisfăcătoare. în practică s-a do
vedit că atunci cînd în cadrul unei 
întreprinderi parcul de mașini-u- 
nelte este incomplet, acest fapt 
constituie un semnal de alarmă 
pentru conducerea tehnico-admi-

Interes si dezinteres fată de
t

CONSTRICȚIILE ZOOTEHNICE
)

în ziarul nostru au 
apărut mai multe artico
le în care s-a analizat re
alizarea construcțiilor zo
otehnice prevăzute pe 
acest an în cooperativele 
agricole. Confirmînd jus
tețea criticilor făcute, 
conducerile celor mai 
multe din unitățile agri
cole și organele de specia
litate vizate scriu redac
ției că au fost stabilite 
măsuri care să ducă la 
intensificarea ritmului de 
lucru pe șantiere.

„Problema construcții
lor agro-zootehnice . a 
fost analizată în cadrul 
uniunilor cooperatiste ra
ionale și regională — se 
spune în răspunsul Uniu
nii regionale a coopera
tivelor agricole din Do- 
brogea. S-au dat îndru
mări concrete conduceri
lor cooperativelor agrico
le asupra măsurilor ce 
trebuie luate în vederea 
intensificării muncii la 
construcții și au fost spri
jinite să treacă neîntîr- 
ziat la aplicarea lor. Din 
controalele făcute se 
constată că indicațiile da
te se respectă, fapt con
cretizat în rezultatele ob
ținute".

Uniunea regională a co
operativelor agricole Cri- 
șana arată că critica 
făcută în articolul : „Con
strucțiile zootehnice în

cooperativele agricole de 
producție", apărut în 
„Scînteia" nr. 7068, este 
justă. într-o ședință a bi
roului executiv a fost a- 
nalizat stadiul realizării 
construcțiilor zootehnice. 
Cu acest prilej au reieșit 
o serie de deficiențe la 
întocmirea documentații
lor, în aprovizionarea cu 
materiale și organizarea 
muncii pe șantiere. Pe 
baza celor constatate a 
fost elaborat un plan de 
măsuri pentru impulsio-

narea lucrărilor. S-a in
dicat ca uniunile raio
nale să organizeze în fie
care cooperativă agricolă 
consfătuiri cu constructo
rii și să se stabilească 
termene precise pentru 
terminarea fiecărui obiec
tiv.

Indicîndu-se măsurile 
luate pentru impulsiona
rea lucrărilor, în unele 
din răspunsurile primite 
se arată că se întîmpi- 
nă, în continuare, unele 
greutăți în aproviziona
rea cu materiale. Uniunea 
regională a cooperative
lor agricole Bacău ne se
sizează : „încă nu avem 
repartiție pentru întreaga

ur- 
este 
ne

cantitate de ciment, cără
midă și materiale de în
velit". în interesul 
gentării lucrărilor 
necesar ca asemenea
ajunsufi să fie lichidate 
cît mai repede. Totodată, 
însă, trebuie ca în fie
care regiune să se folo
sească din plin și materi
alele care se găsesc pe 
plan local — acesta con
stituind un mijloc efici
ent, atît pentru intensifi
carea ritmului de con
strucție, cît și pentru re-

„Scînteia" nr. 7068 — nu 
rezultă concret la ce u- 
nitate și ce fel de mate
riale au fost repartizate 
fără discernămîn.t către 
cooperativele agricole". în 
articolul amintit se spu
ne că „Direcția regiona
lă a economiei forestiere 
Bacău a repartizat, une
ori, ■ fără discernămînt 
lemnul de construcții, așa 
îneît cooperative agricole 
din nordul regiunii sînt 
nevoite să-1 procure toc
mai din sud și invers".

alizarea obiectivelor la un 
preț de cost mai redus.

Lipsa de răspundere cu 
care este privită aprovi
zionarea cu diferite ma
teriale. necesare construc
țiilor zootehnice se vede 
din răspunsul trimis re
dacției de către Direcția 
regională de economie 
restieră Bacău. Intre 
tele, ing. P. Mangeac, 
rector, și I. Mosinoiu, 
de serviciu, care semnea
ză, spun că nu pot răs
punde la criticile aduse, 
deoarece „din coloanele 
articolului : Construcțiile 
zootehnice în cooperati
vele agricole, apărut în

fo- 
al- 
di- 
șef

Oare nici la un asemenea 
semnal conducerea aces
tei direcții nu s-a între
bat despre ce fel de în
crucișări este vorba ? Și 
dacă nu a vrut să facă 
acest efort, care ar fi per
mis remedierea multor 
neajunsuri, vom oferi cî- 
teva exemple. Cooperati
va agricolă Prăjești, ra
ionul Bacău, a primit re
partiție pentru lemn de 
construcții tocmai de la 
întreprinderea 
Borca, aflată la 
km depărtare, 
mai bine ca ea
acest material de la Roz- 
nov sau Comănești, adi-

forestieră 
peste 100 
Nu era 
să ridice

că de la unități 
D.R.E.F.-ului Bacău, 
ate la distanțe incompa
rabil mai mici ? Pe lîngă 
distanța mare, cooperato
rii din Prăjești au bătut 
de trei ori drumul la Bor
ca, dar lemn n-au pu
tut ridica deoarece 
D.R.E.F. Bacău nu dăduse 
dispoziție unităților sale 
să elibereze materialul a- 
mintit. De asemenea, co
operativa agricolă din Ti- 
mișești, raionul Tîrgu 
Neamț, a primit reparti
ție pentru I. F. Roznov, 
deși este aproape de în
treprinderea forestieră 
Tîrgu Neamț. Efectul a- 
cestui drum de prisos este 
evident. Cu atît mai mult 
cu cit o parte din cheres
teaua de rășinoase exis
tentă la Roznov nu era 
corespunzătoare, 90 la 
sută din cooperative fi
ind sfătuite să renunțe la 
ea. Sînt mult mai multe 
exemple pe care conduce
rea Direcției regionale 
putea să le afle luînd le
gătura cu organele loca
le agricole. împreună s-ar 
fi putut stabili ce trebuie 
întreprins pe viitor pen
tru a nu mai purta oame
nii pe drumuri zeci de ki
lometri, a le înlesni, mai 
mult decît pînă acum, 
procurarea materialelor 
lemnoase necesare con
strucțiilor zootehnice.

ale 
situ-

nistrativă, întrucît lipsa anumitor 
• mașini creează „gîtuiri" în procesul 

de producție, împiedică realizarea 
planului. în schimb, oricît s-ar pă
rea de curios, lipsa de mijloace de 
ridicare și transport, avînd drept 
consecință transportul greoi, de 
lungă durată, care necesită un 
mare volum de muncă și cheltuieli 
apreciabile, trece de multe ori 
„neobservată". Din- această cauză 
rămîn nefructificate însemnate re
zerve de capacități de producție, de 
îmbunătățire a ritmicității, produc
ției, de reducere a prețului de cost 
al produselor.

într-o serie de întreprinderi, gra
dul de dotare cu mijloace moderne 
a transporturilor uzinale a rămas 
în urma nivelului tehnic al produc
ției de bază. Se mai folosesc și în 
prezent mijloace rudimentare, cu o 
productivitate scăzută, multe ope
rații de manipulare se efectuează 
manual. în diferite secții, depozi
tarea materialelor sau a pieselor 
se face pe locurile destinate linii
lor de acces sau între mașini, stîn- 
jenindu-se procesul tehnologic. 
Conducerile unor întreprinderi — 
Uzina de utilaj chimic-Ploiești, 
Uzinele „23 August" și „Vulcan" 
din București, Uzinele mecanice 
Tr. Severin, Uzina de piese auto- 
Colibași și altele — au acordat in
suficientă atenție îmbunătățirii 
transportului intern, nu au fo
losit în 
sibilitățile 
organizare 
tuia. Nu

f

nu 
măsură 

mecanizare 
a 

atunci de mirare 
că producția în aceste întreprin
deri se desfășoară adesea neritmic, 
că o serie de utilaje stau nefolosite 
perioade îndelungate, că produc
tivitatea muncii nu crește cores
punzător dotării tehnice și se înre
gistrează cheltuieli suplimentare 
care grevează asupra prețului de 
cost al produselor.

Cu totul nesatisfăcător sînt or
ganizate transportul și manipu
larea materialelor și semifabricate
lor în bazele Direcției de aprovi
zionare și desfacere ale ministe
rului nostru. în aceste unități se 
ma’ J^acUcă și azi încărcarea și 
descărcarea materialelor și produ
selor din vagoane și autovehicule 
fără mijloace mecanizate adecvate. 
Această situație reclamă munca fi
zică a zeci și sute de lucrători ne
calificați, pe lîngă alte dezavanta
je economice. „Organizarea" ac
tuală în aceste unități este în rea
litate o improvizație sub imperiul 
necesității momentane. Ministerul 
nostru, cunoscînd aceste neajun
suri, a inițiat diferite studii teh- 
nico-economice pentru construcția 
unităților noi sau amenajarea și 
organizarea celor existente pe baze 
științifice.

suficientă 
de 
științifică 

este

po- 
și de 
aces-

Ținînd seama de contribuția tot 
mai mare pe care modernizarea și 
extinderea mecanizării transpor
turilor uzinale o pot 
la creșterea productivității 
reducerea prețului de 
producției în actualul 
în întreprinderi și la 
ministerului s-au efectuat 
an numeroase analize, pe baza că
rora s-a conturat un amplu plan 
de acțiune. Se prevede ca, pînă în 
1970, aproximativ 90 la sută din 
volumul transporturilor uzinale să 
fie mecanizat, folosindu-se în acest 
scop cele mai adecvate mijloace șî 
într-o structură cît mai corespun
zătoare. Planul preconizează, între 
altele, ca, în toate proiectele 
dezvoltare a ' , ,______
transportului intern să • constituie 
obiectul unor studii separate. Chiar 
în cursul acestui an se vor întocmi 
studii tehnico-economice pentru 
dotarea cu sisteme și mijloace de 
transporturi uzinale moderne a 
secției de frînă automată de la uzi
nele „23 August“-București. Aseme
nea secții vor constitui modele ex
perimentale pentru alte întreprin
deri în care se vor îmbunătăți pro
cesele de producție, de la secțiile 
primare pînă la montajul general. 
I.P.C.M. va elabora un studiu teh
nic care va cuprinde recomandări 
cu privire la principalele sisteme și 
mijloace de transport ce se pre
tează a fi adoptate în uzinele mi
nisterului nostru, în funcție de na
tura producției și caracterul ei de 
serie. De asemenea, se va întocmi 
un nou nomenclator restrîns al 
materialelor utilizate și al produ
selor fabricate, cu specificarea ce
lor mai adecvate mijloace pentru 
transport și manipulare. în uzinele 
constructoare de mașini se vor în
ființa, în cadrul serviciului teh- 
noiogic, nuclee pentru studiul îm
bunătățirii transporturilor uzinale 
Si manipulării materialelor tehno
logice. Filiala I.P.C.M. din Timi
șoara se va transforma într-un in
stitut separat, care se va ocupa cu 
studiul și proiectarea mijloacelor 
de ridicat și transportat. De ase
menea, anumite uzine vor fi profi
late pentru fabricația mijloacelor 
de transport, care pînă acum nu 
s-au construit în serie în tară.

Neîndoielnic, aplicarea acestor 
măsuri preconizate de ministerul 
nostru va contribui la ridicarea 
gradului de organizare și dotare 
tehnică a transporturilor uzinale 
la nivelul cerințelor sporite ale 
producției în actualul cincinal, la 
perfecționarea organizării ansam
blului producției în întreprinderile 
constructoare de mașini, la spori
rea eficienței întregii lor activi
tăți economice.

aduce 
Și 

cost al 
cincinal, 

nivelul 
în acest

de
uzinelor, problema
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De vorbă-cu LIVIU CIULEI
despre: TEMA MAJORA I Un pionier al școlii CINEMA

Șl MONUMENTALITATEA
I
I

botanice românești

Liviu Ciulei se numără printre artiștii care nu subestimeazâ 
gîndirea teoretică — și gîndirea în genere. Spectacolele 
sale apar din ce în ce mai mult ca un rezultat al reflecției 
îndelungate a creatorului asupra rosturilor artei sale, asupra 
relațiilor teatrului cu viața, cu epoca noastră. Această 
preocupare conștientă pentru situarea fenomenului spectacu
lar în timp și spațiu contribuie — și poate nu în cea mai 
mică măsură — la formarea unei concepții și unui stil pro
priu echipei pe care o conduce, la conturarea unei perso
nalități originale a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra".

de I. L. Caragiale, în regia lui Lu
cian Pintilie.

istoric.

8
I
Dimitrie Brândză

— Ținta ultimă a căutărilor 
noastre e să redăm teatrului mo
numentalitatea, spune LIVIU CIU
LEI. Teatrul a devenit monedă 
măruntă prin piesele de salon, de 
gen, prin naturalism, prin micile 
teme care au invadat la un mo
ment dat scena. Nu mă intere
sează povestioarele nesemnificati
ve despre o întîmplare oarecare. 
Nu prezența insistentă a detaliului 
cotidian mă deranjează în aseme
nea producții. Cehov a monumen
talizat actul diurn. în piesele sale, 
fiecare personaj e monumentul u- 
nei ratări, și Trigorin, și Treplev, 
și unchiul Vanea sînt conștienți de 
faptul că nu sînt în stare să de
pășească limitele lumii lor și că 
această imposibilitate îi împiedică 
să se realizeze. Cu alte cuvinte, 
aici viața de fiecare zi a fost ri
dicată la dimensiunile tragediei. 
Tot așa, pornind de la măruntul 
ridicol diurn al burgheziei 
censiune, Caragiale a ajuns 
numentalitatea satirică.

Tema majoră a artei o 
tuie confruntarea omului cu vre
mea sa, individul în raport cu so
cietatea, cu luptele și contradicții
le ei. E ceea ce dă proporții, de 
pildă, operei lui Tolstoi. Pierre 
Bezuhov e omul anului 1812 în 
contact cu răsturnările revoluțio
nare ale acelei epoci. Ne trebuie 
Bezuhovi ai secolului nostru, pie
se sau filme care să înfățișeze a- 
titudinea unui individ reprezenta
tiv al veacului 20 față 
tele esențiale ale epocii 
țiile sale cu complexul 
teriale și spirituale în 
iește.

Ar fi greșit și simplist să re
ducem această temă majoră la la
tura exterioară a evenimentelor 
sociale. Ea trebuie căutată mai a- 
dînc, în viața lăuntrică a eroului, 
în conștiința raporturilor sale cu 
necesitatea istorică. In „Oedip- 
rege“, de exemplu, tema tragică 
decurge din necesitatea interioară 
a personajului principal de a des
coperi adevărul. Danton, așa cum 
apare în piesa lui Georg Buchner, 
știe că torentul revoluției burgheze 
îl va înlătura inevitabil, înțelege 
necesitatea istorică a dispariției 
sale, ceea ce chiar dacă vine în 
contradicție cu spiritul lui teluric, 
cu firescul său spirit de conservare, 
cu lupta celor care-1 îndrăgesc, 
creează dimensiunea monumentală 
tragică. Mackie Messer din „Opera 
de trei parale", deși personaj de o- 
peretă, mi s-a părut totuși proiec
tat spre tragedie prin sentimentul 
însingurării lui în putere, ca și în 
prăbușire, însingurare de la care 
nimic nu-1 poate salva într-o so
cietate în care dictonul „homo ho- 
mini lupus" decide.

în toate aceste exemple indivi
dul este integrat în societate și se 
află, în același timp, pus față în 
față cu ea. Totuși, monumentalita
tea nu se realizează direct în con
tactul cu societatea, ea se naște 
din declanșarea produsă de con
fruntarea cu societatea, a contac
tului dintre erou și conștiința sa. 
Aceeași temă m-a preocupat și în

destinul lui Apostol Bologa, în pro
blematica filmului „Pădurea spîn- 
zuraților".

Tendința spre monumental este 
caracteristică epocilor clasice ale 
artei, cînd adevărurile se con
centrează în esențe, capătă expre
sii de o maximă simplitate. De a- 
ceea mă solicită mult în prezent 
teatrul clasic. Am în minte o mon
tare a lui Hamlet — cel mai decla
rat erou care își ia responsabilitatea 
epocii lui — și unde nu m-aș feri 
de o viziune extrem de contempo
rană sub toate aspectele, univer
salitatea operei fiind generos în
găduitoare. Pe aceeași linie pro
gramatică s-ar înscrie Macbeth, 
Furtuna, Faust, redescoperirea an
ticilor...

In continuare, interlocutorul nos
tru s-a oprit asupra unor trăsă
turi de stil pe care le consideră de 
o mare importanță în efortul spre 
monumentalitatea spectacolului.

naturaliis- 
să vedem numai 

realității, teatrul nostru a 
simboluri,

în as
ia mo-

consti-

de aspec- 
sale, rela- 
lumii ma- 
care tră-

PREMIERĂ

TEATRALĂ
Vineri seara, Teatrul de 

Stat din Tg. Mureș a prezen
tat cea de-a doua premieră 
din actuala stagiune: drama 
istorică „Răzvan și Vidra" de 
B. P. Hașdeu. Rolurile princi
pale au fost încredințate acto
rilor Silvia Ghelan și Valen
tino Dain de la Teatrul Na
țional din Cluj. Regia artisti
că aparține lui Val. Mugur.

(Agerpres)

— Cum vedeți, în această 
spectivă, obligațiile teatrului 
de dramaturgia originală ?

per- 
față

reci-■— Cred că obligațiile sînt 
Criticilor- le scapă adesea 
că opera teatrală are două 
diferite, care pînă la un 
se pot dezvolta indepen- 
arta literară și arta scenică.

proce. 
faptul 
laturi 
punct 
dent:
Personal, consider că arta scenică 
românească a atins un nivel foar
te înalt, de foarte multe ori negli
jat în cronici. Și e cu atît mai 
tristă această subapreciere, cu cît 
e vorba de progresul impetuos al 
unei ramuri a artei naționale, unde 
originalitatea și forța noastră cre
atoare se manifestă deosebit de 
viguros. Rar întîlnești în străină
tate spectacole ca ,,Arden din Fe
versham", realizat în fond de niș
te oameni extrem de tineri într-un 
oraș mic, ca Piatra Neamț. Ca să 
nu mai vorbim de multe alte mon
tări, cu care ne putem prezenta 
fără timiditate în orice competiție 
europeană. A apărut o tinără 
școală regizorală românească ab
solut remarcabilă, care a determi
nat apariția unei noi școli in
terpretative, reprezentată prin ac
tori eminenți, 
unor solicitări 
Aș vrea să 
dată valoarea .
românești, care a jucat un rol de
vansat în depășirea naturalismu
lui prin teatralitate declarată, iar 
azi a ajuns la subtilitatea elimi
nării din decor a decorativului, și 
în cele mai bune exemple chiar a 
acestei teatralități, atingînd un 
realism de mare profunzime.

Nu încape îndoială că toate a- 
ceste cuceriri ale artei scenice vor 
exercita o influență stimulativă și 
asupra dezvoltării literaturii dra
matice, care trebuie să-și găseas
că realele condiții de apariție și 
de viață, să 
formal. Cred 
propun țeluri 
să descifreze 
existenței și să abordeze modalități 
ineăite merită un fel de „primă 
de încurajare". Chiar și cu defecte, 
piesele lor pot contribui la progre
sul teatrului mai mult decît isto
rioarele cuminți.

Șl publicul, și oamenii de teatru 
așteaptă cu nerăbdare piesele con
sacrate temelor majore ale exis
tenței noastre, piese care să nu 
rămînă simple ilustrații fotografice 
ale cotidianului, ci să creeze vii
toarea noastră cultură clasică, re
prezentativă pentru marile eveni
mente pe care le trăim.

Se știe că actorul se identifică 
cel mai bine cu un personaj din 
realitatea imediată ce-1 înconjoa
ră și 
supra 
chiar 
preți, 
dem că împlinirea lor actoriceaS' 
că este legată de roluri 
maturgiei românești.

In căutarea profilului 
teatru își poate căpăta 
definitivă numai prin piesa origi
nală. Conștienți de acest lucru, noi 
considerăm că în stagiunea de 
față, în teatrul nostru, pozițiile a- 
vansate ale artei interpretative vor 
putea fi ilustrate și dezvoltate pe 
baza unui important text româ
nesc. E vorba de punerea în sce
nă a piesei „D’ale Carnavalului"

care pot răspunde 
dificile și diverse, 
subliniez încă o 

școlii scenografice

nu fie „încurajată" 
că autorii care își 
îndrăznețe, încearcă 
sensuri majore ale

dacă aruncăm o privire a- 
creațiilor din ultimii ani — 
ale celor mai mari inter- 
sau mai ales ale lor — ve-

ale dra-

său, un 
trăsătura

18,00 — Pentru cei mici : Ecranul cu păpuși „Amnarul" de H. Ch'. 
Andersen. Prezintă Teatrul de păpuși din Oradea.

— Pentru tineretul școlar : Peceți și file îngălbenite.
18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — „Creionul se amuză".
19,40 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Teleenclclopedia.
21,00 — Melodii din filme.
21,30 — Miniaturi folclorice.
22,00 — Film : „Sfîntul".
22.50 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — Buletinul meteorologic.
23,15 — închiderea emisiunii.

— Dezbărîndu-se de 
mul care ne lăsa 
„coaja" 
învățat să opereze cu 
cu alegorii, cu metafore — ceea ce 
a constituit o cucerire prețioasă. 
Dar și simbolul poate fi la fel de 
superficial, dacă nu are o serioa
să acoperire reală.

Densitatea spectacolului modern 
cere, după părerea mea, o anali
ză minuțioasă a caracterelor, si
tuarea lor în contextul social, a- 
nalizat în cele mai multiple deter
minări. De aceea, punînd în scenă 
„Moartea lui Danton" am 
să evităm orice modernizare 
suprafață. Punctul de vedere 
temporan a însemnat pentru 
perspectiva științifică istorică 
pra evenimentelor revoluției 
gheze din 1789—1794. Nu este 
piesă simbolică și n-am 
nici în spectacol să facem teatru 
simbolic. De altfel, Buchner este 
unul din primii scriitori ai lumii 
care s-a folosit de document, mer- 
gînd chiar pînă la reproducerea 
lui (de exemplu în discursurile de 
la proces). Preocuparea noastră 
principală a fost aceea de a păs
tra caracterul sever al operei, de 
a surprinde realitățile cele mai 
stringente și mai contradictorii 
ale epocii respective —• și nu nu
mai în comportarea unor eroi, ci 
în simultaneitatea evenimentelor, 
în felul cum alternează aspectele 
vieții tuturor straturilor sociale.

Predilecția pentru simboluri și 
alegorii s-a înscris în cadrul unei 
reacții salutare împotriva natura
lismului uscat, lipsit de fantezie. 
Cred însă că acum am depășit 
faza simplei respingeri a vechilor 
canoane. De aceea aș invita spec
tatorii și criticii să nu considere 
elementele scenice ale spectacolului 
„Moartea lui Danton" drept me
tafore sau simboluri, Ele sînt o în
șiruire sau o alternare contrapunc- 
tată de fapte, în sens epic, încărca
te metaforic numai cu vibrația și

căutat 
de 

con- 
noi 

asu- 
bur- 

o 
urmărit

temperatura momentului
Deseori, criticul obișnuit cu o artă 
anecdotică vrea să descopere 
„cheia" soluției vizuale acolo unde 
ea nu există. Noul limbaj scenic — 
incluzînd desigur formele de expre
sie metaforice — se îndreaptă spre 
cuprinderea amplă și multilaterală 
a vieții, spre realismul autentic și 
bogat al epocii noastre. Ape- 
lînd nu numai la intuiție, ci la 
analiză, ca formă superioară, in
telectuală de artă, pe baza posi
bilităților actuale de aprofundare 
științifică a realității, teatrul mo
dern tinde să dea o imagine sin
tetică a acestei realități văzute ca 
un tot cu multiple aspecte, în care 
acționează și se întrepătrund de- 
terminanții istorici, politico-sociali, 
naționali, determinanții de grup 
și cei psihologici, ereditari, carac
terologici, individuali.

Pătrunderea realității prin sec
ționarea ei în toate direcțiile — 
vertical, orizontal, în diagonală și 
în profunzime — ne duce spre a- 
cest nou realism superior, care gă
sește conținutului îmbogățit de 
idei nu expresia îngustă și palidă 
moștenită de la „realismul" ilus
trativ de influență burgheză, ci 
propria sa expresie plenară. Acest 
realism descoperă un drum nou 
spre un teatru cu dimensiuni legi
tim monumentale, care nu se mai 
creează prin aplicuri false de 
grandilocvență, pompă decorativă 
și toată recuzita de elemente supra
dimensionate la așa-zisa scară sce
nică, ci sînt materializări organice 
ale temei filozofice majore.

Ca orice opinii ale unui om 
de artă, concepțiile artistice 
formulate de Liviu Ciulei sînt 
desigur strins legate de pro
pria experiență creatoare, de 
înclinațiile temperamentale 
personale. Dar dacă mijloace
le alese diferă — varietatea 
stilurilor constituind una din 
trăsăturile remarcabile ale 
vieții noastre artistice — cu
prinderea marilor teme ale 
omului și ale vieții contempo
rane rămîne pentru mișcarea 
teatrală principalul obiect al 
năzuințelor, al eforturilor și al 
confruntărilor de păreri.

I

I
I
I

de prof. dr. docent Const. C. GEORGESCU
membru corespondent al Academiei

împlinesc astăziSe
120 da ani de la naște
rea unui pasionat cer
cetător al naturii : doc
torul Dimitrie Brândză. 
Încă din tinerețe, ca e- 
lev al Academiei Mi- 
hăilene, el a colecțio
nat cu sîrg minerale, 
plante, animale. El a a- 
tras astfel atenția profe
sorilor săi, în special a 
lui Gr. Cobălcescu. La 
îndemnul acestuia s-a 
prezentat la un concurs 
pentru o bursă de 
dii în străinătate. 
Brândză nu a fost 
mis, era încă prea 
năr. Tatăl său își 
seama și el de vocația 
de naturalist a fiului, 
vinde o parte din ave
re și îl trimite la Paris 
pentru a-și continua stu
diile. Capacitatea lui 
Brândză găsește o stră
lucită confirmare : în 
numai doi ani obține 
diploma de licență în 
științele naturale. Para
lel, a urmat cu o stă
ruință deosebită 
cursurile facultății 
medicină.

Anul 1866 îl aduce o 
nouă confirmare : cate
dra de bofanică și zo
ologie la Universitatea 
din lași este declarată 
vacantă ; D. Brândză o 
ocupă prin concurs la 
vîrsta de numai 20 de 
ani. Trei ani mai tîrziu 
i se conferă și titlul de 
doctor în medicină, cu 
mențiunea de laureat al 
Facultății de medicină 
din Paris. Lucrarea sa 
de doctorat era o mo
nografie asupra plante
lor din familia Gentia- 
nacee, cu prezentarea 
rolului lor terapeutic. Tî- 
nărul om de știință 
continuă activitatea 
lași, ca profesor în

vățămînful superior și 
mediu și, totodată, ca 
medic de spital. în acest 
timp se dedică și cerce
tărilor, neobosit cu- 
freeră, munții, văile, 
cîmpurile, studiind flora 
și fauna patriei, desco
perind specii noi, defer- 
minîndu-le caracteristi
cile și descriindu-le. 
Reputația cîștigată face 
ca în 1874 să fie transfe
rat la catedra de bota-

la 
înAndrei BALEANU
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Scenă din spectacolul cu feeria Iul Aîecsandrî „Sînzlana șl Pepelea", una dintre premierele acestei 
stagiuni la .Teatrul de stat din Brăila (Foto Agerpres)

wharf
■hMo X

nică și zoologie a facul
tății de științe din Bucu
rești. Curînd înființează 
prima catedră specială 
de botanică din fără. 
Aici, în Capitală, i se 
încredințează și direcția 
Grădinii botanice în 
curs de formare.

Noua sarcină îl înari
pează pe D. Brândză. 
tn urma stăruințelor sa
le, obfine și o suprafață 
de teren, propice cul
turii unui mare număr 
de specii originare din 
diferite regiuni ale glo
bului și care să se pre
teze la aclimatizare în 
cîmpia dunăreană. Du
pă planurile sale, pe 
baza unor concepții ar
hitectonice, peisagiste 
și științifice care își 
păstrează întreaga va
loare și în zilele noa
stre, ia ființă, pas cu 
pas, noua Grădină bo
tanică, cu institutul din 
incinta ei. Ca mărturie a 
muncii sale pasionate, 
se menfin și astăzi în 
această colecție natura
lă arbori majesfuoși șl 
plante ierbacee vivace, 
plantate de mîna sa.

Savantul D. Brândză 
este și întemeietorul 
primului muzeu de bo
tanică 
ființat, 
secție 
istorie 
renfa
care se lovește îl de
termină să facă apel la 
propriile sale mijloace. 
Astfel suportă el însuși 
cea mai mare parte a 
cheltuielilor de amena
jare, dar doi ani mal

din România, în- 
1882, ca o 

a Muzeului de 
naturală. Indife- 

oficialităfilor de

în

fîrziu, un incendiu dis
truge în cîfeva clipe 
întreaga secjie cu toate 
colecțiile, între care și 
ierbarul cu plante adu
nate de Brândză cu 
multă trudă pe tot în
tinsul țării. Pradă flăcă
rilor cade și bogata bi
bliotecă personală a 
profesorului. Brândză nu 
s-a lăsat însă descurajat 
de acest dezastru și a 
început a acționa e- 
nergic pentru repararea 
pierderilor suferite, 
iisfele 
poate fi înfîlnif și 
mele 
sandri.

Pe baza materialului 
adunat cu prilejul ex
pedițiilor științifice în 
diferite părți ale țării, 
D. Brândză a 
lucrarea sa 
„Prodromul Florei Româ
niei", apărută între anii 
1879—1883. Tn această 
operă de excepțională 
valoare pentru epoca sa 
sînt descrise cu precizie 
speciile de plante, ca
re formează covorul ve
getal al plaiurilor noa
stre. Tnfr-o 
importantă, 
cripfivă a 
(1891), D.
ocupă de , ..... ....
această regiune a țării, 
foarte bogată în specii 
rare ; aci se întrepă
trund specii din terito* 
riile sarmafic, pontic, 
central european și sud- 
mediteranian.

O recunoaștere 
muncii sale plină de de
votament o constituie a- 
legerea sa printre primii 
membri ai Societății A- 
cademice Române, la 
vîrsta de numai 34 ani. 
Ca urmare a meritelor 
sale științifice este ales 
membru al „Societății 
Lineene* din Paris. Pro
fesorul francez H. Bail- 
lon, prețuind calitățile 
remarcabile ale savan
tului român, dă unui gen 
nou de plante numele 
colegului său, denumin- 
du-l „Brândzeia".

Tn cele aproape trei 
decenii de activitate di
dactică și cercetare ști
ințifică în domeniul 
botanicii, marele savant 
D. Brândză a publicat 
numeroase studii de 
bofanică, zoologie, pa- 
razitologie, anatomie, 
medicină.

Tn condițiile sociale 
neprielnice de la sfîrși- 
tul secolului trecut, 
Dimitrie Brândză a știut 
să se afirme ca un des
chizător de drumuri noi; 
el a pus temeliile bota
nicii românești și se nu
mără, pe drept cuvînt, 
printre marile figuri de 
oameni de știință care 
ilustrează aportul po
porului nostru la știința 
mondială.

Pe 
de subscripție, 

nu
lul Vasile Alec-

redactat 
capitală

altă lucra re 
„Flora des- 

Dobrogei" 
Brândză se 

plantele din

ă

rrof. emerită Clotilda CONSTANTINESCU

RAPORTUL
de manifestări cultural-

Fiecare profesor, fiecare educator 
știe că pentru a-i face pe elevi, pe ti
neri receptivi la îndrumările, la influ
ențele sale educative trebuie să le cîș- 
tige încrederea, adeziunea, considera
ția. Dar nu este deloc ușor să găsești 
căile pentru a crea în școală sau în 
familie climatul prielnic, raporturile 
normale care să favorizeze și să încu
nuneze cu roadele dorite procesul com
plex de educație. Și aceasta tocmai 
pentru că e vorba de oameni, de 
tineri în formare, cu personalități și 
mod de comportare distincte.

Cu rare excepții, din școlile noas
tre au dispărut — o dată cu condi
țiile care-i susțineau — acei dascăli 
care puneau între catedră și clasă un 
zid de netrecut. Dar, îndepărtînd a- 
ceastă barieră artificială și potrivnică 
unei desfășurări normale, firești a pro
cesului educativ, înseamnă că im
plicit astăzi punem un semn de ega
litate între profesor și elev ? Nici
decum I Dascălul a fost și va fi în
totdeauna superior discipolului său îna
inte de toate datorită pregătirii sale 
științifice. în mod firesc calitățile per
sonale ale profesorului atrag respec
tul și aprecierea elevilor, le imprimă 
acestora o atitudine atentă, responsa
bilă față de comportarea lor în școală 
și în afara ei, tocmai la vîrsta cînd 
simt nevoia unui model de urmat în 
viață.

Din păcate, în viața școlară nu se 
înțeleg întotdeauna la adevărata sem
nificație raporturile dintre profesori 
și elevi, nu se ia în considerație în
treaga" lor complexitate. Sîntem satis-

făcuțî că în general, profesorii liceului 
nostru — . '' ~ '
Buzău — se bucură de respectul și 
aprecierea elevilor, de stimă în viața 
socială. N-au lipsit însă cazuri cînd, 
în discuții individuale sau în colectiv, 
conducerea școlii și consiliul peda
gogic, organizația de partid au anali
zat atitudini necorespunzătoare ale 
unor cadre didactice față de diferiți 
elevi. Întîlnim destul de frecvent ca
dre didactice care-și închipuie că pot

„M. Eminescu" din orașul
vilor tot felul de întâmplări din viața 
personală, care de multe ori n-au ni
mic de-a face cu preocupările educa
tive ale școlii, ascultă fără să reacțio
neze în nici un fel diferite „confiden
țe" ale tinerilor, uitîndu-și menirea lor 
de educatori.

Nu e greu de înțeles că asemenea 
atitudini au repercusiuni nedorite asu
pra eficienței muncii educative, 
dar mai ales subminează presti
giul și autoritatea profesorului, creează

impune respect, că-și pot forma o au
reolă de dascăli „exigenți" și „severi", 
folosind cu multă ușurință note sub 
limită. E drept că ei își creează o au
toritate de nediscutat, însă această au
toritate nu trece pragul clasei. Intr-un 
asemenea caz nu putem vorbi despre 
o apropiere, ci mai mult despre o rup
tură între educator și tînăr, cu toate 
consecințele sale nedorite asupra desfă
șurării și roadelor procesului de pregă
tire și educare a celui din urmă. Alți 
profesori. — și de la noi din școală 
și din alte părți — urmărind același 
scop procedează exact contrar: sînt 
„mărinimoși" în notare, povestesc ele-

aelevului condiții favorabile pentru 
„uita" de respectul și considerația pe 
care este dator să le acorde aceluia 
care-1 învață carte.

înseamnă oare aceasta că noi, pro
fesorii, trebuie să rămînem departe de 
preocupările și de viața din afară de 
școală a elevilor? Să-i oprim pe elevi 
de a ne relata anumite aspecte din 
viața lor personală ? Nici una, nici 
alta. Profesorul are datoria să afle 
frămîntările copiilor, dar nu în detri
mentul lecțiilor, al procesului educativ. 
Pentru aceasta ne stau la dispoziție 
convorbirile cu elevii, anumite ore de 
dirigenție, vizitele la domiciliul lor,

multitudinea 
educative organizate în școală și în 
care copilul, tînărul se manifestă mai 
expansiv, mai deschis. în aceste îm
prejurări e nevoie să dăm dovadă de 
înțelegere, de căldură părintească, dar 
în același timp de atitudine fermă 
atunci cînd ne dăm seama că drumul 
pe care este tentat să meargă elevul 
nu este cel bun.

Străduindu-ne să creăm elevilor 
noștri deprinderi temeinice de condui
tă morală, sîntem datori să avem 
permanent în atenție propria noas
tră comportare, propriul nostru 
mod de a ne achita de sarcinile 
de dascăli și educatori, într-un cuvînt 
să le oferim un model cu adevărat 
demn de urmat. Să ne atragem dra
gostea și respectul lor prin exigență, 
obiectivitate, spirit de dreptate. în nici 
un caz ca acei profesori diriginți 
care se „solidarizează" cu clasa lor 
chiar atunci cînd e vorba de acte de 
indisciplină, de abateri de la normele 
vieții școlare, care se fac „forte" în 
a-i apăra pe culpabili în fața consiliului 
pedagogic. Să colaborăm strins, rodnic 
cu familia elevului pentru a-i cunoaște 
mai bine firea și calitățile, ceea ce 
ne va ajuta să găsim mai repede și 
mai precis metodele și căile de edu
care a acestuia. Firește, fără a depăși 
limitele unei perfecte principialități, 
fără a face concesii subiectivismului 
unor părinți în aprecierea „valorii" co
piilor lor sau a ne lăsa influențați de 
propriile noastre simpatii față de un 
copil sau altul.

Desigur problema adusă în discuție 
poate îi privită din diferite unghiuri 
de vedere. Important — și esențial, 
după părerea mea — este să nu pier
dem niciodată din vedere obiectivul 
principal: ne sînt încredințate genera
țiile de copii, de tineri pentru a-i in
strui, pentru a le forma o bogată cul
tură generală, dar, în același timp, 
pentru a-i educa, pentru a le contura 
personalitatea, a le cultiva înalte trăsă
turi morale și de caracter.

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD :
Patria (completare Tradiții maramure
șene) — 8 ; 10 : 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19; 21,15, București (completare Pic
torul Ghiață) — 9 ) 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
o CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii) : Republica — 9,30 j 13 ; 16,30 ; 
20.
© FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Luceafărul (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 (com
pletare Tradiții maramureșene), Festi
val (completare Fermenții la lucru) — 
8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
Feroviar (completare Campionatele 
mondiale de popice — 1966) — 9 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• ALERG DUPĂ O STEA : Cinema
teca — 10 ; 12 ; 14.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Excelsior
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45, Melodia — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21 (la ambele comple
tarea Tradiții maramureșene).
® UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI: 
Capitol (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Galați) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
O A FOST CINDVA HOȚ : Lumina
— 9 ; 11,15 ; 13,30.
• SATUL PLUTITOR : Lumina (corn- 
pletare Lacul lebedelor) — 15,45 ;
18.15 ; 20,45, înfrățirea între popoare 
(completare Valentin Serov) — 13,45 t 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Victoria (completare Clucu- 
rencu) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Gloria 
(completare Campionatele mondiale de 
popice — 1966) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, 
Aurora (completare Antagonisme) —h

8.30 ; 11 I 13,30 I 16 ; 18,30 ; 21.
• HAMLET — cinemascop : Central ©H
8.45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
« FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂT. 
NĂ : Union (completare Inima șl con* 
știința) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII t Doina
— 9.
• DILIGENȚA : Doina (completare Is» 
toria navigației) — 11,30; 13,45; 16»
18.15 i 20,45, Dacia (completare Lacul 
lebedelor) — 8,45 — 14,45 in continu
are ; 17 ; 19 i 21,15, Moșilor (comple* 
tare Vulpea și corbul) — 15,30 | 18» 
20,30.
• T1NĂRUL CĂSĂTORIT — PREZIN.
TĂ PISICA — O NOAPTE DE VIS t 
Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare. 
© NOTRE DAME DE PARIS — cinema
scop : Giulești (completare Antago
nisme) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
Volga (completare Planeta enigmelor)

9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, Clubul Uzi
nelor „Republica" (completare Un se
col și multe milenii) — 15 ; 17,30-j 
20.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Bu- 
zești (completare Istoria navigației) —-
15.30 ; 18 ; 20,30, Miorița (completară 
Fermenții la lucru) — 9 ; 11,15 ; 13,30-© 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• BOCCACCIO '70 t Grivița (comple
tare Campionatele mondiale de po* 
pice — 1966) — 9| 11,15; 13,30 {
16.15 ; 18,30 ; 21.
« SUZANA ȘI BĂIEȚII : Bucegi 
(completare Brâncuși la Tîrgu Jiu) —*
9.30 ; 11,30 ; 18,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
• ALFABETUL FRICII : Unirea (com
pletare Inima șl conștiința) — 15,30 < 
18.
© ZORBA GRECUL : Tomts s-s 9<ș
11.45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele serii : Flacăra — 15,30 ; 19, 
Flamura — 9 ; 12 ; 16,15 ; 20, Drumul 
Sării — 16 ; 19,30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE: Crin* 
gași (completare Orizont științific nr. 5)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) i Arta — 9 ; 12,30 ; 16» 
19,45.
• TAXIUL MORȚII» Munca — 16<
18.15 ; 20,30.
• DRAGOSTEA’ ÎNVINGE — cinema
scop : Popular (completare Brotăcelul 
își caută un tată) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
« ȚARA FERICIRII: “
15.30 ; 18 ; 20,15.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ 1 
Floreasca (completare 
mondiale de popice — 1966) 
11,15; 13,30 I 16; 18,30; 21, Rahova 

■— (completare Pașii poetului) —1 
15,30 ; 18 ; 20,30. .
• 5 000 000 DE MARTORI 11 Progre
sul — 15,30 ; 18 ; 20,45.
9 YOYO : Lira (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)
— 15; 17,45; 20,30.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SAL
TIMBANCI : “• "
17.45 ; 20, Pacea
• PARTIZANII 
tari (completare
— 15,30 ; . 18 ;
9 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINI
CA : Vitan (completare Cazul „D") — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA I — ci
nemascop : Viitorul — 15,30 ; 
20,30.
© MISIUNE EXTRAORDINARĂ : 
troceni (completare Imagini din 
zeul pompierilor) — 15,15 ; 18 ; 20,45.

Cosmos

Campionatele
9 t

Colentina — 15,30 ;
— 15,30 i 18 ; 20,30.
ÎN CÎMPIE : Feren- 
Ce povestesc apele) 
20,30.

[TEATRE

18 ;

Co- 
Mu-

o Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu — orele 20) : CONCERT 
SIMFONIC.
9 Sala Palatului : CONTESA MARI- 
ȚA (spectacol prezentat de Teatrul 
Muzical-Brășov) — 19,30.
® Teatrul de operă și balet : LA 
FILLE MAL GARDfiE (spectacol pre
zentat de “
20,30.
• Teatrul 
GUL DE
O Teatrul
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD
— 19,30 (sala Studio) : PATIMA RO
ȘIE — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Sch’itU Măgureanu nr. 1) : 
MOARTEA LUI DANTON — 19,30,
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20.
® Teatrul 
Teatrului
— 19,30.
• Teatrul 
DĂCINI ■
O Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY
— 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : SE CAU
TĂ UN GINERE — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : PĂCALĂ ȘI TÎNDA- 
LĂ — 16,30, (sala din str. Academiei): 
POVESTEA PORCULUI — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20.
® Ansamblul Uniunii Generale a Sin
dicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII

The Royal Ballet) — 16 ;

de stat de operetă : T1R- 
FETE — 19,30.
Național „I. L. Caragiale"

Muncitoresc C.F.R. (în sala 
de Comedie) : GAIȚELE

„Barbu Deiavrancea" : RĂ-
- 20.

— 20.
O Circul de stat : STELELE CIRCU
LUI — 19,30.
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist Italian

O delegație a Grupului parlamentar 

de prietenie România — Italia

k

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de to
varășul Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii și al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.I., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va 
face o vizită în Republica Socia
listă România.

Din delegație fac parte tovarășii 
Eduardo Perna, membru al C.C. 
al P.C.I., vicepreședinte al Grupu
lui senatorial al P.C.I., Adriana 
Seroni, membră a C.C. al P.C.I., 
Guido Cappelloni, membru al C.C. 
al P.C.I., secretarul regional al 
P.C.I. din Marche, Gian Carlo Bo-

iochi, secretarul Federației P.C.I. 
din Piacenza, și Sergio Mugnai, 
corespondentul ziarului „L’Unitâ" 
la București.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâmpina
tă de tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

VALORIFICAREA RESURSELOR 
MĂRII MEDITERANE

Lucrările congresului științific de la București

a plecat
La invitația Grupului italian din 

Uniunea interparlamentară, vineri 
dimineața a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Roma, o delega
ție a Grupului parlamentar de 
prietenie România-Italia din Marea 
Adunare Națională, condusă de 
acad. Constantin Daicoviciu, pre
ședintele comitetului de conduce
re al grupului.

Din delegație fac parte deputății 
Ștefan Boboș, președintele Sfatu
lui popular al regiunii Bacău, prof, 
ing. Tudor Ionescu, Ion Brad, scrii
tor, Dina Cocea, artistă emerită, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, pre
ședintele Colegiului avocaților din 
București, prof. Mircea Oprean, 
prorector al Universității din Cra
iova.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Ion Pas, președin
tele Grupului național român din 
Uniunea interparlamentară, de de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
funcționari superiori din Ministerul

lă Roma
Afacerilor Externe, de alte persoa
ne oficiale.

A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

★
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Roma. Pe aeroportul Leonardo da 
Vinci, membrii delegației au fost 
primiți de senatorul Morvidini 
Leto, vicepreședinte al secției pen
tru relații de prietenie cu România 
a Grupului italian din Uniunea in
terparlamentară, senatorul Alba- 
rello Adelio, secretar al secției și 
secretar al Comisiei pentru proble
mele apărării a Senatului, sena
torul Polano Luigi și deputatul 
Gerardo Bianchi, membri ai Grupu
lui italian din Uniunea interpar
lamentară. Au fost de față Cornel 
Burtică, ambasadorul României la 
Roma, și alți funcționari ai amba
sadei. în numele parlamentarilor 
italieni, delegația a fost salutată 
de senatorul Morvidini Leto. Din 
partea română a răspuns acad. 
Constantin Daicoviciu.

(Agerpres)

..VATAN", CENTO

Șl CERINȚELE ACTUALE
Ou paradis

Vineri s-au încheiat lucrările pe 
comitete de specialitate ale celui 
de-al XX-lea Congres — adunare 
plenară — al Comisiei internațio
nale pentru explorarea științifică 
a Mării Mediterane.

Au fost dezbătute numeroase 
probleme privind rezultatele cer
cetărilor obținute de oamenii de 
știință și specialiștii din țările par
ticipante asupra oceanografiei fi
zice, planctonului, microbiologici 
marine, poluării apei, speciilor de 
pești mediteraneeni etc.

în cursul zilei a avut loc reuniu
nea președinților comitetelor, care 
au analizat concluziile discuțiilor 
și recomandările care urmează să 
fie făcute cercetătorilor din țările 
membre ale comisiei în etapa vii
toare privind studiile și colabora
rea în explorarea științifică a Mării 
Mediterane.

De asemenea, a avut loc o ședin
ță a Biroului Comisiei internațio
nale pentru explorarea științifică 
a Mării Mediterane, prezidată de 
Vasile Chiriac, vicepreședinte al

Comitetului de Stat al Apelor, șe
ful delegației române la această 
manifestare. în cadrul ei au fost 
analizate rezultatele activității co
mitetelor de specialitate și unele 
probleme organizatorice.

în continuare, delegații au parti
cipat la o gală de filme științifice 
documentare care a cuprins : un 
film realizat sub egida Academiei 
Republicii Socialiste România des
pre evoluția pămîntului românesc 
de-a lungul erelor geologice, un 
film francez referitor la șederea 
prelungită a omului sub apă — în 
fapt experiența cunoscutului ex
plorator și savant francez Cousteau 
— și un film realizat de Comitetul 
de Stat al Apelor privind protecția 
apelor.

După-amiază, participanții la 
congres s-au deplasat la Constanța 
unde vă avea loc închiderea lucră
rilor acestei importante manifestări 
internaționale, găzduită de țara 
noastră.

(Agerpres)

încheierea Conferinței naționale 

de tuberculoză
Vineri după-amiază, în sala mică 

a Palatului Republicii Socialiste 
România, s-au încheiat lucrările 
celei de-a IX-a Conferințe națio
nale de tuberculoză, organizată de 
Societatea de ftiziologie din cadrul 
Uniunii societăților de științe me
dicale.

Timp de trei zile, cadre medi
cale de specialitate din țară, pre
cum și personalități medicale străi
ne au prezentat peste 60 de ra
poarte și comunicări. Au fost dez
bătute o serie de aspecte actuale 
ale luptei împotriva tuberculozei în

cadrul programului de lichidare a 
acestei afecțiuni, precum și proble
me privind reabilitarea bolnavilor 
de tuberculoză, diverse metode de 
explorare funcțională și de stabi
lire a capacității de muncă restan
te, rezultatele tratamentului tuber
culozei cu germeni chimicorezis- 
tenți etc.

în cadrul conferinței a fost pre
zentată o gală de filme științifice 
medicale. De asemenea, participan
ții au vizitat unități antitubercu- 
loase din Capitală și din țară.

(Agerpres)

închiderea Expoziției britanice 
de mașini și echipament agricol 

și de construcții
s-a la

București Expoziția britanică de 
mașini și echipament agricol și de 
construcții. în cele opt zile cît a 
fost deschisă, expoziția a fost vizi
tată de diferite personalități ale 
vieții economice și comerciale ro-

Recepție oferită 
de ambasadorul 

Marii Britanii la București »
Cu prilejul închiderii Expoziției 

britanice de mașini și echipament 
agricol și de construcții, ambasa
dorul Marii Britanii la București, 
L. Ch. Glass, a oferit vineri seara 
o recepție. Au participat Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț, Constantin Doncea, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru valorificarea produselor agri
cole, funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, pre
cum și din unele ministere econo
mice, conducători ai unor între
prinderi românești de comerț ex
terior. Au fost prezenți membri ai 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București. Au luat parte 
reprezentanți ai firmelor expozante.

(Agerpres)

mânești, de specialiști, de un nu
meros public.

Dl. Alec MacMillan, directorul a- 
cestei expoziții, a declarat la închi
derea expoziției unui redactor al 
Agerpres : „Considerăm că această 
prezentare a fost deosebit de efi
cientă pentru cele 45 de firme ex- 

i pozante, în acest sens încheindu-se 
/ contracte pentru vînzarea majori- 
> tății exponatelor.
) Expoziția în sine a contribuit, 

fără îndoială, la dezvoltarea rela
țiilor comerciale dintre Marea Bri- 
tanie și România. România, a spus 
el, datorită succeselor obținute în 
toate ramurile economiei ei națio
nale, constituie un bun partener 
comercial pentru Anglia, și, tot
odată, poate furniza Angliei o 
gamă variată de produse indus
triale".

Cronica

zilei

„Cupa Steaua" la ciclocros
Duminică, începînd de la ora 

9,30, în jurul bazei sportive a clu
bului Steaua se va desfășura pri
mul concurs de ciclocros al sezo
nului de toamnă dotat cu „Cupa 
Steaua*. Vor lua startul cei mai 
valoroși alergători de la cluburile 
Steaua, Dinamo, Olimpia, Voința,

C.P.B. etc. Vor avea loc, de aseme
nea, probe pentru juniori și înce
pători. întrecerile seniorilor consti
tuie o primă verificare în vederea 
finalei campionatului republican de 
ciclocros, programat la 20 noiem
brie.

„Săptămîna preolimpică“
• Șerban Ciochină — locul II cu un nou record 

al țării ® Campionul olimpic Kulej l-a întrecut

pe Antoniu
în a treia zi a con

cursului de atletism din 
cadrul „Săptămînii 
preolimpice’ de la 
Ciudad de Mexico, 
proba de triplu salt a 
fost cîștigată de Ka- 
locsay (Ungaria), care 
a realizat 16,51 m. Re
cordmanul țării noastre, 
Șerban Ciochină, s-a 
clasat al doilea cu re
zultatul de 16,46 m — 
nou record al Româ
niei. Vechiul record — 
16,42 m — fusese sta
bilit de Ciochină în 
cadrul campionatelor 
europene de la Buda
pesta. Locul Iii a reve
nit polonezului Jaskol- 
ski cu 16,18. Rezultate 
valoroase au obținut 
Bob Seagren (S.U.A.) 
— 5,10 m la săritura 
cu prăjina, urmat de 
Papanicolau (Grecia) 
cu 5,00 m și Bliznețov 
(U.R.S.S.) cu 4,80 m, și 
Janis Lusis (U.R.S.S.) — 
81,92 m la aruncarea 
suliței, urmat de 
Covell (S.U.A.) cu 77,32 
m și Nikiciuc (Polonia) 
cu 76,06 m.

După ce în prima zi 
a cîștigat de o manie
ră spectaculoasă proba 
de 5 000 m plat, co
lumbianul Alvaro Me
jia a ieșit învingător 
și în proba de 10 T00 
m cu rezultatul de 0’ 
10° 8/10; belgianul
Gaston Roelants s-a 
menjinut multă vreme

în plasa lui Mejia, dar 
a cedat pe ultimii 200 
m, clasîndu-se al doi
lea (30’ 14’’ 4/10), ur
mat de tunisianul Mo
hamed Gamoudi (30’ 
30" 6/10). Alte rezul
tate ; masculin : 400 m 
plat — Gayoso (Spa
nia) 47" 3/10 ; 1 500 m
— Tummler (R.F.G.) 3' 
50" 6/10; 200 m plat
— Tommie Smith 
(S.U.A.) 20" 3/10; fe
minin : 80 m garduri
— Bednarek (Polonia) 
11"; greutate — Ra
mirez (Cuba) 13,68 m ; 
800 m plat — Karin 
Kessler (R.F.G.) 2' 09" 
8/10.

Finalele turneului de 
box au fost urmărite 
de aproape 8 000 de 
spectatori. în cel mai 
spectaculos meci, la 
categoria „ușoară*, 
campionul olimpic și 
european Jerzy Kulej 
(Polonia) a dispus la 
puncte de campionul 
român Vasile Antoniu. 
lată învingătorii la ce
lelalte categorii: „mus
că* — Delgado (Me
xic) ; „cocoș* — Espi
nosa (Cuba) ; „pană*
— Roldan (Mexic) ; 
„semiușoară* — Grud- 
zien (Polonia) ; „se- 
mimijlocie* — Molina 
(Cuba) ; „mijlocie-mi- 
că* — Mavriasin 
(U.R.S.S.) ; „mijlocie*
— Agheev (U.R.S.S.).

ȘERBAN CIOCHINA

Ciclistul danez Neil 
Fredborg, cîșfigăforu! 
probei de viteză, a 
cucerit o nouă meda
lie de aur în proba de 
1 000 m cu timpul de 
1’ 07” 2/10. Pe locu
rile următoare s-au 
clasat tngstrup — Da
nemarca (1' 07" 3/10), 
Gorinl — Italia (f 07" 
8/10), Kierzkowski — 
Polonia (1' 08” 7/10), 
Pakadze — U.R.S.S. 
(1’ 09" 4/10). Proba de 
urmărire pe echipe 
(4 000 m) a revenit re
prezentativei Ceho
slovaciei, urmată de 
cele ale R. F. Germa
ne, U.R.S.S. și Italiei.

Concursul de pentat
lon modern a revenit 
francezului Raoul Gue- 
guen cu 4 410 puncte, 
urmat de Mike Fresh- 
ley (S.U.A.) — 4 379 și 
Miguel Tovar (Mexic) 
— 4 376 etc.

În cîteva rînduri
• La campionatele mondiale de hal

tere, primul loc în cadrul categoriei 
semigrea a fost cucerit de Gheza Toth 
(Ungaria), în vîrstă de 34 ani, care a 
totalizat 487,500 kg (record mondial e- 
galat). Pe locurile următoare s-au cla
sat I. Palinski (Polonia) — 477,500 kg, 
M. Golab (Polonia) 475 kg, J. Kailajarvi 
(Finlanda) 465 kg. etc. Înaintea desfă
șurării întrecerilor la categoria grea 
(ultima), în clasamentul pe echipe con
duce Polonia cu 29 puncte, urmată de 
U.R.S.S, — 28, Ungaria — 24, Japonia 
— 15 etc.

• Pentru prima oară în lunga sa is
torie, stadionul San Siro din Milano a 
fost suspendat pe o etapă. Federația 
italiană a luat această măsură ca ur
mare a incidentelor petrecute la sfîr- 
șitul meciului A. C. Milano — Lazio 
(2-2).

• în cadrul unui concurs desfășurat 
la Schmalkalden (R. D. Germană), cu
noscuta atletă Karin Balzer a cîștigat 
probele de 100 m — cu timpul de 
H”8/10, 400 m — 56"3/10 și săritura în 
lungime — 5,87 m.

o Cunoscutul ciclist belgian Rik Van 
Stenbergen, în vîrstă de 42 ani, a a- 
nunțat oficial că se va retrage din ac
tivitatea competițională la 10 decem
brie, cînd va participa la concursul pro
gramat pe velodromul din Anvers. în 
cursul carierei sale sportive el a re
purtat 1 644 victorii (331 pe șosea și 
1 313 pe pistă). Printre alte competiții, 
Stenbergen a cîștigat campionatele 
mondiale de rută din anii 1949, 1956 și 
1957, probele clasice internaționale 
Milan — San Remo și Paris — Rou
baix etc.

• La Luxemburg a avut loc meciul 
de handbal masculin Luxemburg — El
veția. Scor : 21.—14 (9—6) în favoarea 
sportivilor elvețieni.

• Este posibil ca atletul englez Lynn 
Davies, campion olimpic și european la 
săritura în lungime, să nu-și poată apă
ra titlul la olimpiada din Mexic, deoa
rece în prezent este în tratative cu... o 
firmă comercială care-i solicită serviciile 
pentru publicitatea produselor. Dacă Da
vies va accepta oferta își va pierde sta
tutul de amator și, în consecință, nu 
va mai putea participa la viitoarea O- 
limpiadă.

CU PRILEJUL TURNEULUI 
ANSAMBLULUI LONDONEZ 

„THE ROYAL BALLET"

Cu prilejul turneului în țara 
noastră al colectivului „The Royal 
Ballet" din Londra, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Pompiliu Macovei, a o- 
ferit vineri la amiază un cocteil în 
saloanele restaurantului Athenâe 
Palace. Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură. 
Au luat parte Leslie Charles Glass, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membri ai ambasadei.

Membri ai Ansamblului londonez 
•„The Royal Ballet" au făcut vineri 
dimineața o vizită la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, unde 
au fost primiți de Virgil Florea, 
vicepreședinte al comitetului. La 
întrevedere au asistat reprezentanți 
ai ambasadei Marii Britanii la 
București.

★
Vineri dimineață a părăsit Capita

la, îndreptîndu-se spre patrie, de
legația femeilor suedeze, condusă 
de Lisa Mattson, președinta Fede
rației femeilor social-democrate 
din Suedia. în timpul șederii în 
România, delegația a vizitat uni
tăți economice și social-culturale 
în orașul București și în regiunile 
Argeș, Cluj și Brașov, a avut con
vorbiri cu reprezentante ale comi
tetelor și comisiilor femeilor. Dele
gația a fost primită de Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor.

(Agerpres)
~ u.t—Fi u I

LOTO
ta tragerea Loto din 21 octombrie au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere :
2 45 87 75 70 78 67 54 72 71

Premiul special : 45 71 72.

CUM VA Fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

23, 24 și 25 octombrie. In țară : 
vreme ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi tempo
rare și sub formă de averse. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura va 
scădea ușor. Minimele vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar ma
ximele între 11 și 21 de grade. în 
București : vreme ușor instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi slabe. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor variabilă.

Ziarul turc „VATAN" 
a publicat un articol 
în legătură cu vizita 
pe care președintele 
Turciei, Cevdet Su- 
nay, a întreprins-o de 
curînd în Iran și Pa
kistan. Concentrîn- 
du-si atenția asupra 
viitorului pactului 
CENTO, din care fac 
parte, în afară de ță
rile mai sus citate, și 
S.U.A. și Anglia, au
torul articolului, dr, 
Mehmet Reșat Titiz, 
scrie printre altele :

„In ambele comuni
cate comune nu se a- 
mintește nimic despre 
CENTO. Trebuie a- 
mintit că CENTO a 
fost format ca un 
front de luptă în anii 
„războiului rece". Ini
țiat de S.U.A., fostul 
Pact de la Bagdad, la 
care ulterior a aderat 
și Anglia, era format 
din Turcia, Irak, Iran 
și Pakistan. Chiar de 
la Înființare acest 
pact, avind în frunte 
pe Menderes și Nuri 
Said, nu s-a bucurat 
de sprijinul popoare
lor arabe și al țărilor 
din răsărit.

Evenimentele ce au 
survenit, mișcările 
sîngeroase au făcut ca 
soarta celor doi con
ducători să se aseme
ne O dată cu sfîrșitul 
lui Nuri Said, s-a sfîr- 
șit și participarea 
Bagdadului la Pactul 
de la Bagdad. In timn 
ce Irakul își afirma 
dorința de a nu parti
cipa la Pactul de la 
Bagdad s-a căutat un 
nou sediu acestui 
pact militar. O dată cu 
mutarea sediului în 
1958, la Ankara, acest 
pact a căpătat denu
mirea de CENTO. Dar 
timpul care a trecut a 
fost martorul unor 
schimbări In ce pri
vește înțelegerea și 
atitudinea politică a 
membrilor CENTO. în 
primul rind e vorba 
de Pakistan care a re
cunoscut R. P. Chine
ză și a stabilit relații 
intense cu aceasta.

Iranul a căutat să 
stabilească relații cu 
țările răsăritene, în 
special cu U.R.S.S., și 
a ajuns în situația de 
a nu respecta unele 
indicații considerate 
majore de CENTO.

Turcia, chiar dacă 
momentan crede în a- 
ceste indicații, nu are 
motive să creadă în- 
tr-o existentă pe mai 
departe a acestora.

în fața acestei si
tuații, CENTO, pe lin
gă latura sa militară, 
ar trebui, dacă doreș
te să supraviețuiască, 
să acorde importantă 
laturilor economice și 
culturale.

Pactele și înțelege
rile militare create în 
cele patru colțuri ale 
lumii în preajma fu
riei războiului rece 
trebuie revăzute. A- 
proape că nu există 
pact sau înțelegere 
care să nu necesite a- 
ceastă revizuire.

Toate acestea arată 
că situația este în 
continuă schimbare... 
Schimblndu-se relații
le și situația, și pac
tele trebuie adaptate 
noilor relații sau tre
buie desființate.

în această situație 
a devenit imperioasă 
și problema revizuirii 
sau chiar a desființă
rii acestui CENTO, 
care trebuie să se su
pună noilor cerințe".

pentru 
monopoluri

Sub titlul de mai sus, rev^ta 
americană „NEWSWEEK" rela
tează despre unele aspecte, mai 
puțin cunoscute marelui public, 
despre activitatea marilor mono
poluri în Liechtenstein.

„înghesuiți într-un colț discret din 
holul hotelului „Real" din Vaduz, 
capitala Liechtensteinului, princi
patul de buzunar al Europei, patru 
oameni de afaceri americani fac 
schimb de informații confidențiale 
cu perceptorul local de impozite, 
Marcel Sele. In răstimpuri, trecă
torii puteau prinde crîmpeie din 
discuție — referiri ademenitoare 
la «plăți în numerar» sau «sprijin 
din partea băncilor elvețiene» sau 
«va fi în ordine, dacă iei un avion 
belgian particular».

Dar esența discuției — ca atîtea 
altele care includ informații secre
te referitoare la marea finanță, în 
Liechtenstein — era învăluită în
tr-un secret absolut, de nepătruns. 
Căci principatul, restrîns pe o su
prafață de 62 mile pătrate, între 
Elveția și Austria, este considerat 
drept principalul paradis al impo
zitelor în care domnește secretul 
cel mai deplin. Din cauza atitudinii 
de încurajare față de afaceri și a 
impozitului minuscul de o zecime 
din 1 la sută asupra capitalului de 
afaceri, mii de firme străine au în
ființat aici companii fictive prin 
care canalizează lioane de do

Bl HACIENDA ill HACIENDA...
lari. Ele știu că c rațiile și divi
dendele lor sînt supravegheate 
doar de formă. Liechtenstein, după

Ziarul francez „Le 
Figaro" publică un 
reportaj de George 
Dupoy despre viața 
indienilor din Peru, 
din care reproducem 
următoarele :

„...Este o zi de săr
bătoare, așa cum sînt 
multe în Peru. Zilele 
de sărbătoare sînt 
triste la Lima. Totul 
este închis și o mare 
parte a populației 
profită de asta pen
tru a părăsi capitala, 
acoperită de nori în 
sezonul acesta,,ca să 
meargă să caute 
soarele în Sierra, lă- 
sînd frumoasele bu
levarde săracilor, a- 
dică indienilor.

Media de vîrstă 
este «ridicată» Ta 
Lima. Aci, speranța 
de viață este de 46 
de ani. Este însă a- 
devărat: capitala ab
soarbe 40 la sută din 
venitul național. Nu 
este deci ciudat că, 
în restul țării, aceas
tă speranță de viată 
scade la 35 de ani.

Răspunzătoare de 
această mortalitate 
precoce este foamea. 
Țăranii au un venit 
de 22 de franci pe 
lună. Cu o aproxi
mație de 10 la sută, 
numărul acestor ne
fericiți corespunde 
populației indiene din 
Peru. Din 10 364 620 
indivizi recenzați în 
1961, 4 838 590 sînt
indieni.

Oamenii arămii, 
care trăiesc pe do
meniile marilor pro
prietari sînt con- 
strînși, în schimbul u- 
nei mici bucăți de

pămînt de pe urma 
căreia să-și poată 
hrăni familia și a 
dreptului de pășunat, 
la mai multe zile de 
lucru gratuite pentru 
proprietar. Mai exis
tă încă unii proprie
tari care continuă 
să-si facă singuri 
«dreptate» pe pămîn- 
turile lor, cum este 
faimosul Alfredo Ro- 
mainville care, cu 
mai puțin de 5 ani 
în urmă, tăia mîna 
angajaților săi sur
prinși că sustrăgeau 
frunze de coca.

Indienii «liberi» nu 
o duc mai bine. 
2 500 000 de indivizi 
trăiesc în comunități. 
Nu este vorba de 
proprietăți colective 
ci, mai degrabă, de 
asociații ale unor 
mici proprietari a- 
vînd o reprezentare 
juridică colectivă. A- 
ceastă țărănime em
brionară își trage o- 
riginea de la «ayllu» 
— incași. Ea este în 
general instalată în 
regiunile cele mai 
sărace, cele pe care 
colonizatorul le-a re
fuzat’.

Referindu-se la lup
ta indienilor din 
Peru, autorul scrie 
mai departe : „în
1961 o grevă a fost 
declanșată în nordul 
departamentului Cuz
co. Țăranii indieni, 
care de secole își 
acceptau în mod pa
siv soarta, au refuzat 
să mai lucreze pen
tru proprietari. Din 
hacienda în hacien
da*, greva a cuprins 
întreaga vale Con
vention. Curînd a fost

descoperit inițiatorul 
acestei schimbări. 
Era un tînăr student 
în agronomie, Hugo 
Blanco, care se în
torsese din Argenti
na. Poliția a primit 
ordinul de a-1 aresta 
pe agitatori. Averti
zat, Blanco s-a refu
giat la Champimayo, 
un sat situat într-o 
mică vale de nepă
truns. De aici, el a 
continuat să dirijeze 
mișcarea țărănească. 
Greva paraliza în 
continuare valea. U- 
nii proprietari au în
ceput să-și părăseas
că domeniile în pa
ragină. în acea vre
me a avut loc un 
eveniment important. 
Masele de indieni au 
început să ocupe do
meniile părăsite. Cu
rînd nu s-au mai 
mulțumit cu proprie
tățile părăsite de pa
troni, cuprinzînd si 
domeniile ocupate. 
Unii proprietari s-au 
apărat. Au fost morți. 
Lg 30 mai 1963 Hugo 
Blanco a fost arestat.

Dar arestarea lui 
nu a zăgăzuit mișca
rea de ocupare a pă- 
mînturilor. Aproape 
300 de haciendas au 
fost ocupate de o 
jumătate de milion 
de «campesinos».

Aflat în minoritate 
în Cameră, ministrul 
de interne, Oscar 
Trelles a fost înde
părtat și a fost alcă
tuită cu rapiditate o 
lege de reformă a- 
grară promulgată la 
21 mai 1964".

*) Hacienda în spa
niolă înseamnă proprie
tate agricolă.

TELEGRAME EXTERNE
Sesiunea Consiliului Executiv U.N.E.S.C.O.
PARIS 21 (Agerpres). — Vineri 

s-a deschis la Paris cea de-a 74-a 
sesiune a Consiliului Executiv 
U.N.E.S.C.O. Pe ordinea de zi fi
gurează recomandările Consiliului 
Executiv privind alegerea organe
lor de conducere ale celei de-a 
14-a sesiuni a Conferinței Generale 
a organizației, care se va deschide 
la 25 octombrie, precum și alte 
probleme referitoare la executarea 
programului în curs, probleme ad
ministrative și financiare etc.

La ședința plenară de vineri,

Consiliul Executiv a aprobat ordi
nea de zi a sesiunii și a ales în 
unanimitate ca reprezentant al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul Executiv pentru perioada 
1966—1968 pe acad. Andrei Oțetea, 
președintele Comisiei Naționale 
Române pentru U.N.E.S.C.O., di
rectorul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga" al Academiei Re
publicii Socialiste România.

Vineri au început, de asemenea, 
lucrările Comisiei administrative a 
Consiliului Executiv.

londra Critici aspre

la adresa politicii de austeritate
LONDRA 21 (Agerpres). — Un 

grup de 25 de deputați în frunte 
cu Frank Cousins, reprezentînd a- 
ripa de stânga a partidului labu
rist, au depus în Camera Comu
nelor o moțiune în care condamnă 
actuala politică economică a gu
vernului. Moțiunea enumeră efec
tele negative pe care le are a- 
supra economiei britanice actuala

politică de austeritate inițiată de 
premierul Wilson.

Pe de altă parte, o delegație re
prezentînd trade-unionurile brita
nice a avut o întrevedere cu Mi
chael Stewart, ministrul economiei 
al Angliei, în cursul căreia, după 
cum relevă agenția France Presse, 
„a exprimat profunda neliniște a 
sindicatelor față de creșterea con
tinuă a șomajului".

...și firme înșelătoare

părerea unui bancher elvețian, are 
«cele mai luminate și mobile legi 
pentru companii, existente în pre
zent».

Secretul acordat capitalului din 
străinătate este atît de total îneît 
oficialitățile nu dezvăluie nici mă
car numărul sub care au fost în
registrate companiile străine în 
țară. Dar după unele aprecieri, a- 
cestea sînt în număr de cel puțin 
10 000.

Pentru a organiza una din corpo
rațiile fictive, tot ce trebuie să facă 
un străin este să plătească un ca
pital pentru înființare de cel puțin 
4 600 dolari, să plătească guvernu
lui un minimum de taxe, totalizînd 
115 dolari, și să angajeze un ban
cher sau avocat din Liechtenstein 
ca director permanent. Singurele 
urme ale acestor firme, care mai 
există în continuare, sînt plăcile de 
alamă aplicate în exteriorul birou
rilor directorilor și la locuințele lor 
particulare din întregul principat 
și care poartă titluri misterioase ca 
„Electric and Pacific Trading 
Corp" sau „Euroforeign Factoring 
Trust".

Principatul a început să funcțio
neze ca un paradis al profiturilor 
din 1926. cînd prințul Johann cel Bun 
a aprobat actualul cod al impozi
telor ca un mijloc de a asigura 
viitorul economic al micii sale țări 
sărăcite și vulnerabile. Dar abia 
după cel de-al doilea război mon
dial a început Liechtensteinul să 
atragă străini în număr mare.

în mod inevitabil, o mare parte 
au venit căutînd mai mult decît un 
refugiu de impozite. Juriștii locali 
recunosc, de exemplu, că numeroși 
negustori de armament, care acțio
nează în secret, operează prin in
termediul unor corporații fictive 
din principat. Chiar în luna iunie 
un agent britanic de asigurări a 
fost arestat pentru că a sustras 2,8 
milioane dolari de la compania sa 
din Londra, transferînd banii unui 
asociat din Liechtenstein. «Mulți 
oameni care nu ne cunosc consi
deră această țară aidoma unei o- 
pere comice — a declarat primul 
ministru, Gerard Batliner. Ei nu în
țeleg cît de importantă este indus
tria aceasta pentru noi».

Industria proprie a Liechtenstei
nului a prosperat și ea după răz
boi în acest climat favorabil pen
tru impozite. Principatul numără în 
prezent 65 de întreprinderi prelu
crătoare — de la cea mai mare 
fabrică de dinți falși din Europa, 
pînă la construirea celor mai mici 
mașini de calculat din lume.

Liechtenstein obține desigur pu
ține venituri de pe urma corpora
țiilor fictive. Dar strînge unele di
vidende indirecte apreciabile. Se 
apreciază că banii pe care îi chel
tuiesc străinii pentru a achita sa
lariile avocaților, chiriile birourilor, 
camerele de hotel, precum și alte 
cheltuieli, se ridică la 3 milioane 
dolari anual. Aceasta nu este mult, 
afirmă Sele, ■ «dar pentru o țarS 
mică este destul»*.
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română și franceză încercărilor
provoacă decepții

DE PARTID SI DE STAT activitatea
tfV.

în „Parlamentul european
1

(Agerpres). — 
fost prezentat 

film

Autorii acțiunii au bombardat 
orașul Vientiane

VIENTIANE 21 (Agerpres). — 
Capitala Laosului, Vientiane, a 
fost bombardată vineri dimineață 
de elemente ale forțelor armate 
laoțiene în frunte cu generalul 
Thao Ma, care a pus la cale o lovi
tură de stat, în lipsa primului mi
nistru Suvanna Fumma, aflat la Pa
ris în drum spre New York. După 
cum relatează agenția France 
Presse, în urma bombardării insta
lațiilor strategice 
Phong 
ucise, 
surse 
Presse
Thao Ma, autorul loviturii de stat, 
ar ocupa cu trupele- sale aeropor
tul de la Savannaket?*

!Se pare că prințul Suvanna Fum
ma nu a fost cu totul surprins de 
evenimentele de la Vientiane. în- 

' tr-o declarație făcută la Paris, 
prințul Suvanna Fumma a arătat că 
„nu este la .curent cu cele întîm- 
plate la Vientiane", dar că „o 
lovitură de stat este posibilă". 
După părerea sa, una din cauzele 
recentelor evenimente de la Vien
tiane „ar putea fi rivalitatea exis
tentă de mai multe luni între ge
neralul Thao Ma și statul major 
al forțelor armate laoțiene".

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite : La 20 octombrie a avut loc 
o întîlnire între . delegația română 
și delegația franceză, participante 
la lucrările celei de-a XXI-a se
siuni a Adunării Generale. La în
tîlnire au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al României, șeful delegației ro
mâne, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor 
Gheorghe Diaconescu,
tant permanent al țării noastre la 
O.N.U., Costin Murgescu, Constan
tin Flitan și Nicolae Ecobescu.

externe, 
reprezen-

Din partea franceză au partici
pat Roger Seydoux, reprezentant 
permanent al Franței la O.N.U., 
șeful delegației franceze, Olivier 
Deleau, Maurice Viaud, Claude Cha- 
yet, Michel Dumont și Jean-Louis 
Plihon.

Convorbirile s-au desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordială, în spiritul 
prieteniei care caracterizează rela
țiile dintre România și Franța.

Cu acest prilej, șeful delegației 
franceze, Roger Seydoux, a oferit 
un dejun în onoarea membrilor 
delegației române.

Activitatea Pieței comune

de la tabăra 
Kheng, 12 persoane au fost 
iar alte cinci rănite. Din 
autorizate, agenția France 
a menționat că generalul

Șeful delegației române la cea 
de-a XXI-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, a oferit, joi seăra, . q, recep
ție în saloanele Misiunii perma
nente a țării noastre.

La recepție au participat _ șefii 
delegațiilor Angliei, Austriei, Bel
giei, Bielorusiei, Bulgariei, Cam- 
bodgiei, Congo-ului (Brazzaville), 
Danemarcei, Finlandei, Franței, 
Italiei, Iranului, Iugoslaviei, Japo
niei, Liberiei, Marocului, Mexicu
lui, Poloniei, Ucrainei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice, reprezentanți 
permanenți și membri ai misiuni
lor unui mare număr de țări, pre
ședinții comitetelor principale ale 
Adunării Generale, înalți demnitari

artă și cultură

de asemenea, 
române la ac-

O.N.U., oameni de 
din S.U.A., ziariști.

Au luat parte, 
membrii delegației
tuala sesiune și ai Misiunii perma
nente a țării noastre la O.N.U.

Recepția, care s-a bucurat de o 
deosebit de largă participare, s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

MOSCOVA 21
21 octombrie au
Wladyslaw Gomulka, Josef Cyran- 
kiewicz și mareșalul Marian Spy- 
chalski, ministrul apărării națio
nale al R. P. Polone, Antonin No
votny, Jozef Lenart și generalul 
de armată Bonumir Lomsky, mi
nistrul apărării naționale al R. S. 
Cehoslovace, care la invitația C.C. 
al P.C.U.S. și a guvernului sovietic 
s-au aflat în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Vnu
kovo, oaspeții au fost conduși de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîiși alți conducă
tori de partid și de stat ai U.R.S.S.

(Agerpres). — La 
părăsit Moscova

In cadrul „Parla
mentului european", 
organism la care par
ticipă deputați din 
cele șase țări ale Pie
ței comune, a început 
la Strasbourg dezba
terea asupra raportu
lui general de activi
tate al Comunității 
Economice Europene 
(C.E.E.-Piața comu
nă). „Raportul nu re
flectă anul acesta nici 
un succes — a decla
rat doamna Kate 
Strobel, președinta 
„grupului socialist" 
și reprezentantă a 
R.F G., deschizînd a- 
ceastă dezbatere. în 
ciuda eforturilor, Co
misia Pieței comu
ne nu depășește de- 
cît extrem 
criza 
duit-o 
După cum 
este vorba 
za dezlănțuită

care 
din

de lent 
a zgu- 
temelii". 
se știe, 
de cri-

în

urma refuzului Fran
ței de a accepta pro
punerile partenerilor 
săi de a acorda Co
misiei și „Parlamen
tului european" pre
rogative supranațio- 
nale, pe baza cărora 
aceste instituții ar fi 
putut lua măsuri in
compatibile cu suve
ranitatea țărilor mem
bre. Acordul pe baza 
căruia a fost reluată 
activitatea comuni
tară a fost prezentat 
ca un compromis 
care ar fi înlăturat 
obstacolele. Dar se 
pare că nu s-a în- 
tîmplat așa. „Astfel, 
a spus doamna Stro
bel, nu se vede ca po
litica agricolă comu
nă să fi avansat cu 
ceva, nu s-a realizat 
nici un progres în do
meniul armonizării 
legislației sociale, nici 
în materie de politică

comercială comună și 
nici pe calea demo
cratizării instituțiilor 
Comunității europe
ne". După cum ob
servă ziarul „Com
bat", care publică a- 
ceastă relatare, de
putata vest-germană 
nu împărtășește nici 
optimismul autorilor 
raportului cu privire 
la desfășurarea run
dei Kennedy.

Președintele Comi
siei C.E.E., prof. W. 
Hallstein, a recunos
cut că criza de anul 
trecut a lăsat „impor
tante sechele" și că 
opinia publică pare 
să se îndoiască de 
viitorul Europei „ce
lor șase". Cu toate a- 
cestea, el a chemat la 
intensificarea efortu
rilor pentru redresa
rea actualei situații 
din Piața Comună.

MOSCOVA 21 
La Moscova a 
joi pentru ziariști noul 
documentar sovietic consacrat 
activității lui Lenin „In anii în
cercărilor" . Filmul, care prezin
tă rolul lui Lenin în apărarea 
Republicii Sovietice în timpul 
războiului civil și al interven
ției militare străine (1918—1920), 
este realizat aproape în între- 

■ gime pe baza cronicilor cine
matografice din acei ani. Au 
fost folosite, de asemenea, nu
meroase documente de arhivă și 
fotografii inedite de valoare is
torică ce înfățișează pe Lenin 
și pe numeroși conducători mi
litari sovietici. Realizatorii fil
mului s-au întîlnit cu partici- 
panți la războiul civil și cu mar
tori oculari ai evenimentelor în
fățișate pe ecran.

CORESPONDEA/TĂ
DIN PARIS

____i___________ I__ :__ a._ :_____________

Brazilia. După promulgarea decretului prezidențial privind suspendarea 
lucrărilor parlamentului — anunță agențiile de presă — deputății au părăsit 
clădirea sub supravegherea unor detașamente militare. în același timp, 
militari înarmați au fost postați pe străzile pustii ale orașului Brasilia

Represiuni antidemocratice

u

Omagiu
Elenei

HANOI 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
creării Uniunii 
meze, la Hanoi 
nare la care a 
ședințele R. D.
Min. Vorbitorul a relevat contri
buția adusă de femeile vietname
ze la activitatea revoluționară ile
gală, în timpul războiului de re
zistență împotriva colohialismului 
și în actuala luptă de rezistență 
împotriva agresiunii americane. El 
a arătat că în Vietnamul de sud 
șute de mii de femei fac parte din 
armata de eliberare și că coman
dantul șef adjunct al acestei arma
te este o femeie. în Vietnamul de 
nord, pentru realizările lor deose
bite, zece muncitoare, țărănci și

Femeilor Vietna- 
a avut Joc o adu- 
luat cuvîntul pre- 
Vietnam, Ho Și

membre ale armatei au fost distin
se cu titlul de eroine, iar sute de 
femei — cu medalii. în condițiile 
regimului socialist, a arătat vorbi
torul, sute de mii de femei au de
venit specialiști și ocupă posturi 
de conducere în diferite domenii 
de activitate.

După ce a citat o serie de e- 
xemple oglindind eroismul femei
lor, președintele Ho Și Min și-a 
exprimat convingerea că femeile 
vietnameze, împreună cu întregul 
popor, își- vor aduce contribuția la 
apărarea independentei și libertă
ții patriei, la lupta de rezistentă 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională, pînă la 
obținerea victoriei depline.

in Iordania Văcărescu

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA
Japonia Demonstrații

succesiune
în grevă de protest

de imagini-rechizitoriu
■7

întreaga lume se extinde mișcarea de protest și de con- 
sem- 
viet- .

In _
damnare a agresiunii americane în Vietnam. Strîngerea de 
nături pe petiții de solidaritate cu lupta eroică a poporului 
namez, mitinguri, greve, demonstrații în cadrul carora partici
panții cer să se pună capăt bombardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, să fie retrase trupele agresoare din Vietnamul de 
sud, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve problemele 
fără amestec din afară — iată formele cele mai răspîndite ale 
acestei mari mișcări populare. In corespondența 
relatează despre un 
comise de agresori.

mijloc inedit de protest față
din Londra se 
de fărădelegile

>21 (Agerpres). — Mun- 
la căile ferate, metalur-

în mijlocul scenei, 
un morman de obiec
te : o aripă de avion 
cu insemnele S.U.A., 
laz' goale, saltele, ca
nistre de petrol... Pes
te 20 de personaje a- 
pa" rînd pe rînd și ră
mîn apoi nemișcate, în 
diferite poziții.

Așa începe specta
colul infifulat : _ .... .
prezentat de „Royal 
Shakespeare 
ny" la Teatrul Aldwich 
din Londra. Este o 
succesiune dramatică 
de scene în care sînt 
relatate și 
fapte din 
porului 
Fragmente

„Aici a trăit din 1937, pînă la 
moartea sa, în 1947, Elena Văcăres
cu. poetă și diplomată română, 
prietenă a Franței". O placă co
memorativă gravată cu aceste cu
vinte a fost dezvelită vineri la nu
mărul 7 al străzii Chaillot din Pa
ris. Manifestarea a fost organizată 
sub egida „Asociației prietenilor 
Elenei Văcărescu” și a Societății 
oamenilor de litere din Franța. Au 
participat, la solemnitatea care s-a 
desfășurat, numeroase personalități 
ple viefii artistice și literare, prin
tre care Paul Musset, președintele 
Asociației oamenilor de litere din 
Fran)a, scriitorul Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației Franța-Româ- 
nia, rude, prieteni și admiratori ai 
Elenei Văcărescu, reprezentanți ai 
editurilor care i-au publicat ope
rele, ziariști.

Solemnitatea a avut loc în pre
zenta ambasadorului României la 
Paris, Victor Dimifriu, și a vicepre
ședintelui Consiliului Municipal al 
Parisului, Andre-Yves Breton.

In cuvînfările rostite cu acest 
prilej, Andrâ-Yves Breton, ducesa 
de la Rochefoucauld — președin
ta „Asociajiei prietenilor Elenei 
Văcărescu", Pierre Lyautey, pre
ședintele de onoare al Societății 
oamenilor de litere, și ambasado
rul României la Paris, Victor Dimi- 
triu, au evocat personalitatea și 
opera scriitoarei, importanta ei 
contribuție la întărirea prieteniei 
franco-române, subliniind totodată 
talentul multilateral al Elenei 
Văcărescu, care a fost în același 
timp poetă, romancieră, memoria
listă, om politic (fiind membră a 
fostei Ligi a Națiunilor) și oratoare 
talentată.

națională arabă, organizații in
terzise din 1957. în realitate însă 
este vorba de încercarea de a 
stăvili prin intimidare manifestă
rile de nemulțumire ale maselor 
față de politica antipopulară a 
autorităților iordaniene, de a ză
dărnici orice opoziție. Faptele a- 
rată că polifica quvernului ior
danian este țot mai mult substi
tuită intereselor cercurilor impe
rialiste în Orientul Mijlociu. Spri
jinind proiectul „pactului isla
mic", prin care se urmărește 
stăvilirea mișcării de eliberare 
națională în lumea arabă, menți
nerea pozițiilor dominante ale 
monopolurilor petroliere, Iorda
nia se amestecă, totodată, în 
treburile interne ale țărilor ve
cine. Agențiile de presă au rela- 

’ i ? țari adesea fapte din care rezultă 
. că,' împreună cu Arabia Saudită,
Iordania finanțează comploturile 
împotriva Siriei și furnizează 
arme elementelor proimperialiste 
din alte țări ale acestei zone.

‘Represiunile dezlănțuite împo-, 
triva forțelor democratice pro
voacă vii proteste în Iordania și 
în numeroase alte țări. Asociația 
internațională a juriștilor demo- 
crati a dat publicității o decla
rație în care atrage atenția opi
niei publice mondiale asupra si
tuației tragice a deținuților poli
tici din Iordania, cerînd autori
tăților iordaniene să pună capăt 
acestor practici inumane și să eli
bereze pe prizonierii politici.

Știri sosite din Iordania arată 
că reacțiunea din această țară 
intensifică represiunile împotriva 
elementelor democratice, a tutu
ror acelora care, într-un fel sau 
altul, critigă politica autorităților 
de Ia Amman. Noul val de per
secuții dezlănțuit în luna aprilie 
s-a soldat pînă acum cu sute de 
arestări și întemnițări, în rîndul 
victimelor figurind avocâți, me
dici, profesori, ingineri, studenți 
și membri ai sindicatelor. Locul 
lor de detențiune este ținut se
cret, familiile lor nu pot să sta
bilească nici un contact cu deți- 
nuții și, potrivit unor informații 
strecurate în presă, unii dintre ei 
sînt supuși unor grave maltratări.

Ministrul de interne, Al Ma- 
jali, încerca să explice măsurile 
luate prin aceea că ; persoanele 
arestate ar face parte din Parti
dul socialist arab, Partidul Co
munist din Iordania și Mișcarea

I
i
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I

Preferă
emigrația...

In numărul din 19 octombrie al 
săptămânalului parizian „Le Nou
vel Observateur" citim următoa
rele : „Serviciile de recrutare a- 
mericane sînt neliniștite de nu
mărul tinerilor americani care 
refuză să-și facă serviciul mili
tar: există în prezent 13 347 ne
supuși. 827 dintre ei au fost reți
nuți de F.B.I. sau de poliția mi
litară și. se află acum în închi
sorile federale. Tineri americani 
se refugiază în Mexic și mai ales 
în Canada, unde sînt luați în 
grija organizațiilor pacifiste. La 
Toronto se găsesc 350 nesupuși a- 
mericani.

Serviciile de la Washington no
tează că recruții americani, con
trar tradiției, încearcă îndeosebi 
să nu-și facă serviciul militar în 
infanterie. De ce ? Pentru că din 
miile de militari americani uciși 
în Vietnam, 64 la sută aparțin 
armatei terestre".

la MelbourneTOKIO 
citori de 
giștj, mineri,, muncitori din indus
tria chimică, funcționari, lucrători 
din învățămint, cărora li s-âu ală
turat alte categorii de oameni ai 
muncii, aii declarat vineri o grevă 
generală în semn de protest fată 
de agresiunea americană în Viet- 
■nam, â bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, precum și. în spri
jinul satisfacerii revendicărilor 
economice, majorării salariilor și 
îmbunătățirii condițiilor de lucru. 
Greva a fosl organizată la che
marea Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia (SOHYO), 
a Federației sindicatelor indepen
dente, a Partidului Comunist din 
Japonia, a Partidului Socialist și 
a altor organizații. în urma de
clanșării grevei, au fost afectate 
transporturile feroviare, activita
tea poștei și telegrafului, iar șco
lile și-au suspendat cursurile.

Greva este apreciată drept una 
din cele mai mari acțiuni politice 
din istoria mișcării muncitorești 
din Japonia din ultimii ani. Agen
ția A. P. apreciază că aceasta este 
„prima grevă generală din ‘ lume 
împotriva rolului S.U.A. în Viet
nam".

Vineri în zorii zilei, diferite cate
gorii de oameni ai muncii, care au 
încetat lucrul, au organizat mitin
guri și demonstrații pe străzile ca- 

'pitalei japoneze și în'alte orașe. 
Participanții au cerut încetarea ac
țiunilor agresive în Vietnam, a 
bombardamentelor asuDra R. D. 
Vietnam, și au exprimat hotărîrea 
de a preîntîmpina extinderea foca
rului.de război, de a apăra pacea 
în' Asia și- în întreaga lume, de a 
lupta pentru satisfacerea revendi
cărilor lor.

N. L.MELBOURNE 21 (Agerpres). — 
Sosirea președintelui Johnson în 
orașul Melbourne a prilejuit vineri 
noi manifestații antirăzboinice, 
încă înaintea sosirii președintelui, 
în fața consulatului american din 
oraș, au avut loc ciocniri între po
liție și pichetele de studenți și alți 
cetățeni, care se pronunță împotri
va agresiunii S.U.A. din Vietnam, 

în diferite puncte ale orașului, 
demonstranții au trecut peste bari
cadele ridicate de poliție și au a- 
runcat în mașina prezidențială cu
tii cu vopsele. Corespondentul a- 
genției U.P.I. relatează că forțele 

‘ polițienești au trebuit să creeze 
'cordoane puternice pentru a pro
teja cortegiul.

Convorbirile 
de la Delhi

DELHI 21 (Agerpres). — Vineri 
dimineața au început la Delhi con
vorbirile între președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
Iugoslaviei. Iosip Broz Tito, și 
primul ministru indian, Indira 
Gandhi. în ședința de deschidere 
au rostit cuvîntări cei trei parti- 
cipanți. Dezbaterile se vor desfă
șura cu ușile închise și vor dura 
pînă luni.

Al. GHEORGHIU

H BUDAPESTA. Joi a avut loc o 
ședință a Consiliului de Mi

niștri al' R.’ P. Ungare, la care a 
dezbătut și aprobat proiectul 
lege cu privire la alegerile de 
putați în Adunarea de Stat și
turi. Noul proiect va fi prezentat 
Adunării de Stat a R. P. Ungare.

fost 
de 

de- 
sfa-

femei și copii 
steaguri și

a reușit să prezinte Pe
ter Brook, director al 
teatrului, pe scena de 
la Aldwich, nu poartă 
încă o denumire con
sacrată, fiindcă nu se 
încadrează în nici una 
din tradiționalele cate
gorii teatrale.

Decorul și costume
le sîn» simple și rămîn 
neschimbate de la în
ceput pînă la sfîrșit, în 

Compa- timp ce actorii se pe
rindă într-un intermi
nabil carusel de roluri, 
înfr-o panoramică al
ternare de pantomimă, 
cînfec, dialog, idecla- 
mare, retorică... Adese
ori scena se transfor
mă în tribună, perso
najele acuză, fie că a- 
par în rolul unor viet
namezi inferogați sub 
tortură, fie că repre
zintă tineri americani- 
care protestează con- 

'• fra agresiunii Statelor 
Unite împotriva Viet
namului eroic.

Un patriot sud-vief- 
namez în 
nului de 
zgomotele 
bardamenf

bați, 
schilodiți, 
cîntece ale Frontului 
National de Eliberare 
— o succesiune de 
imagini-rechiziforiu la 
adresa agresorilor.

Despre aceasfă nouă 
experiență teatrală pe 
o temă politică de ac
tualitate s-a scris mult 
și desigur se va mai 
scrie. Redau aici apre
cierile lui Harold Hob
son, criticul teatral al 
ziarului „Sunday Ti
mes" : „A folosi toate 
resursele științei și in
dustriei moderne pen
tru a asasina un popor 
este ceva despre care 
nici nu găsesc cuvinte 
să vorbesc. Simțămin
tele mele în aceasfă 
privință sînt împărtăși
te de milioane de oa
meni în Marea Brifa- 
nie și în America". 
Spectacolul pregătit de 
Peter Brook — a de
clarat el — este „cea. 
mai reprezentativă o- 
peră prezentată pe o 
scenă engleză în zilele 
noastre".

Liviu RODESCU

fața plufo- 
execuție, 

unui bom- 
aerian, băr-

Tokio. Milioane de semnături 
se adună pe rnofiuni de protest 
împotriva agresiunii americane 

în Vietnam

se petrece 
este cules

rea
litate. Textul constituie 
o îmbinare de extrase 
din articole de presă* 
cuvînfări, declarații, in
terviuri, fele și radio
jurnale, cărți. Ceea ce

săvîrșite în 
suferințelor 

poporului

uUS rin
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interpretate 
lupta po- 
vietnamez. 
înlăn|uife 

compun un tablou al 
acțiunilor agresive ale 
S.U.A.
Vietnam, al 
cauzate 
vietnamez.

Tot ce 
pe scenă 
sau inspirat din
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R ATENA. Au început convorbi- 
rile oficiale dintre delegația 

greacă, condusă de premierul 
Stephanos Stephanopoulos, și dele
gația iugoslavă, condusă de Petar 
Stambolici, președintele Vecei Exe
cutive Federale, care se află în vi
zită în Grecia.

ROMA. La Capitoliu a avut Ioc 
o festivitate cu prilejul împli

nirii a 60 de ani de la crearea Con
federației Generale a Muncii din 
Italia (C.G.I.L.). Luînd cuvtntul, A- 
gostino Novella, secretar general al 
C.G.I.L., a arătat importanța creării 
Confederației, organizație care face 
parte integrantă din mișcarea mun
citorească italiană.

M VARȘOVIA. Agenția P.A.P. 
transmite că Polonia a devenit 

membră a Comitetului pentru 
merț șf
G.A.T.T. (Acordul 
tarife și comerț).

dezvoltare din 
general

co- 
cadrul 
pentru

FS NEțV YQRK. Populația lumii a 
atins cifra de 3 285 000 000 la 

mijlocul anului 1965, ceea ce repre
zintă o creștere de 65 milioane pe 
an și 180 000 pe zi — se arată în 
Anuarul demografic al O.N.U. pe 
anul 1965 care a fost dat publicității 
Ia New York.

LONDRA. Potrivit unor date sta- 
tistice publicate joi la Londra de 

Ministerul Muncit al Marii Britanii, 
numărul șomerilor britanici Ia 15 oc
tombrie a fost de 450 000.
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