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Pe șantierul
9

de dezvoltare 
a termocentralei 
electrice-Borzesti

9

APLICAREA CU STRICTEȚE A TUTUROR
NORMELOR DE A MUNCII

0 înaltă răspund®?® «câfă

SCADENTE
DEPĂȘITE

IN PREDAREA
UNOR PROIECTENe-am deplasat recent pe șantierul unde se e- xecut.ă lucrările de extindere a termocentralei electrice din Borzești. Colectivul întreprinderii „E- nergoconstrucția" înaltă aici, de fapt, o nouă u- zină. în următorii ani vor fi montate și puse în funcțiune încă două grupuri electrogene a cîte 200 MW fiecare, urmînd ca puterea instalată a acestei centrale termoelectrice să ajungă în cincinal la 625 MW. Care este ritmul de execuție, în ce stadiu se află realizarea lucrărilor ?Se poate spune că constructorii au pășit „cu dreptul" la realizarea a- cestui important obiectiv al industriei . energetice. Din luna februarie, de cînd s-a deschis șantierul,- ei au reușit să dea contur noii uzine. în marea hală a mașinilor s-au executat, pe porțiunea aferentă turbinei nr. 1, pereții șirului . A și B. fermele pentru a- coperiș, iar recent au început pregătirile pentru turnarea fundației turbinei. Alături, în sala ca-, zânelor, au fost terminate lucrările de fundație pentru cazane și ventilatoare. Forte mari au fost concentrate în ultima vreme la construcția circuitului hidrotehnic, care se compune dintr-un turn de răcire a apei, înalt de 56 m, o conductă circulară de aduct-iune lungă de peste 2 km și două canale de evacuare.Preocupați în mod stăruitor de grăbirea ritmului lucrărilor, de respectarea întrutotul a graficului de execuție, constructorii folosesc în munca lor o serie de metode noi, a- vansate. Dulgherii din echipa condusă de Emeric Vărzar, împreună cu fie- rar-betoniștii lui Nicolae Popescu, Mihai Vîrlan și Ștefan Lăcătuș, au aplicat metoda glisării — folosită pînă nu de mult doar în construcțiile de locuințe — la construcțiile industriale. Prin glisarea grinzilor și stîlpilor, ei au reușit să obțină, la clădirea principală a uzinei, un a- vans de două luni de zile fată de grafic și să realizeze, în același timn, însemnate economii de material lemnos. Alte e- chipe folosesc în munca lor schelele metalice. în

locul cofrajelor și eșafodajelor din lemn, nacele cu troliu pentru transportul pe verticală, schele suspendate la executarea lucrărilor de finisaj etc.Dar cu toate străduințele depuse de constructorii șantierului, la ora actuală o serie de lucrări sînt rămase în urmă fată de termenele prevăzute în grafice. Așa, bunăoară, instalația de forță și racordul de apă de la clădirea principală a uzinei, care erau prevăzute pentru luna martie, nu au fost executate nici pînă acum. Nu s-au început .nici lucrările pentru încălzirea centrală a uzinei. Altele, ca, de exemplu, lucrările de interior de la hala mașinilor și de la coșul de fum, deși au fost atacate, au stagnat de la jumătatea lunii august.Care sînt cauzele care au determinat această ră- mînere în urmă ? — am întrebat pe șeful șantierului.
— Totul ni se trage de 

la lipsa de documentație 
— ne-a spus ing. Nicolae Băluță. Atât Institutul de 
studii și proiectări ener
getice din cadrul ministe
rului. nostru, cit și trustul 
„Energomontaj", care tre
buie să ne asigure docu
mentația, ne trimit proiec
tele cu mare întîrziere. 
Pare paradoxal, dar nici 
pînă acum, după trecerea 
a opt luni de la. începe
rea lucrărilor de con
strucție, n-am primit 
încă documentația com
pletă pentru organizarea 
șantierului. De asemenea, 
proiectele pentru coșul de 
fum și racordul de apă au 
fost trimise cu cinci luni 
întîrziere. M-am referit 
în mod special doar la a- 
ceste două cazuri, dar mai 
sînt și altele. Nu înțeleg 
de ce Ministerul Ener
giei Electrice nu intervi
ne mai hotărît pentru re
alizarea la termenul fi
xat a proiectelor. Acest 
neajuns, fără temei, după 
părerea mea, dă naștere 
la o altă greutate — anu
me, la imposibilitatea de 
a ne aproviziona cu mate
rialele necesare, ceea ce 
duce la întârzierea lucră
rilor.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

înscrisă în Constituție și reglementată prin legi, grija pentru a- părarea vieții și sănătății muncitorilor este o expresie a umanismului orînduirii noastre. Și nu e lipsit de interes să subliniem că industrializarea socialistă, prin promovarea tehnicii moderne, a adus nu numai avantaje economice, ci și considerabile schimbări în ce privește e- fortul fizic, securitatea muncii. Paralel cu perfecționarea tehnică a producției, au fost introduse numeroase instalații și dispozitive de protecție, s-au îmbunătățit electro- securitatea, iluminatul, ventilația, s-a acordat echipament de protecție — statul cheltuind în acest scop, numai în anii 1960—65, peste 4 200 000 000 lei; în 1966 s-au prevăzut, în aceleași scopuri, circa 1 200 000 000 lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 26 la sută față de a- nul precedent. O serie de neajunsuri și deficiențe generate de vechea organizare a acestei activități au determinat Marea Adunare Națională să adopte, în sesiunea sa

Interviu
cu ing. Constantin NIȚA 

vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru protecția munciidin decembrie 1965, o nouă legislație privind protecția muncii. Firesc, prima întrebare a interviului nostru a solicitat tocmai o sinteză succintă a celor mai importante prevederi din noua lege.— Urmărind perfecționarea activității în discuție pînă la eliminarea cauzelor obiective și subiective care duc la accidente și îmbolnăviri profesionale — ne-a spus ing. C. Niță — noua lege extinde 

obligațiile și răspunderile privind 
realizarea deplină a măsurilor res
pective asupra tuturor celor cc au 
în subordinea lor un colectiv de 
oameni. Pentru aceasta, Consiliul de Miniștri a stabilit ca pînă la 31 noiembrie 1966 toți șefii de echipă

și de brigadă să fie numiți prin decizii scrise în aceste funcții. Prevederea în vigoare stipulează însă, în continuare, și răspunderile directorilor de întreprinderi, ale conducătorilor de direcții generale și ale miniștrilor pentru luarea măsurilor corespunzătoare de protecție a muncii. Se combate astfel goana după rezultate economice obținute cu orice preț, răspunderile față de securitatea muncii sțînd acum, la toate nivelurile, alături de acelea legate de productivitatea și calitatea ei.O altă prevedere de mare importanță se referă la asigurarea 
măsurilor de protecție a muncii 
pentru absolut toți angajații orga
nizațiilor de stat, cooperatiste și 
obștești, inclusiv pentru membrii 
cooperativelor agricole de producție, realizîndu-se astfel principiul după care oricine muncește se bucură, în țara noastră, de protecția vieții și sănătății.
(Continuare în pag. a II-a)

utilaje de mare productivitate
Peșantierul de hidroameliorații. din Insula mare a Brăilei continuă intens lucrările de defrișare folosindu-se, în acest scop, 

utilaje de mare productivitate (Foto: Agerpres)

URBANITATE
Ecaterina OPRO1U

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Economiștii au criteriile lor riguroase și desigur științifice cînd stabilesc gradul de civilizație al unui mediu social. Ei vorbesc despre kilograme de oțel pe cap de locuitor și cîntăresc din. punctul de vedere al consumului ■ de energie electrică. Noi, oamenii de pe stradă, judecăm mai empiric și normele ■ noastre sînt deseori greu de înglobat în statistici ; sentimentul civilizației ni-1 poate da și cantitatea de săpun consumată de o familie, dar și naturalețea cu care se lasă o bicicletă la poarta unui bloc și, bineînțeles, naturalețea cu care bicicleta se regăsește acolo peste șase ore. Sentimentul civilizației ni-1 dau mașinile de spălat, dar și magazinele cu autoservire și autobuzele fără taxatori și o serie de deprinderi noi, care pătrund treptat în existența noastră ca semne ale încrederii și stimei pe care omul evoluat le nutrește din principiu iață de semenul Său.Probabil de aceea, cea mai memorabilă impresie de telespectator mi-a lăsat-o crainica postului de la Geneva. Apărea în fiecare seară în jurul orei zece și spunea : „Ne face o mare plăcere că ne urmăriți, dar vă rugăm să nu uitați că e ora zece și că vecinul dv. poaie vrea să doarmă. Vă rugăm, deci, să micșorați intensitatea sunetului. Vă mulțumim".„Vă mulțumim", „vă mulțumesc", „mulțumesc", „mulțumesc", „mulțumesc". Am citit

intr-o carte că omul civilizat se spală pe mîini din două-n două ore. Dar n-am găsit nici un volum din care să aflu de cîte ori pe zi rostește

cuvîntul mulțumesc, omul civilizat; deși sînt zeci de „mulțu- mesc"-uri care trebuie rostite de-a lungul celor 24 de ore. Există mulțumesc-ul taxatorului care primește banii și al călătorului care primește biletul, este mulțumesc-ul pe care-1 datorăm vînză- torului de la pîine și fetei de la lift; există un mulțumesc profesional, care se rostește cu un zîmbet profesional (dar iată un automatism care nu ne jignește), există mulțumesc-ul conferențiarului căruia i-am dat ce avem mai scump, adică timpul nostru ; există mulțumesc-ul pe care copiii trebuie să-1 spună părinților, și pe care părinții trebuie să-l spună copiilor pentru ca recunoștința să ajungă într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat unul din reflexele speciei umane ; există mulțumesc-uri care se rostesc răspicat și altele care se subînțeleg ; există mulțu- mesc-ul demn pe care-1 datorăm celor mai importanți decît noi și multumesc-ul, din păcate atît de oropsit uneori, pe care-1 acordăm celor mai puțin importanți.Aici nu-i numai o

problemă de politețe, de „bună creștere", de amabilitate convențională. Aici e vorba de respectul pentru om și respectul pentru om este stîlp al noastre.evoluate, pentru că morala noastră pornește de la premisa că pînă la proba contrară, orice om e . demn de respect, iar mulțumesc-ul este un mic aconto din acest respect, un semn iniim al stimei noastre.

unsocietății

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Zilnic sosesc pe adresa Comitetului Central al partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sute de telegrame și scrisori din toate colțurile țării, prin care muncitori, ingineri, tehnicieni, învățători, profesori, medici, funcționari, precum și un mare număr de pensionari își exprimă entuziasta aprobare față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. și proiectul noii legi a pensiilor.„Comuniștii, întregul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri de la exploatarea minieră Săsar — se arată într-o telegramă — au luat cunoștință cu mare bucurie și entuziasm de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la majorarea pensiilor și îmbunătățirea legislației în această privință. încă de la apariția importantelor documente, angajații exploatării noastre le-au studiat în grup, sau individual cu cea mai mare atenție, constatînd încă o dată că întreaga politică, toate măsurile partidului nostru sînt îndreptate spre asigurarea satisfacerii nevoilor materiale și culturale ale întregului popor".Numeroși sînt oamenii muncii care scriu în numele lor personal și al familiilor lor, împărtășind conducerii partidului gîndurile și simțămintele cu care au primit a- ceste documente ale umanismului socialist.„Munca ridicată la rang de mare cinste în statul socialist — seriei 
Ionel Stolnîceanu, economist la uzi
nele „Laminorul“-Brăila — își găsește cea mai demnă prețuire și după ce făuritorul bunuriloi’ materiale — omul — predă ștafeta muncii generației următoare. Bucuria de a trăi în tihnă, fără grija - zilei de mîine, la capătul anilor de muncă, constituie un drept legitim al fiecărui cetățean, drept pe care îl consfințește Hotărîrea adoptată la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Expresie vie a grijii părintești pe care partidul o poartă celor ce muncesc, noua lege a pensiilor — lege fără precedent în analele țării— oglindește succesele istorice obținute în opera de construire a

SCRISORI

SI TELEGRAME

SOSITE LA

C.C. AL P.C.R.

noii societăți, sub conducerea înțeleaptă a partidului, în frunte cu Comitetul său Central. Legea pensiilor, prin însăși factura ei, întrunește o serie de caracteristici esențiale, care constau în primul rînd în recunoașterea judicioasă, real diferențiată, a contribuției aduse la dezvoltarea economiei naționale, cuantumul pensiei depinzînd de importanta locului de .muncă; de nivelul salariului avut, de vechimea continuă, pe același loc de muncă, de contribuția personală- a salariaților la pensia suplimentară".Oamenii muncii își iau angajamentul de a sprijini înfăptuirea măsurilor întreprinse de partid și guvern prin noi realizări în îndeplinirea sarcinilor planului cincinal. Colectivul Combi
natului chiinico-me- 
talurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din 
Baia Mare își exprimă profunda convingere că măsurile recente sînt o consecință a întăririi bazei tehnico-materiale a societății noastre, a creșterii venitului național. „Produsele în valoare de 18 milioane lei obținute de noi peste plan în primele 9 luni ale acestui an — arată telegrama — sînt o contribuție a colectivului întreprinderii noastre la întărirea economică a țării. Măsurile luate de partid ne îndeamnă la sporirea eforturilor pentru a obține succese și mai importante în producție".Tot un angajament conține și scrisoarea colectivului Grupului I 

de șantiere construcții-Galați: să lupte neobosit pentru realizarea sarcinilor ce îi revin în construcția de locuințe și obiective social- culturale din orașul de pe malul Dunării.Angajamente asemănătoare își iau muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei mecanice de 
mașini și utilaj minier din 
Baia Marc, colectivele Com
binatului de celuloză șî Iiîrtie și Șantierului Naval-Brăila, secției 
IPROSCOOP-Brezoiu, întreprin
derii raionale de industrie locală 
din Negrești, cadrele didactice și salariaț.ii Institutului Politehnic- 
Galați etc.
(Continuare în pag. a II-a)

Sezon de vmătoareVînatul cervidelor : cerbi, lopătari și căprioare a început mai de mult. Vînatul cerbilor, dar mai ales al trofeelor, a adus deja amatorilor unele satisfacții. Luna trecută, de exemplu, în pădurea Bale, Ocolul silvic Marghfta, regiunea Crișana, au fost.împușcați cerbi de bună calitate ale căror trofee depășesc 10 kg în greutate. Mistreții sînt căutati cu asiduitate de cei mai buni tintași (noi am spune și cei mai curajoși).- Deși sezonul s-a deschis la 1 octombrie, în regiunea Brașov au fost deja doborîte peste 50 de exemplare.Caprele negre sînt urmările în prezent tocmai pe crestele Carpatiior, dar sezonul lor va ajunge în toi între 25 octombrie și 10 noiembrie. Tot în luna noiembrie se va deschide și sezonul de vînătoare pentru iepuri și fazani. Pentru extinderea vînatului fazanilor s-au luat măsuri de populare a pădurilor care oferă condiții prielnice creșterii și înmulțirii lor. Din cele două fazanerii ale A.G.V.P.S. de Ia Malul Roșu, raionul Urzicenî, regiunea București, și Stolnici,

regiunea Argeș, au fost puși în libertate în regiunile București, Cluj, Dobrogea, Oltenia 4 000 de exemplare. Alți 3 000 pui de fazani au fost crescuți prin acțiunile filialelor regionale și raionale. A- ceștia vor fi „apli" pentru vînătoare anul viitor. Pentru actualul sezon au fost „lansați" în libertate încă de anul trecut 4 000 pui. Fiind vorba despre pregătirea sezonului de vînătoare trebuie să spunem, că s-au luat măsuri de populare cu căpriori a pădurilor din zona subcarpatică a Argeșului și Olteniei. In aceste regiuni căpriorii dispăruseră cu aproape 100 do ani în urmă. Peste 400 de exemplare au fost puse în libertate în aceste terenuri.începînd de luni 24 octombrie, timp de două zile, președinții comitetelor regionale ale A.G.V.P.S. vor dezbate, în cadrul unei consfătuiri, măsurile care se impun în vederea deschiderii sezonului de vînătoare da iepuri și fazani.Abia acum încep poveștile.,.
Ștefan DINICA

Economia americană
șiRăzboiul dus de S.U.A.. împotriva poporului vietnamez a reprezentat pentru economia americană un stimulent, creînd o. înaltă conjunctură de afaceri — un „superboom", cum se spune în' literatura americană de specialitate — de pe urma căruia profită marile trusturi producătoare de armament și alte furnituri de război. Acum însă a- ceastă conjunctură a intrat în hățișul unor contradicții care devin tot mai acute.în august 1966. producția industrială totală continua să crească într-un ritm care, raportat la întregul ap, era de peste 9 la sută, ceea ce însemna o creștere chiar ceva mai rapidă decît în 1965. Dar pentru a sesiza fenomenele noi din economia ame-

războiul din Vietnamricana se cere să se ia în considerație nu atît acest indice global, cit indicii pe diferitele ramuri industriale, indici care marchează o accentuare a diferențierii dintre ramurile industriilor de război și anumite ra- muri-cheie ale industriilor civile. Astfel. între martie și august, producția de avioane pentru război a crescut cu 12 la sută, în timp ce producția de automobile destinate scopurilor civile a 
scăzut cu 15 la sută. Producția de echipament industrial a crescut cu 17 la sută peste nivelul precedentelor 12 luni, datorită faptului că marile monopoluri continuă să investească masiv pentru a profita de comenzile de război. Dar. în același interval, volumul construcțiilor de locuințe noi a scăzut cu

de Victor PERLO

26 la sută, iar autorizațiile pentru locuințe noi — un indiciu semnificativ pentru tendințele conjuncturii — au scăzut cu 34 la sută.în ceea ce privește preturile, ele au cunoscut o creștere relativ ușoară în 1965. apoi una mai rapidă în primul semestru al anului 1966, pentru ca să salte sensibil la începutul acestei toamne. De pildă, indicele prețurilor la bunurile de consum, care a crescut cu 1,4 la sută anual în primii ani ai acestui deceniu, si cu 2 la sută în 1965, a înregistrat un ritm de creștere de 3.8 la sută anual în august 1966. Au crescut, de asemenea, substanțial pre-

țurile la o serie de produse industriale cheie. Iar tendința este ca a- ceastă evoluție să se accentueze cu o intensitate din ce în ce mai mare și să cuprindă o gamă tot mai largă de mărfuri.Trebuie remarcat că, spre deosebire de ceea ce s-a întîmplat în timpul celui de-al doilea război mondial și a) războiului din Coreea, cînd statul a introdus măsuri de control asupra preturilor. de data aceasta, fiind vorba de un război nedeclarat, el nu s-a văzut silit să ia măsuri de control si inflația s-a furișat relativ pe nesimțite. Cînd presiunea opiniei publice a crescut, administrația a încercat să dea ..iluzia" unui control asupra preturilor. Cum ? în anumite ocazii, președintele se adresează în cuvinte

„pline de asprime" companiilor care ridică preturile : dar. firește, a- cestea nu se arată intimidate. De pildă, companiile din ramura otelului. care în 1965 au renunțat la anumite sporiri de prețuri, recent au ridicat crețurile fără ca aceasta să întîmpine vreo șoaptă de protest din partea autorităților. Curînd după aceasta, companiile din ramura cupruiui au ignorat nur și simplu o cerere prezidențială de a se abține de la noi sporuri de preturi Si mai recent companiile din ramura automobilului si-au ridicat preturile cu 3—4 la sulă, de asemenea, fără vreo obiecție din partea Casei Albe.
(Continuare 
în pag. a V-a)
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POVESTEA UNUI NOU î
TEKIRGHIOL j

sau amînarea unor proiecte |

o stațiune

M luate de partid
(Urmare din pag. I)

Șoseaua națională Constanța- Tulcea. Km. 45 — comuna Tari- verde. In marginea de nord a localității, un indicator rutier, cu vîr- ful îndreptat spre orizontul unde se ghicește marea, informează : „Cetatea Histria 16 km" și un drum asfaltat se rupe perpendicular din panglica de argint a magistralei care străbate Dobrogea de la un capăt la altul. După 4 km., șoseaua secundară trece prin satul Nuntași, vatră de oameni așezați, gospodari și bine înstăriți în cooperativa lor agricolă de producție milionară. încă 4 km. și drumul descrie un larg cot spre capătul său final, străvechiul oraș pontic, îm- brățișînd lacul care poartă numele satului vecin Nuntași. Cîteva cabane cu pereții pastelați și cîteva corturi țuguiate stîrnesc curiozitatea și invită la popas. Călătorul care nu rezistă tentației va intra pe sub un portal de lemn, pe frontispiciul căruia va citi firma locului : „Băile de nămol Nuntași" și se va afla deodată în mijlocul unei microsta- țiuni balneare, inedită și primitoare. 20 de cabane din plăci fibro- lemnoase a cîte 4 camere, 40 de corturi ancorate puternic în pămînt — însumează circa 400 de locuri. Plaja — amenajată cu solar pentru bărbați și femei. Diferite unități de deservire sanitară și social-cultu- rală. Microstațiunea balneară Nuntași ocupă o suprafață de cîteva hectare pe marginea vestică a lacului cu același nume. Indicații majore de tratament: afecțiunile reumatismale cronice.în sezonul anului curent, băile de nămol Nuntași au fost căutate de circa 5 000 de persoane. Și în ciuda faptului că interesul lor e mai mult de ordin local deocamdată, printre cei poposiți vara aceasta aici s-au aflat și vizitatori veniți din multe regiuni ale țării, ba chiar din străinătate. Se pare că băilor Nuntași a început să le meargă vestea...Celebritatea acestei microstațiuni balneare dobrogene nu se datorează vecinătății copleșitoare a cetății Histria. Nici pitorescului specific regiunii, nici bogățiilor deosebite în vînat și pește, care oferă condiții inedite amatorilor de sporturi cu pușca sau undița. Ci valorii terapeutice excepționale a nămolului sapropelic, așternut într-un strat gros pe fundul apelor din sudul complexului Razelm și în special al lacului salin Nuntași. Lacul, numit mai înainte Duingi și amintit de unele hărți sub denumirea de Tuzla, are o suprafață de peste 1 500 ha (deci mai mare decît întinderea Tekirghiolului) și este legat de laguna Sinoe și prin ea de iezerul Razelm, printr-un canal artificial, care întretaie peninsula Histria, pîrîu cu sindu-se primăvara și toamna, o cantitate apreciabilă de apă. Se produce* șl un fenomen interesant: apa pîrîu- lui este dulce, lacul e puternic sa- linizat, dar apa care trece prin canalul artificial în laguna Sinoe e din nou dulce. Cauzele care determină acest fenomen nu au fost deplin elucidate.Efectul tămăduitor al nămolului negru de Duingi este cunoscut de foarte multă vreme în satele vecine și în toată Dobrogea. Bătrînii care cultivă încă și azi baia Nuntași, povestesc — cu sentimente de admirație față de puterea miraculoasă a lacului — cazurile unor bolnavi veniți pe brațe sau tărgi improvizate și plecați pe propriile lor picioare, după un tratament de circa 12 zile cu acest nămol.Toate acestea, ajungînd să fie cunoscute în cercuri medicale, au dus la un început de cercetare științifică a localității, care a fost imediat declarată rezervație balneară a țării și numită, în studii de specialitate, „zona balneară Histria". Primele constatări la fața locului au fost făcute de profesorii doctori M. Sturza, L. Mrazek și P. Bujor. Intre anii 1957—1959, o echipă de specialiști a Institutului de balneologie și fizioterapie din București (dr. I. Tătăranu, dr. A. Măcelaru și chimist D. Narti) a vizitat lacul Nuntași cu scop orientativ nare Datele culese atunci sînt deloc de ignorat. Prin comparație cu indicatorii fizico-chi- mici ai lacului Tekirghiol, s-a ajuns la concluzia că nămolul ne- gru-cenușiu și puternic sulfurat al lacului Nuntași este de o calitate superioară. în plus, factorii curativi ai microclimatului, dintre care excelează radiația solară de mare intensitate ce scaldă regiunea într-o adevărată baie de ultraviolete, fac din zona balneară Histria o rezervație terapeutică practic inepuizabilă. Documentația întocmită în anii 1959—1960 stabilea un vast program de continuare „imediată și neîntîrziată" a cercetărilor și a lucrărilor de bază pentru amenajarea unui complex balnear în jurul lacului, făcînd totodată și o serie de propuneri în acest sens. A- celași dosar cuprindea un întreg

plan de devize, scheme, date demografice, de climat, geografice, tablouri comparative etc.Au trecut însă de atunci șapte ani și, din păcate, nu s-ar putea spune că bunele inițiative au fost cît de cît concretizate. Transformările survenite pe malul apei, care ar putea deveni un nou Tekirghiol g al României, amenajările făcute — 9 
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„Cu adîncă satisfacție și mulțumire — se arată în telegrama trimisă de Casa de 
Ajutor Reciproc a pensio
narilor din Bîrlad — cei 4 000 de pensionari din orașul și raionul nostru au luat cunoștință de hotărî- rea partidului. Pentru grija ce o purtați celor vîrstnici, ei vă mulțumesc din inimă și vă aduc la cunoștință că vor continua, cu posibilitățile fizice și intelectuale pe care le au, să contribuie la diferite acțiuni obștești, e- dilitare și de înfrumusețare a orașului, la educarea socialistă a fiilor și nepoților lor, a tuturor tinerilor din patria noastră". „Socotim că sîntem în asentimentul ce
lor peste 6 000 pensionari 
din orașul și raionul Tg. Jiu — scrie un grup de oameni vîrstnici — mulțu- mindu-vă cu recunoștință pentru grija arătată

pensionarilor, pentru majorarea pensiilor celor ce au contribuit la timpul lor cu toate puterile la Construirea socialismului în patria noastră". Scrisori și telegrame asemănătoare s-au primit de la pensionari din 
Pitești, Focșani, Cărei, Si- 
ghet, Rm. Sărat, Buzău, etc.„Am o mare bucurie și sînt întrutotul de acord cu Hotărîrea — scrie Petrica 
Coteț, muncitoare la Uzi
nele „Laminorul" din Brăila. Noul sistem de pensionare, îmbunătățind raportul dintre pensie și salariul tarifar, face ca pensia pe care o voi primi să fie a- proape egală cu salariul pe care-1 am în prezent în producție. Lucrez în această întreprindere de 23 de ani neîntrerupt. Salut din toată inima prevederea care dă posibilitate ca salariatelor- mame care au crescut mai mulți copii să li se reducă

limita de nare. Eu, vea o reducere de doi ani. Păste trei ani, cînd voi fi' pensionară, mă voi bucura de toate drepturile prevăzute în prezenta Hotărîre. Mă bucur că pensia mă va ajuta să duc o viață liniștită, lipsită de griji".„în noile măsuri îndreptate spre asigurarea unei bătrîneți demne — se subliniază în telegrama unui grup de salariați ai fabricii 
„1 Septembrie" din Satu 
Mare — se reflectă puternic grija ce ne-o poartă partidul. Fiecare dintre noi are peste 20 de ani de activitate neîntreruptă la a- ceeași întreprindere și, deci, ne bucurăm din suflet de importanta prevedere de a adăuga la pensie un spor de continuitate, menit să stimuleze stabilitatea la locul de muncă. Vom beneficia de sporul maxim de 10 la sută, ceea ce înseamnă o

vîrstă la pensio- bunăoară, voi a- sumă substanțială care, a- dăugîndu-se pensiei de bază, ne va asigura, cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, o bătrînețe luminoasă, o bătrînețe tihnită".„Luînd cunoștință de recenta hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. — scrie 
Alexandru Luchiniuc, teh
nician la Navrom-Galați — am trăit momente de emoție gîndindu-mă la preocuparea partidului nostru pentru îmbunătățirea vieții tuturor oamenilor muncii din scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România. Făcîn- du-mi unele calcule, rezultă că la împlinirea vîrstei de 62 de ani, ca urmare a importantei hotărîri a partidului, voi putea beneficia1 de o pensie de bătrînețe a- propiată salariului tarifar lunar actual de 1 600 lei, ceea ce îmi-, va putea asigura mie și familiei un trai liniștit, lipsit de grija zilei

i

de mîine. Mă angajez să muncesc cu și mai multă rîvnă, în cei 4 ani și jumătate rămași pînă la pensionare, ajutînd la calificarea noilor cadre ce ne vor lua locul și. aducînd prin . a- ceasta contribuția mea modestă la eforturile depuse de toți fiii patriei pentru construirea societății socialiste".„Deși mai am în față 20 de ani de muncă — scrie 
inginerul Paul Aioniță de la 
I.S.C.M.-Brăila — am pri-, mit cu mare satisfacție a- ceastă Hotărîre, deoarece îmi dau seama că generației mele i condiții de mai bune, vîrsta cînd contribuția lectiv, daroamenii ajung sionării. Prelungirea tei de pensionare o consider deplin , justificată, deoarece, în condițiile de viață asi-

s-au asigurat viață din cele nu numai . la poate aduce efortul atunci la anii
își 
laȘi co- cînd pen- vîrs-

gurate de regimul nostru socialist, s-a dovedit și pînă acum că aptitudinile de muncă se păstrează și dincolo de limita de vîrstă care era stabilită pînă acum. Consider, de asemenea, justificată și măsura cu'privire la pensia suplimentară, ca urmare a contribuției salariaților — măsură care asigură și mai mult apropierea pensiei de cuantumul salariului cîștigat în anii de activitate".Asemenea scrisori au trimis numeroase colective și oameni ai muncii din întreaga țară.Afirmîndu-și încă o dată sprijinul deplin față de politica înțeleaptă a partidului, al cărei țel fundamental este îmbunătățirea vieții celor ce muncesc, autorii scrisorilor se arată hotărîți să-și sporească necontenit eforturile pentru înflorirea patriei, pentru desăvîrșirea construcției socialiste.

Dinspre sud-vest, un un debit variabil, văr- în lac aduce, mai ales

și chimist D. Narti)și cercetări prelimi- nu

ă în mărirea capaci- | — măsură excelentă, | 
re. no în lin na îiilîo “

(Urmare am pag. I)
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cinstit, dom'le. Sînt 
bani la C.E.C. Sînt 

eu după furtișaguri

construcțiile edilitare de care vorbeam, la început — sînt de minor și s-au realizat cu i . locale. Administrația microstațiunii a trecut anul acesta din sarcina unei întreprinderi raionale, în sarcina unei- întreprinderi interraio- nale și se speră în tății de cazare • avînd în vedere că în luna . iulie zilnic se, solicitau cel puțin dublul numărului actual de locuri. Dar plaja cu- un singur solar e o instalație balneară .— dacă o putem numi așa — mult prea elementară, nu există posibilitatea unei igienizări perfecte, cerută de natura băilor de nămol și apă salină, iar lipsa unor adevărate cadre specializate îngreunează mult procesul terapeutic în momentul actual.într-o asemenea situație — de tranzit —- cunoașterea aprofundată, studiul temeinic al naturii și varietății factorilor balneari și a măsurilor celor mai bune pentru punerea lor în valoare se impune ca o necesitate. Aceasta va duce în mod firesc la găsirea soluțiilor potrivite pentru valorificarea optimă a condițiilor oferite de zona balneară Histria, înzestrată cu atîtea bogății. Cu atît mai mult cu cît problema îmbunătățirii sistematice a regimurilor balneo-climaterice de pe litoralul românesc formează o preocupare a partidului și statului nostru.
Dr. Boris DUNAREANU 
circumscripția sanitară Histria |

Oră matinală. Magazinele și-au des
chis ușile și sînt gata să întîm- 
pine, ca de obicei, cu generozitate, 
asaltul cotidian al cumpărătorilor. Cu
rînd începe forfota, acel du-fe-vino 
neîntrerupt, specific tuturor unităjilor 
comerciale. La „Autoservire" e însă 
un plus de afluenjă, de animafie. A- 
cest tip de magazin atrage un lot mai 
mare număr de cumpărători. Rațio
namentul e limpede și logic : la auto
servire procesu1 de cumpărare-vîn- 
zare este simplificat la maximum ; in
tră omul în magazin, alege ce do
rește, frece pe la casă și cumpărătu
rile zilei sînt în sacoșă. E bun rațio
namentul cumpărătorilor. Unii, însă, 
calcă pragul magazinelor cu autoser
vire din cu totul alte raționamente...

La „Unic", pujln timp după ora 
deschiderii; Oameni grăbiți aleg 
marfa, plătesc, pleacă. In tot maga
zinul se aude distinct doar răpăitul 
cadenfal al mașinii de calculat. Dar 
iată, fără veste, la ușa de ieșire se 
iscă o oarecare agitafie. Pentru mo
ment, casierifa rămîne cu degetele 
nemișcate pe claviatura calculatorului.

Ce este ? Ce s-a întîmplat ? In di
mineața aceea, printre ceilalji cumpă
rători, a intrat să „viziteze" magazi
nul și un anume C. Dăscălescu. „Cli
entul” a privit marfa cu ochi de cu
noscător și... ce 
una, nici două, a 
îndese buzunarele I 
drept : cîte ceva mai 
coș... La ieșire însă a fost întrebat, pe 
fonul cel mai politicos posibil, dacă 
din greșeală nu a rămas cumva da
tor magazinului. Drept care Dăscă
lescu a făcut pe loc figura spectato
rului de circ care vede un actor în
ghițind săbii. Apoi, calmîndu-se, și-a 
scos alene de pe nas ochelarii fumu
rii și cu aerul omului mai presus de 
orice bănuială, străin de toate deșer
tăciunile lumești, a catadixit să spună 
3 cuvinte : „Fi, dom'le, serios". Și a 
dat să plece. Responsabilul a stăruit : 
„Totuși...".

Asta a întrecut orice măsură I Pen
tru Dăscălescu a fost picătura care a 
umplut paharul. In el a zvîcnif, rănită

să vezi ? Nici 
început să-și 

Ce e drept e 
punea și în
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întreprinderea 
„Quadrat" din Ca
pitală livrează noi 
modele de încăl
țăminte de cauciuc 
pentru femei, copii 
și bărbați — în cu
lori diferite —. în 
fotografie : cîteva 
din noile produse 
pentru sezonul de 
iarnă.

Foto : M. Andreescu

de moarte, cinstea I : „Auzi, colea, la 
dumnealui, a zis el martorilor de oca
zie. Să-mi pună mie cinstea la îndo
ială I Eu sînt om 
contabil șef. Am 
stimat, nu umblu 
prin magazine".

Ciudat. Perorafia nu reușea să con
vingă, iar vocea stimabilului devenea 
parcă mai tremurată. Buzunarele, pe 
care le pipăia cînd și cînd, parcă se 
tot umflau ; ba acolo, înăuntru, se 
auzea chiar și un gîlgîit înfundat de 
sticlă plină... Și curînd miracolul, s-a 
produs : omul și-a. plesnit o palmă 
peste frunte : „Tii, a făcut el cînd a 
înjeles că e prins cu mî(a-n. sac, ce

fi-e și cu iufeala (I). Mă grăbii și uite 
că era să plec cu marfa neplătită". 
Și a descoperit în propriile buzu
nare un comaliment în miniatură.

Intîmplarea a smuls celor aflafi în 
preajmă exclamafii de surpriză și in
dignare, iar toate la un loc au fost 
comprimate într-un cuvînt — cam 
tare — dar rostit la timpul potrivit : 
„Nerușinatul I . La miliție cu el I'

„Cleptomanul" de acest gen este, 
în general, un tip distrat, dar „activ": 
cum intră într-o autoservire, i se li
pesc de mînă fot felul de articole, 
care, odată... palpate, încep să se în
șire de-a lungul mînecilor ori în bu
zunarele încăpătoare, parcă anume 
pregătite, ale pantalonilor. Pentru ce
tățenii „de rînd", autoservirea este 
sinonimă cu rapiditatea, cu un mijloc 
eficient de economisire a timpului ; 
pentru „cleptomani" — e un imperiu 
de învîrteală. Se strecoară cît se poa
te mai neobservat în magazin, lunecă

Noua lege stabilește, mai departe, ca o obligație a consiliilor tehnico-științifice din cadrul ministerelor și celorlalte organe centrale și a consiliilor tehnice interne din institutele de proiectări și întreprinderi, verificarea cu te
meinicie a modului în care proiec
tele de noi obiective industriale 
respectă normele de tehnica secu
rității și igienă a muncii. Se urmărește prin aceasta înlăturarea practicii de a face economii la noile investiții pe seama condițiilor de muncă.

— După cum se știe, însuși 
Comitetul dv. a luat ființă în 
baza acestei noi legislații —• 
ca organ central de stat pen
tru îndrurnarea, coordonarea și 
controlul activității de protec
ție a muncii. Care sînt preo
cupările actuale ale Comite
tului ?O dată cu apariția noii legislații a devenit necesară punerea ei

printre rafturi și gondole și se apucă 
de furat. De încrederea pe care ma
gazinul și-a pus-o în clienți nu-i pasă. 
Ciupește de ici, ciupește de dincolo 
și, după ce își garnisește bine taini
țele îmbrăcăminții, face nazuri de 
ochii lumii : privește un articol și 
sirîmbă din nas ; privește altul și saltă 
din umeri — adică n-are ce pune în 
coș, nimic nu-i place. Trece blazat 
prin spațiul din dosul casei, 
ostentativ coșul la grămadă și,. pe-aci

■ ți-e drumul I Dar paguba cine-o plă
tește? Asta nu e treaba lui. S-o plă
tească statul.. Ori magazinul, ori și 
unul și altul.

In acest fel, M. Stanciu (str. Aurel 
Bota nr. 20) și-a înțesat sacoșa cu

mici și dulci amintiri : ciocolată, bom
boane ; C. F. Gogălniceanu (sfr. la- 
cob Negruzz> nr. 49) și-a arătat slăbi
ciunea mai ales pentru băutură : vod
că, vermut ; D. Elena (sfr. Țepeș Vodă 
136) nu s-a încurcai însă cu fleacuri. 
La magazinul cu autoservire din Piața 
lancului și-a burdușit bine sacoșa cu 
mărfuri scumpe, de lux. A scăpat ne
observată. Cu moralul ridicat de pe 
urma primului succes, a sărit cu iuțea
lă în magazinul similar din strada Ma
tei Voievod. Să-și facă plinul. Dar „i-a 
ieșit cu sec".

— De ce furi ? — a fost întrebată.
A dat ochii peste cap și a părut 

că se prăvălește în prăpastia adîncă 
a deznădejdii : „Vai ce rușine I Plă
tesc tot, înzecit, am bani destui. Dar 
să nu mă spunefi nimănui. Sînt cu
noscută în cartier".

Sfînfa reputajie I Cum s-a dus ea 
pe apa sîmbetei din pricina unor sti
cle de vin selecjionat. Dar, întrebăm

din nou : cum rămîne cu paguba ? 
Cine plătește pe urma celor care, 
deși cu buzunarele pline, lunecă ne
observați din magazin, înșelînd vigi
lența celorlalți ? Deunăzi, Steluța 
Baltag, casieriță la magazinul cu auto
servire de pe str. Matei Voievod, ne 
mărturisea cu amărăciune : „Cum poți 
califica fapta unui om care ia marfă 
din grămadă, o ascunde și pleacă fără 
să plătească ? Hoție sadea. Nu odată, 
eu și colegii mei am fost nevoiți să 
suportăm o parte din pagube".

Fiecare dintre abuzurile semnalate 
conduc spre aceeași concluzie : in
divizii cărora li se lipesc de mîini 
mărfuri neplăfite.sînt certați cu legile 
moralei. De pe urma acestei conclu
zii se impune o alfa : necesitatea des
coperirii și pedepsirii unor asemenea 
năravuri. Iar pentru aceasta, o primă 
cale ar fi aceea ca organele de ur
mărire și cercetare să-și exercite mai 
energic funcția. Facem această afir
mație, întrucît dih numărul total al ce
lor surprinși dedîndu-se la tot felul 
de furfigașuri în magazinele cu auto
servire doar o mică parte a suferit cu 
adevărat rigorile legii. Ca, de exem- 
piu, contabilul șef C. Dăscălescu. Res
tul, în special cei asupra cărora s-au 
găsit obiecte de valoare mică, au scă
pat, cum se spune, „basma curată". 
De ce ? Explicațiile primite de la au
torități sînt departe de a satisface...

Un rol nu mai puțin important în 
îngrădirea acestui soi de cleptomani 
îl are opinia publică, cumpărătorul 
obișnuit. Ajutorul cetățenilor este 
tărîtor. Mai ales în cartiere ■ ei 
identifica mai ușor decît oricine 
cei în culpă și-i pot demasca fără 
tîrziere. Este însă firesc ca foți 
descoperiți — pînă în momentul 
față sau de aici înainte, să nu fie doar 
înscriși în filele unui proces verbal 
sau deferiți autorităților. Cade în sar
cina organizațiilor comerciale să a- 
nunțe, concomitent, de cele întîmpla- 
te pe membrii familiei, întreprinde
rea sau instituția unde lucrează, co
mitetul de stfadă sau de bloc, în așa 
fel. încît faptele lor josnice să fie su
puse blamului public.

Gheorghe GRAURE

ho- 
pot 
pe 
în- 
cei 
de

înainte de plecare în excursie Foto : R. Costin

de acord cu alte acte normative. Pentru aceasta s-au pregătit și sînt în curs de definitivare trei proiecte de acte normative privind utilizarea fondurilor de protecție a muncii; stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele și instrucțiunile în vigoare; declararea, cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. Au fost, de asemenea, elaborate — în colaborare cu Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale — normele republicane de protecție a muncii, care au și a- părut de curînd, norme cuprinzînd cadrul general de tehnică a securității, precum și de igienă a muncii. Pe baza lor, ministerele și celelalte organe centrale vor trebui să asigure, pînă la sfîrșitul anului, revizuirea normelor departamentale existente sau să înceapă elaborarea acestora pentru sectoare în care încă nu există (termen : 30 iunie 1967). La rîndul lor, întreprinderile vor trebui să întocmească,' pe baza normelor republicane și departamentale, instrucțiunile proprii pentru fiecare loc muncă, pînă la aceeași dată de decembrie 1966.O altă preocupare însemnată constituie asigurarea pentru 1967 a nominalizării fondurilor de investiții destinate protecției muncii în cadrul ministerelor și celorlalte organe centrale. Gospodărirea chibzuită a fondurilor respective presupune însă existenta unor documentații tehnice pentru lucrările propuse, astfel încît repartizarea fondurilor să se facă pe obiective precise și nu pe baza unor a- precieri globale.Dar, înainte de aceasta, importantă este realizarea planurilor de protecție a muncii pe anul în curs. Așa cum s-a semnalat și în presă, se constată încă numeroase cazuri în care unele măsuri, chiar importante, sînt amînate sau nu se îndeplinesc deloc, cum se întîmplă la Uzina Metalurgică București, la UREMOAS, Uzina de aluminiu- Slatina și în unele întreprinderi chimice. Este o obligație a conducerilor de întreprinderi și ministere realizarea întocmai, punct cu punct, a planurilor respective.în același cadru se poate vorbi, în multe întreprinderi, de încălcarea prevederilor legale cu privire la timpul de lucru, sem- nalîndu-se numeroase cazuri de , prelungire nejustificată a programului, abuzuri de ore suplimentare. într-un, control larg, efectuat într-o duminică, s-au găsit întreprinderi care lucrau cu o bună parte din muncitori, în imensa majoritate din secțiile productive. La Uzinele textile „Moldova"-Boto- șani, întreprinderea de poduri metalice și prefabricate Pitești, C.I.L.- Rîmnicu Vîlcea, de exemplu, au fost găsiți la lucru muncitori care fuseseră . reținuți în continuarea schimbului de noapte. Asemenea practici abuzive, în afară de alte neajunsuri, favorizează și producerea accidentelor datorită oboselii.La cercetările făcute în prinderi în urma unor se trece cu multă ușurință răspunderea celor care fac tructaje formale, nu asigură pravegherea necesară și, în același timp, nu-i determină pe toți mun- . cițorii la autodisciplină, la apărarea propriei lor securități. Chiar și atunci cînd accidentatul într-a- devăr nu a respectat normele de protecție; organele de anchetă, organele sindicale, conducerile întreprinderilor au datoria să stabilească întregul complex de situații și condiții care l-au generat, să stabilească precis răspunderile, pentru a trage concluziile cuvenite și a evita repetarea accidentelor. Se mai întîmplă. de asemenea, ca măsurile și concluziile să rămînă numai în procesele verbale, să nu fie aplicate sau generalizate, toate a- cestea explicînd de ce se pot produce accidente similare în cadrul aceleiași întreprinderi sau în același sector de producție : la intervale scurte, de exemplu, s-au produs accidente la Uzina de alumină Oradea, Uzina de anvelope „Danubiana" și îa Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Mă-

gurele, toate datorită unor intervenții interzise la presiune.
— Cum se 

laborarea dv. 
și celelalte 
interesate în acest domeniu ?

instalații sub
desfășoară co- 
cu ministerele 

organe centrale

de
31o

între- accidente, peste ins- su-

— Colaborarea Comitetului nostru cu diferitele ministere a început sub auspicii de bun augur. Merită subliniat că s-o trecut la studierea modalităților de îmbunătățire a unor mașini și utilaje tocmai din acest unghi al protecției muncii : Consiliul Superior al Agriculturii a studiat posibilitatea perfecționării dispozitivelor de protecție la tractoare, Ministerul Minelor a pus în aplicare, mai ales la Combinatul minier din Baia Mare, o serie de mijloace și cedee pentru combaterea pulberilor în mine colaborări, se poate remarca îmbunătățirea controlului și îndrumării de specialitate -efectuate de la nivelul ministerelor și direcțiilor generale în întreprinderile industriei constructoare de mașini, industriei construcțiilor și industriei chimice.O colaborare fructuoasă va trebui încetățenită, de asemenea, în domeniul cercetării, asigurîndu-se astfel perfecționarea continuă a normelor de protecție a muncii în pas cu dezvoltarea tehnică a producției. Sînt în curs măsuri de dezvoltare a institutului nostru de cercetări, de orientare a tematicii sale spre probleme majore, dar este evident că aici nu vor putea fi abordate decît teme cu aplicate largă, de interes republican. De aceea — așa cum prevede noua lege — institutele de cercetări departamentale trebuie să-și propună și teme privind protecția muncii în domeniul lor de activitate, ministerele urmărind finalizarea și aplicarea lor. Deși foarte importantă, activitatea specială de cercetare în domeniul protecției muncii nu poate fi considerată suficientă. Va trebui să urmărim, cu sprijinul ministerelor interesate, ca la toate temele de cercetare care au aplicabilitate în producție să se studieze, concomitent cu rezolvarea temei, și măsurile corespunzătoare de protecție a muncii care urmează a fi luate.

pro-etc. Gratie aceleiași

— O ultimă întrebare: so
cotiți că activitatea de protec
ție a muncii este stînjenită și 
de existența unor mentalități 
dăunătoare ?— în foarte mare măsură. Există încă oameni cu munci de răspundere în întreprinderi și ministere care, alergînd după rezultate economice, socotesc măsurile de securitate și igienă a muncii ca o preocupare secundară, tratîndu-le ca atare și ignorînd chiar faptul că aplicarea lor eficientă poate contribui substanțial la creșterea randamentului și productivității muncii, la întărirea disciplinei în producție. Se mai practică, de asemenea, sistemul dăunător al muncii „în asalt", exprimînd aceeași lipsă de răspundere. Sînt cazuri cînd înșiși muncitorii privesc cu ușurință măsurile menite să le apere viața și sănătatea. Organizațiile sindicale pot contribui substanțial la sporirea răspunderii tuturor celor vizați față de problemele majore ale apărării vieții și sănătății oamenilor muncii. Cînd este vorba de asemenea probleme, nu pot fi tolerate neglijența, delăsarea. De aceea, în afară de îmbunătățirea propagandei în domeniul protecției muncii, de coordonarea căreia răspunde comitetul nostru, vom intensifica controlul și exigența acestuia în prevenirea oricăror accidente sau îmbolnăviri profesionale, vom urmări nominalizarea distinctă a cantităților și sortimentelor de echipament de protecție, îmbunătățirea continuă a calității acestuia. Si, ceea ce este mai important, ne vom strădui să antrenăm în această activitate toate forțele, să luptăm împotriva desfășurării ei pe „campanii", în așa fel ca protecția muncii să constituie pretutindeni o preocupare permanentă.

Interviu realizat 
de C. BUZDUGAN
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producției zootehnice
Uniunile cooperatiste din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară acordă cooperativelor agricole un sprijin eficient pentru a asigura condiții optime iernă- rii animalelor. A- ceastă problemă a fost analizată în cadrul unei plenare co- mune a Consiliului a- gricol regional și U- niunii regionale a cooperativelor agricole. Majoritatea unităților sînt temeinic pregătite pentru sezonul rece.Cea mai mare atenție a fost acordată depozitării cu grijă a fînurilor și a celorlalte furaje, pentru a se evita orice pierderi. Bune rezultate în această privință au cooperativele agricole din Șona, raionul Tîrnăveni, Sînpaul, raionul O- dorhei, Sînmartin, raionul Ciuc, Rîciu. raionul Luduș, Gornești, raionul Reghin, și altele. La aceste unități, fînurile sînt depozitate în condiții bune, s-au însilozat cantități însemnate de nutrețuri. Pentru

numai pe bază de cîntărire. Pentru îmbunătățirea administrării furajelor, Uniunea regională a cooperativelor agricole a inițiat construirea unor camere de furajare, dotate cu mori cu ciocane, tocătoare, bazine de fermentare și preparare a furajelor, care să deservească mai multe grajduri. Această acțiune a început în cooperativele din Pe- telea, Petrii aca și altele din raionul Reghin. în viitor, a- semenea încăperi se vor amenaja în majoritatea cooperativelor agricole.După cum se știe, producția animalelor depinde într-o măsură de modul cum se face adăpatul. Biroul executiv al uniunii, pe baza îndrumărilor date de comitetul regional de partid, a întreprins acțiuni pentru alimentarea cu apă a fermelor zootehnice. S-au format echipe speciale de instalatori și au fost atrași un număr mare de cooperatori pentru executarea lu-

mă să folosească meseriași din alte unități, iar acolo unde este nevoie s-a trecut la întrajutorarea între cooperativele a- gricole cu constructori și cu materiale.Cooperatorii din regiune sînt hotărîți să asigure toate condițiile pentru ca în iarna ce vine să obțină producții cît mai mari de carne, lapte și alte produse animale.
Adalbert SZOCS 
vicepreședinte 
Uniunea regională 
a cooperativelor 
agricole 
de producție 
Mureș-Autonomă 
Maghiară

PREGĂTIRI PENTRU

IERNAREA ANIMALELOR

asigurarea furajelor de bună calitate, cooperatorii din Păsă- reni, raionul Tirgu Mureș, au construit fînare, avînd o capacitate de depozitare de 70 de vagoane. Dintr-un calcul făcut la fața locului, s-a stabilit că atunci cînd depozitarea furajelor se făcea în șire, datorită intemperiilor se pierdeau 5—6 vagoane de fin. Cheltuielile făcute cu construirea noilor fînare se recuperează în circa doi ani. Și alte unități cu ferme zootehnice dezvoltate au amenajat fînare în apropierea grajdurilor. Cu toate acestea, mai există unele unități cooperatiste, în special în raioanele Toplița, Ciuc și Odorhei. unde depozitarea se face la o distanță mare de ferme și din a- ceastă cauză se înregistrează unele pierderi cu ocazia transporturilor.In prezent, în colaborare cu consiliile agricole, uniunile cooperatiste sprijină cooperativele agricole să transporte urgent, să depoziteze sau să însilozeze cocenii de porumb, co- letele și frunzele de sfeclă. Prin adunarea tuturor cocenilor de porumb, însilozarea sau prepararea loi' cu diferite adaosuri se va înlocui într-o bună măsură deficitul de fînuri.Crearea condițiilor necesare pentru ier- narea corespunzătoare a animalelor și, îndeosebi, pentru a- sigurarea hranei a- cestora cere o temeinică gospodărire a fondului de furaje, eliminarea oricărei risipe. Pentru aceasta am îndrumat uniunile raionale și consiliile de conducere ale cooperativelor a- gricole ca. peste tot, furajele să fie bine depozitate, măsurate și predate brigadierilor zootehnici. Eliberarea acestor furaje se va. face în funcție de rațiile stabilite și

crărilor. Toate aceste măsuri au permis ca instalațiile de alimentare cu apă să fie terminate în 356 grajduri. Aceste lucrări se află în curs de execuție la alte 268 de obiective. Cu toate acestea, dotarea grajdurilor cu instalații de apă se desfășoară anevoios în raioanele Luduș, O- dorhei și Tîrnăveni. Nu am reușit să generalizăm în toate unitățile cooperatiste experiența pozitivă dobîndită în efectuarea lucrărilor. De aceea, am prevăzut formarea mai multor echipe de instalatori, asigurarea documentației tehnice și a materialelor necesare pentru a se trece masiv la introducerea a- pei în fermele zootehnice ale cooperativelor agricole. De asemenea, ne preocupă înființarea, cu sprijinul Uniunii naționale, a unui consiliu tehnico-științific în cadrul Uniunii regionale pentru avizarea proiectelor necesare cooperativelor a- gricole.O deosebită atenție am acordat și a- dăpostirii corespunzătoare a animalelor. Cooperativele agricole dispun de construcții pentru un e- fectiv de 144 000 a- nimale mari. Cele 546 maternități de scroafe și îngrășăto- rii de porci, cele 450 saivane asigură, de asemenea, adăposti- rea efectivelor sporite de porcine și ovine. Analizînd stadiul realizării noilor construcții rezultă că e- xistă rămîneri în urmă în raioanele Ciuc, Odorhei, Tg. Mureș, Tîrnăveni datorită tărăgănării în organizarea echipelor de constructori și primirii cu întîrziere a u- nor materiale. Pentru a folosi cît mai bine perioada care a rămas în vederea e- xecutării construcțiilor am recomandat cooperativelor agricole rămase în ur

Cadre pentru viitoarele 

construcții ale cincinaluluiPe șantierele rafinăriilor Ploiești și Brazi se pregătesc noi cadre pentru viitoarele construcții prevăzute în cincinal. La rafinăria Ploiești, de exemplu, au fost calificați anul acesta în meseriile de operator, distilator, laborant și mecanic de instalații 200 de muncitori. Pe șantierul de la Brazi sînt pregătiți specialiști pentru instalațiile de obținere a benzinelor cu cifre octanice ridicate, motorine pentru motoare Diesel-rapide și gaze pentru chimizare. Tot aici funcționează cursuri pentru perfecționarea și specializarea muncitorilor care lucrează la instalațiile cu un înalt grad de automatizare.(Agerpres)

Noi plantații 
de pomi și vii
O dată cu celelalte lucrări agricole de sezon gospodăriile de stat și 

cooperativele agricole pregătesc terenurile în vederea plantării de noi supra
fețe cu pomi și viță de vie. în toamna aceasta livezile vor spori cu încă 
aproape 18 000 ba, iar podgoriile cu aproape 20 000 ha. Pomicultorii și viti
cultorii au desfundat pînă acum aproape 9 000 ha.'Noile plantații se vor 
face în masiv, în zona dealurilor. Se vor extinde soiurile productive de 
mare valoare economică și comercială, care se păstrează bine în timpul iernii 
și sînt rezistente la transport. în livezile de măr, de exemplu, care vor ocupa 
peste 40 la sută din noile plantații, se vor extinde soiurile Ionathan, Deli- 
cios-auriu. în ce privește prunul vor fi plantate de preferință soiuri cu o 
bună comportare la deshidratare. La vii se vor extinde cele mai productive 
soiuri de struguri de masă și pentru vinuri superioare.

DEPĂȘII!

(Urmare din pag. I)

re șantierul uzinei „Policolor" din Capitală, lucrările de construcție și montaj se desfășoară în paralel. Se lucrează la plantarea și asamblarea 
stilpilor, la turnarea fundațiilor pentru utilaje, se execută lucrări de momaj la parcul de rezervoare pentru materii prime și semifabricate(Foto : Agerpres)

Cărți apărute 
in editura tehnică

c așama

Cartea „Motoare cu ardere in
ternă — procese și caracteris
tici", de prof. ing. Constantin 
Aramă, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, și conf. ing. Berthold 
Grunwald, este utilă inginerilor 
și tehnicienilor constructori și 
proiectanți de motoare cu ar
dere internă, cit și studenților 
din învățămîntul tehnic superior. 
Procesele gazo-fermodinamice 
— umplerea și evacuarea, com
primarea, arderea și destinde
rea gazelor, caracteristicile mo
toarelor cu ardere internă — 
precum și sintetizarea progrese
lor făcute în cunoașterea lor 
constituie principalele probleme 
cuprinse în lucrare.

Lucrarea „Proiectarea și or
ganizarea proceselor de produc
ție în întreprinderile din indus
tria lemnului", de inginerii P. 
Necșulescu, V. Iliescu și E. Ca- 
zacu, tratează în special pro
blemele legate de proiectarea 
părții tehnologice de specialitate 
la principalele categorii de fa
bricație : industria cherestelei și 
semifabricatelor din cherestea, 
industria semifabricatelor superi
oare din lemn și industria de 
prelucrare mecanică a lemnului. 
Cartea constituie un ghid pen
tru personalul tehnico-ingineresc 
din industria lemnului, care se 
ocupă cu proiectarea și exploa
tarea întreprinderilor, în vederea 
rezolvării corecte și creatoare a 
complexității problemelor de 
proiectare, organizare și func
ționare a unităților industriale 
din această ramură.
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egiunea Cluj dispune de un mare număr de întreprinderi de industrie locală, cu o producție variată, în continuă In aniiaceste peste mărfuri î 140 milioane

creștere, bunăoară, au livrat, planului, circa produselor și sortimentelor noi introduse în fabricație în această perioadă fiind de peste 40G. Sporirea sarcinilor de livrare la fondul pieței, în anul 1966 — cu 14 la sută față de anul trecut — ne-a determinat să căutăm noi și variate posibilități de valorificare a resurselor locale existente, de lărgire în continuare a gamei sortimentelor fabricate. Ca urmare, în primele 9 luni ale anului valoarea produselor livrate comerțului peste plan a fost de 39 milioane lei. Din cele 110 produse și sortimente noi. preconizate a se fabrica în acest an, au fost puse la dispoziția consumatorilor pînă acum 82.După părerea mea, se precia, în general, drept pozitivă contribuția industriei locale la satisfacerea cererii de consum a populației. în acest domeniu persistă, totuși, o seamă de deficiențe, între care, în primul rînd, ritmul lent de însușire a u- nor noi produse cerute de comerț și acceptate de întreprinderile noastre. Alături de unele greutăți o- biective, întîrzierile se datoresc, fără îndoială, insuficientei atenții acordate de unele întreprinderi acestei importante o- bligații. Este cazul întreprinderii locale industriale Cluj, care s-a angajat să asimileze nouă repere de piese-auto pentru turisme proprietate perso- în momentul de n-au fost pre- măcar pentru a- termenele au expi- Nici întreprinderea Aiud nu și-a înde- de a asimila două

l șesenalului, întreprinderi : prevederileîn valoare de : lei, numărul

poate a-

zații comerciale (cu ridicata și amănuntul) felul cum se îndeplinesc obligațiile reciproce ale producătorilor și beneficiarilor, în scopul aprovizionării cit mai bune a populației.Preocuparea industriei locale pentru intensificarea producției bunurilor de larg consum în anii cincinalului este determinată atit de sarcinile sporite de livrări stabilite prin pianul economic — care cresc pînă la finele anului 1970, în comparație cu anul 1965, cu 170 înrlioarae lei, iar față de anul 1966 cu 121 milioane lei — cît și de creșterea permanentă a exigenței populației față de calitatea și sortimentul produselor. Preconizăm că pînă la finele cincinalului să asimilăm în producție circa 300 de articole noi din toate ramurile industriale prezente în activitatea întreprinderilor noastre. Dintre a- cestea nu vor lipsi noile garnituri de mobilă, cu linie și materiale moderne, mobila (paturi^ scăunele, piese de schimb parcul proprietate

mărfuri peste baza fundamen- aprovizionare a locale. Consider ar fi ne-

copii etc.), pentrupentruțarcuri,auto personală, mo-

unor cantități de ceea ce a stat la tării planului de întreprinderilor că, în asemenea cazuri,cesar ca la nivelul organelor centrale să se pună de acord solicitările de majorare a contractelor cu posibilitățile de suplimentare a cotelor de materii prime. Astfel s-ar putea elimina greutățile ce se ivesc, de pildă, în momentul de față, privind obținerea cantităților de materiale necesare producției de mobilă sau de gablonzerie. unde cererea comerțului este foarte insistentă.O altă problemă a cărei soluționare o văd posibilă numai cu a- jutorul organelor centrale și al industriei republicane este aceea a asigurării cadrelor necesare de specialiști cu pregătire superioară și medie, de profil tehnic și economic. Numărul cadrelor de specialiști repartizați acestui sector este cu totul insuficient. Pentru a susține această afirmație aș aminti doar faptul că la o producție de mobilă de circa 100 milioane lei

Prezenta
5 >

industriei locale
pe piața orașului
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nală (pînă față acestea zentate nici similare, deși rat de mult). „Mureșul" din plinit sarcina produse pentru care încheiase și contracte cu comerțul. Cauzele defecțiunilor arătate rezidă, în afara lipsei unor materii prime, materiale, utilaje — și în neajunsurile existente în unele întreprinderi privind proiectarea noilor produse, organizarea corespunzătoare a tehnologiei de fabricație etc. Totodată, noi nu am reușit în toate cazurile să acordăm unităților ajutor și asistență tehnică corespunzătoare.Nici disciplina contractuală nu este întotdeauna respectată, termenele de livrare sînt încălcate și se produc întîrzieri în asortarea magazinelor. Astfel, la 28 septembrie, întreprinderea Vlădeasa din Huedin avea o restanță de mobilă în valoare de peste 600 000 lei, iar întreprinderea „Someșul" — Gherla a întirziat producerea unor combine muzicale, rafturi pentru cărți etc. Sînt și cazuri — la u- nele întreprinderi ca „Steaua roșie" Zalău, „Chimica" Cluj — unde calitatea produselor mai lasă de dorit. Există neîndoios condiții pentru eliminarea unor asemenea deficiențe. Comitetul executiv al sfatului popular regional a luat și va lua în continuare o seamă de măsuri care.se impun. Este vorba, între altele, de îmbunătățirea tehnologiei de fabricație,. întărirea controlului tehnic de calitate și, mai ales, de ridicarea exigenței conducerilor de întreprinderi. Comitetul executiv, care răspunde a- tît de industria locală, cît și de comerțul local, analizează cu regularitate, în prezenta conducerilor de întreprinderi și de organi-

Ștefan TOMPA 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al regiunii Cluj

dele noi de lustre și lampadare, precum și diferite obiecte de larg consum din materiale plastice. Pentru realizarea acestor sarcini, ne-am propus perfecționarea proceselor tehnologice și introducerea tehnicii noi folosind, pe lîngă fondurile de investiții centrale, și creditele bancare al căror volum va atinge,, pînă la finele anului 1970, importanta sumă de 50 milioane lei.Aș vrea să ridic și unele probleme legate de sprijinul pe care-1 așteptăm din partea diverselor foruri. Fără a diminua cu nimic sarcinile și răspunderea comitetului executiv pentru fenomenele negative ce se mai manifestă în activitatea întreprinderilor de industrie locală, consider că eliminarea completă a acestora nu este posibilă Iară ajutorul unor organe centrale. Prima problemă — bine cunoscută de altfel — este aceea a aprovizionării tehnico-materiale. Respectarea întocmai a termenelor contractuale privind livrările către comerț, prevenirea deficiențelor de calitate sînt greu de realizat fără eliminarea fenomenelor, uneori grave, de neritmicitate în producție. provocate de golurile în a- provizionare. Se impune în acest sens respectarea riguroasă a. prevederilor Directivelor Congresului al IX-lea al partidului privind a- sigurarea, din fond central, a materiilor prime necesare industriei locale, în corelație cu sarcinile de producție ale acesteia, aprobate prin planul de stat. Un aspect particular îl constituie solicitările comerțului privind contractarea

în 1966, întreprinderile locale ale regiunii nu dispun nici măcar de un singur inginer specialist în industrializarea lemnului. Soluționarea unor aspecte tehnice ale activității întreprinderilor locale este, fără îndoială, posibilă și cu sprijinul acordat de cadrele de specialitate ale unor întreprinderi republicane de ramură. Satisfacerea exigențelor mereu crescînde ale cumpărătorilor, asigurarea diversificării și ridicarea calității produselor industriei locale sînt de neconceput fără' cadre proprii specializate.în încheiere, un aspect al metodologiei de planificare. în conformitate cu indicațiile conducerii de partid și de stat, una din principalele sarcini ale industriei locale este aceea de a produce o gamă variată de produse în serii mici, completînd sortimentul industriei republicane și valorificînd cît mai complet resursele locale. Or, este evident că producția de serie mică implică o manoperă de un volum mai ridicat, iar valorificarea resurselor locale pentru unele sortimente — de exemplu cărămizi, balast și alte materiale de construcție — se realizează în condiții de productivitate ' mai scăzută de- cît media pe sector. Acest fapt determină majoritatea întreprinderilor să fugă după produse de productivitate ridicată, rămînînd descoperite cerințe importante ale e- conomiei naționale și ale populației. Cred că pentru cazurile în care producția se realizează în condiții de rentabilitate, cînd ea răspunde unor cerințe reale — atestate de contracte economice și de posibilitatea certă de desfacere — ar trebui asigurate condițiile creșterii acesteia, fiind înlăturate a- semenea frîne cum sînt insuficienta fondului de salarii sau numărul mediu de salariați.

Rezultă că pe șantier lipsesc o serie de materiale strict necesare ca fier-be- ton, profile, diferite materiale pentru instalații e- lectrice. sanitare, cabluri, conducte, robineți etc. Ele nu au putut fi comandate și aduse pe șantier la timp tocmai din lipsa documentației. Consecințele sînt evidente : conducerea șantierului a fost nevoită să detașeze în alte locuri de muncă un însemnat număr de instalatori, lăcătuși, sudori, zidari, pentru că nu are ce să le dea de lucru.Neîndoielnic, neprimi- rea la timp a unor documentații tehnice a creat dificultăți reale în activitatea constructorilor. Dar nu este mai puțin adevărat că au existat și o serie de cauze interne, care au făcut ca unele lucrări să rămînă în urmă față de grafice. Este vorba. în primul rînd, de modul în care au fost și sînt folosite mașinile și utilajele pe șantier. Bunăoară, lucrările de excava- ții planificate puteau fi realizate cu utilajele e- xistente în cel mult două luni și jumătate. Dar. datorită neajunsurilor în organizarea transportului pămîntului cu mașinile I.R.T.A., ele au durat a- proape șase luni. Tărăgănarea s-a concretizat în cei aproape un milion lei plătiți în plus de constructor drept chirie pentru excavatoare. Pentru alte mașini și utilaje proprii, șantierul plătește ca amortismente însemnate sume de bani, fără însă să le folosească cum trebuie. Numeroase betoniere, electropompe, motopompe, aparate de sudură stau defecte în diferite colturi ale șantierului. Doar jumătate din cele 50 aparate de sudură sînt în stare de funcționare. Pe șantier nu s-a organizat un atelier, dotat cu cele necesare și cu mecanici care să se' ocupe de întreținerea și reparația acestor utilaje de construcții.Timpul nu așteaptă. Apare absolut necesar ca organele de resort din Ministerul E- nergiei Electrice să examineze serios situația care s-a creat pe acest șantier, pentru a se desprinde clar toate cauzele întîrzierilor și a se lua cele mai urgente și eficiente măsuri zcare să ducă la grăbirea ritmului lucrărilor, la realizarea integrală a volumului de investiții pe 1966, asigu- rîndu-se încă din acest an respectarea termenelor de punere în funcțiune a acestui important obiectiv energetic al cincinalului.
ORADEA

La Oradea, pe malurile Cri- șului Repede, a început construcția unei mari fabrici de zahăr. Noul obiectiv, care va intra în funcțiune în 1968. va avea în final o capacitate de prelucrare de 3 000 tone sfeclă de zahăr pe zi. Fabrica va produce anual circa 60 000 tone zahăr. Majoritatea utilajelor cu caro va fi înzestrată vor fi realizate în țară, procesul de producție urmînd să fie automatizat în proporție de aproape 60 la sută. Subprodusele rezultate — melasa și borhotul — vor putea fi folosite pentru furajarea animalelor.Calculele întocmite de specialiști prevăd că investițiile alocate acestui important o- biectiv vor fi recuperate în trei ani după intrarea lui în funcțiune. (Agerpres)
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© Filarmonica de slat ,,G. Enescu" (la Ateneu — orele 11) : CONCERT SIMFONIC ; (la Sala mică a Palatului — orele 10,30) : CONCERT EDUCATIV PENTRU ELEVI.
0 Sala Palatului : ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE (spectacol prezentat dfe Teatrul Național „1. L. Caragiale") — 10.O Teatrul de operă și balet : GISELLE — 11, COSI FAN TUTTE — 19,30.
O "’eatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNĂ - 10,30,■> Teatrul NaționalVLAICU VODĂ — 15, REGELE MOARE dio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 10, SCRIS — 15,30, NUNTA ÎNSÎNGERATĂ© Teatrul „l.ucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) UN TRAMVAI

'ZĂDUVA VESELĂ — 19,30. „I. L. Caragiale" (sala Comedia) :— 20, (sala Stu-MAȘINA DE— 19,30.NUMIT DORINȚA •- 10, FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 15, CLIPE DE VIAȚĂ nr. 76 A) : TACHE, BERNARDEI ALBA— 19,30, (sala din str. Al. SahiaIANKE ȘI CADlR — 10, CASA— 19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 10,30, SCAUNELE — 20.© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Comedie) : BILLY MINCINOSUL — 19,30.O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : RĂDĂCINI — 20.
O Teatru) Mic : SIMPLE COINCIDENȚE — 10,30, DOI PE UN BALANSOAR — 15,30, JOCUL IELELOR — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : MATINEU LITERAR „PAGINI DE ANTOLOGIE DIN POEZIA EVREIASCĂ" — 11, SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
O Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : SEARĂ— 20.© Teatrul „Țăndărică" (sala FĂNȚELUL CURIOS — 11, PUNGUȚA CU DOI BANI

_ ________ ___ematograficăDE TEATRU ROMÂNESCdin Calea Victoriei) : ELE- (sala din str. Academiei) : — 11.® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.® Ansamblul Uniunii Generale a Sindicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 16 ; 19,30.

8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea, astăzi ?8,32 — Pentru noi,9,15 femeile I— Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Tigrișorul Petre de Ianszewszka — traducere de Nina Grigorescu. Interpretează un colectiv al Teatrului de păpuși din Oradea.— Să ne cunoaștem patria : Spre izvoarele Dîmboviței.— în fața șevaletului. întîlnire cu elevi ai Liceului de artă plastică din București.— Emisiune pentru sate.— Concert simfonic : Transmisia părții a Il-a a concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu". Dirijor : Mircea Basarab.13.15 — Fotbal — Dinamo București — C.S.M.S. Iași.— Progresul București — Petrolul Ploiești. 18,00 — Magazin... duminical.19,00 — Telejurnalul de seară.19.15 — Interpretul preferat : Muzică populară la cerereatelespectatorilor.19,35 — Memoria caselor ; George Topîrceanu. 20,00 — Atențiune, filmăm I Emisiune de varietăți.21.15 — Filmul : „Serbările galante” — coproducție romă-no-franceză.22,50 — Telesport.23,05 — Telejurnalul de noapte.23.15 — închiderea emisiunii.
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cinemato- un film consacrat

LIBRĂRIILE CERINȚELOR

PROGRAMEI ANALI
în fiecare zi, zeci de mii de citi

tori de toate vîrstele intră în libră
rii cu dorința firească de a 
găsi în standurile lor 
cărți instructive, capabile 
le ofere o lectură utilă
atrăgătoare. O mare parte
formează tineretul studios, 
lescenții, care caută atît lucră
rile recomandate de programa șco
lară, cît și altele în măsură să le 
adîncească și să le îmbogățească 
orizontul. De multe ori însă această 
necesitate nu este satisfăcută, o- 
pere de seamă, capitale ale litera
turii noastre nefiind pur și simplu 
de găsit luni de-a rîndul și uneori 
chiar ani întregi. Mulți elevi nu au 
astfel posibilitatea să-și procure 
cărțile înscrise în programa de în
vățămînt. Care sînt cauzele ?
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o 
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„MAI MULTĂ ATENȚIE
JN STABILIREA
TIRAJELOR"„în librăria noastră — ne spune tovarășa BANESCU MARIA, responsabila librăriei „B. P. Hașdeu" din Cimpina — aproape toate cărțile destinate școlarilor s-au epuizat. în „Biblioteca școlarului" au apărut pînă acum cărți cuprinzînd pagini din creația iui Macedonski, Eminescu, Caragiale, Sadoveanu, Topîrceanu. Editarea lor într-un tiraj de masă în colecția „Biblioteca pentru toți" mi se pare mai mult decît utilă". într-adevăr, în majoritatea librăriilor pe unde am trecut, volumele dedicate clasicilor literaturii noastre, apărute atît în colecția „Biblioteca școlarului", cît și în „Biblioteca pentru toți" erau fie epuizate, fie pe punctul de epuizare. „Această situație — ne-a rele-

vat tovarășul MUSCĂ SABIN, responsabilul librăriei „Luceafărul" din Sighișoara — se datorește, în bună parte, stabilirii neraționale a tirajelor. Noi, de pildă, nu am primit anul acesta de la C.L.D.C. regional nici 20 la sută din numărul de cărți necesare < vilor din orașul nostru. Cred stabilirea tirajului pe țară în cest domeniu ar putea ieși de primatul subiectivității, pentru se putea imperioase".Am continuat raidul nostru în- trebîndu-ne dacă nu cumva două cazuri relatate mai nu sînt excepții. Constatînd că cei mai frecvenți cumpărători în acest sezon sînt elevii, mulți librari ne-au semnalat însă că librăriile sînt ades în imposibilitatea de a le pune la dispoziție chiar cărțile din colecțiile destinate lor. Majoritatea interlocutorilor noștri au precizat că munca de deservire a elevilor se face uneori la voia întîmplării. S-a sugerat, cu acest prilej, ca la C.S.C.A. și Centrala editurilor să se studieze posibilitatea specializării unei edituri în tipărirea de cărți destinate școlarilor. De asemenea, s-a subliniat că centralizarea operativă a datelor furnizate de piață de către o singură editură ar ușura elaborarea unui plan de apariții realist și ferm. Ar fi util — a propus un interlocutor — ca Ministerul Tn- vățămîritului să tipărească o bibliografie a lucrărilor din programa analitică, pentru toate clasele cursului mediu și inferior, care să fie difuzată în librării. S-ar asigura acestora posibilitatea de a-și organiza, prin sistemul precomen- zilor și al sondajelor, desfaceri cît mai judicioase, cartea ajungind în timp util în mîna celor care au nevoie de ea în cadrul procesului de învățămînt. S-ar putea înlătura astfel și

ele- că a- sub i a satisface astfel cerințe

ANOMALIILE
IN DIFUZAREA

cele sus

CĂRȚILOR DESTINATE

ICE?
todelor de pian și acordeon, cerute de elevii școlii speciale de muzică din oraș.Ar fi necesară deci o mai bună organizare a difuzării cărții destinate atît școlarilor cît și cadrelor didactice, ținîndu-se seama de specificul localității respective, de cerințele locale.
„AR FI BINE SĂ...."Acesta a fost de multe ori începutul unor fraze ale interlocutorilor noștri.

Ar fi bine să se editeze, pe baza unui studiu temeinic al cerințelor (studiu la care să-și dea concursul Ministerul învățămîntului, secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare, editurile), toate operele clasicilor noștri în colecțiile de masă (Biblioteca școlarului, Biblioteca pentru toți) în tiraje suficiente și care să parvină librăriilor în momentul începerii anului școlar sau atunci cînd autorii respectivi se studiază în școală.De un real succes se bucură în ultima vreme micromonografiile de istorie literară tipărite de Editura Tineretului. In librăriile pe unde am trecut nu am putut găsi aproape nici un exemplar. Tirajul lor deși adeseori atinge cifre însemnate, de zeci de mii de exemplare, s-a dovedit necesar, credem, să se ționalizare mai exactă în interiorul planurilor anuale plecînd de la justă a utilității și valorii
Ar fi bine să se publice pe o scară mai largă — în ediții populare — „Antologii" cuprinzînd se- lecțiuni, adnotate științific, din o- pera unor scriitori apartinînd unor epoci sati curente literare și a căror creație nu este studiată integral în școală.
Ar fi bine să apară în sfîrșit un dicționar de limba italiană, unul de greacă veche, altul de latină. Lipsa acestora afectează serios studierea limbilor clasice în școli. Chiar și acele dicționare de limbi străine aflate actualmente în

insuficient. E facă o ra- a tirajelor editoriale aprecierea unei cărți.

librării rințele tatea atare nuit.
Arfaptul că programa școlară crările din bibliografia ei sînt doar un punct de plecare spre o informare mai largă, mai bogată, a celui dornic de învățătură. După cile știm editurile tipărit pînă sibile, scrise punzător de orientării curiozității în studiu tineretului școlar. Destul de evident se face simțită necesitatea unor studii concentrate despre curentele literare, artistice, despre marile perioade ale istoriei omenirii, despre evoluția filozofiei științelor. Există în această privință o vastă experiență a unor edituri de peste hotare — amintim doar excelenta colecție „Que-sais-je ?“ — ca și tradițiile lăudabile ale u- nor editori de la noi, precum Carol Miiller, Dumitru Stăncescu, Vasile Demetrius. Ne întrebăm dacă nu ar fi bine de seamă" puri de vîrste. Iar să fie celeță în rîndurile tinerei generații și exercită prin opera și ținuta lor morală o înrîurire deosebită.Revine deci editurilor obligativitatea de a-și organiza de o asemenea manieră procesul de apariții și reeditări îneît la începutul anului școlar toate cărțile menționate în programa școlară să se afle în rafturile librăriilor, tipărite în colecții de largă popularitate. Să ne gîndim că la început de an școlar elevul trebuie să cumpere un număr mare de volume. De aceea ele trebuie să se găsească în ediții populare. Grija față de asigurarea din timp a necesităților cititorilor școlari trebuie să stea permanent în atenția Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a Ministerului învățămîntului, a Centralei editurilor și difuzării cărții, cît și a conducerii editurilor.

Grigore ARBORE

nu satisfac întru totul ce- tineretului studios, majori- fiind mult prea masive și ca costisitoare și greu de mî-
fi bine să se aibă în vedere și lu

noastre nu au prea acum lucrări ncce- la nivelul cores- înțelegere destinate a

ca și colecția „Oameni- să cuprindă diferite ti- cărți diferențiate pe personalitățile studiate care au o largă audien-

e TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD : Patria (completare Centum Anni Academiae) — 8; 10; 12,15; 14,30;16.45 ; 19 ; 21,15, București (completare Deschiderea anului universitar) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.S CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Republica —9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Luceafărul (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 i 18,30 ; 21, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Tradiții maramureșene), Festival (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.
0 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 completarea Tradiții maramureșene). 
0 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Capitol (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat in regiunea Galați) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
O A FOST CÎNDVA HOȚ : Lumina — 9 ; 11,15 ; 13,30.O SATUL PLUTITOR : Lumina (completare Lacul lebedelor) — 15,45 ; 18,15 ; 20,45, înfrățirea între popoare (completare Valentin Serov) — 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30 O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Victoria (completare Ciucurencu) — 9 , 12 ; 15 ; 18 ; 21, Gloria(completare Campionatele mondiale de popice — 1966)— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Aurora (completare Antagonisme)— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.O HAMLET — cinemascop : Central (completare Ziua recoltei) — 9,15: 12,30; 17; 20,15..
0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Union (completare Inima și conștiința) — 15,30 ; 18 ; 20,30.« PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.O DILIGENȚA : Doina (completare Istoria navigației) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, Dacia (completare Lacul lebedelor) — 8,45 — 14,45 în continuare ; 17 ; 19 ; 21,15, Moșilor (completam Vulpea » TÎNĂ1UJL CĂSĂTORIT NOAPTE DE VIS : Timpuri © NOTRE DAME DE PARIS pictare Antagonisme) (completare Planeta enigmelor) — 9 : 12 ;Clubul Uzinelor „Republica" (completare Un secol șl milenii) — 15 ; 17.30 ; 20.® LUMINĂ DUPĂ JALUZELE ; Buzești (completare Istoria navigației) — 15,30 : 18 ; 20,30, Miorița (completam Fermenții la lucru) — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30 o BOCCACCIO '70 : Grivița (completare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 :18.30 ; 21.
e SUZANA ȘI BĂIEȚII ; Bucegi (completare Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 9,30; 11,30; 13,30; 16, 18,15 
O ALFABETUL FRICII : Unirea (completare știința) — 15,30 ; 18.O ZORBA GRECUL:20,45.
O AVENTURILE LUI Flacăra — 15,30 ; 19 ; mul Sării — 16 ;O ClINELE DIN BASKERVILLE : Crîngași (completare O- rizont științific nr. 5) — 15,30 , 18 ; 20,30.
O CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) ; Arta — 9 ;12.30 ; 16 , 19,45.0 TAXIUL MORȚII ; Munca — 16 ; 18,15 ; 20,30.0 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Popular (completare Brotăcelul își caută un tată) — 15,30 : 18 : 20,30. 0 ȚARA FERICIRII: Cosmos — 15,30; 18; 20,15.® NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Flnmasca (completare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 9 ;13.30 : 16 ; 18,30 ; 21, Rahova - (completare PașiiIui) - 10,30; 15,30: 18; 20.30® 5 000 000 DE MARTORI 1 : Piogresul — 11,30 i 18 , 20,45.
0 YOYO : Lira (completare Vizita conducătorilor de și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 15 :17.45 : 20,30.ffi ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : Colen- tir.a - 15,30 ; 17,45 : 20. Pacea — II» 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Ferentari (completare Ce povestesc apele) — 15,30 ; 18 ; 20,30
0 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Vitan (completare Cazul „D") — 11 : 15,30; 18; 20,30.
e ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Viitorul— 11,15; 15,30; 18; 20,30.
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cotroceni (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,15 ; 18 ; 20,45.

și corbul) — 15,30 ; 18 ; 20.30— PREZINTĂ PISICA — O9 -- 21 în continuare.(com- Volga 20,45, multe
Nof— cinemascop : Ciulești 10,30 . 15,30 i 18 : 20,30,15 ; 18 ;

Tomis — . 9 : 11,45 ;
; 20,30.Inima șl eon
ambele seriiWERNER HOLTFlamura — 9 ; 12 ; 16,15 ; 20, Dru- 19,30

ii,15 . poehi-15,30 ,partid

Pe ecranele grafelor rulează de scurt metraj operelor lui Brâncuși aflate la Tîrgu Jiu. Discutat pe compartimente, filmul (scenariul — Mircea Deac ,- regia — Erich Nussbaum) pare a întruni toate condițiile reușitei. Are o prezentare introductivă în care strălucește verbul lui Tudor Arghezi, imaginea este semnată de unul dintre cei mai buni operatori ai studioului „Alexandru Sahia" (C. Ionescu-Tonciu), ilustrația muzicală are girul talentului lui Anatol Vieru. Pot fi consemnate cîteva inspirate filmări de noapte, imagini cu reale valențe poetice; „Coloana fără sfîrșit" este înfățișată din unghiurile cele mai neașteptate, montajul este dinamic și are pe alocuri intenții asociative, călind elemente de tectură țărănească, grafii în care cei

rile esențiale ale operelor prezentate pe ecran.Demonstrația de virtuozitate, experimentul sînt, sau ar trebui să fie, preocupări de laborator, menite să rodească în creații de largă audiență publică. Altminteri, originalitatea devenită scop în sine se interpune ca un paravan între cineast și spectatori, împietind — ca în cazul de față — asupra forței de comunicare a filmului. Și alte producții ale documentariștilor noștri au oferit prilejul unor constatări similare. Este, credem, un subiect a cărui dezbatere — în cercul de creație al studioului „Alexandru Sahia" — s-ar răsfrînge pozitiv asupra creației însăși, contribuind la o valorificare mai deplină a talentelor, în funcție de obiectivele majore ale acestui gen cinematografic.

inter- arhi- foto- inițiați recunosc chipul marelui sculptor. în ansamblul său, însă, filmul nu izbutește să solicite atenția, interesul spectatorilor.Paradoxul e numai aparent. Se face acut simțită inexistenta unui comentariu care — însoțind imaginile — să puncteze ideile pe care au dorit să le transmită autorii, în așa fel îneît pelicula să constituie pentru public un ghid în cunoașterea și înțelegerea mai profundă a universului brâncușian. Dar nu e numai asta. Ceea ce explică, în primul rînd, reacția rezervată a sălii, e faptul că monumentele de la Tîrgu Jiu devin pe e- cran, în bună măsură, pretextul unui joc formal de umbre și lumini, cu repetări și cu fragmentări care — independent de valoarea plastică a imaginii — sînt greu de urmărit și ră- mîn exterioare temei anunțate în titlu. Este vorba, aici, despre concepție, despre subaprecierea unor cerințe elementare ale genului •• caracterul explicit și consistența expunerii, accesibilitatea, capacitatea de a pune în lumină valo-

„Robin 
Hood“ .
și profilul 
cinema
tografelor

su- cu9e‘ une-

Ultima premieră de la cinematograful „Patria" ne oferă prilejul de a discuta, din nou, despre profilul cinematografelor. „Triumful lui Robin Hood" este un film rudimentar, nul ca valoare artistică. Un fel de rudă săracă a acelor per-producții care — toate limitele proprii nului — beneficiazăori de o interpretare demnă de remarcat, de o regie inventivă, de un conflict cît de cît interesant. Un film piu, din categoria peliculelor de deobște, măcar efortul discutării lor în rubricile de critică cinematografică. Prezentarea lui ar fi trecut, probabil, neobservată, dacă n-ar fi fost programat pe ecranul celui mai mare cinematograf al Capitalei.Au apărut unele critici neîndurătoare la adresa „super-productiilor" în general, contestînd dreptul la via(ă acestui gen de filme de divertisment. Este un punct de vedere îngust, deși e drept că la

prost pur și sirn-duzină care, în- nu justifică nici

importul filmelor din a- ceastâ categorie ar trebui să acționeze un criteriu selectiv mai riguros, pe baza cunoașterii mai ample a producției cinematografice mondiale. în nici un caz însă nu mi se pare justificat ca pelicule absolut de umplutură în repertoriul nostru cinematografic să ocupe programul u- nei săli cum este „Patria" (ponderea lor în producția actuală de filme nu poate fi ignorată, dar nici folosită ca argument în sprijinul unui repertoriu de nivel scăzut). în marile orașe ale lumii sînt anumite cinematografe —- nu „de premieră" I — consacrate filmelor de serie de tipul „Triumful lui Robin Hood". Și există săli cu tradiția premierelor de ținută, cu programe care nu coboară sub un anume prag al exigenței. N-ar cazul ca și la noi să manifeste o atenție 1 mare pentru ceea ce s-ar putea numi cultura sălii de cinematograf ?Ar fi greșit dacă de aici s-ar trage concluzia că la „Patria", de pildă, n-ar mai trebui să ruleze filme distractive, comedii, realizări de mare montare. Ne referim la ținuta calitativă a repertoriului, în cadrul varietății de genuri dorită de spectatori. Este o problemă care ar merita studiată, în ansamblul preocupărilor generale privind cultura cinematografică, orientarea estetică a marelui public.Se impune, evident, o îmbunătățire substanțială a activității de programare a filmelor, pornind de la interpretarea planurilor de spectatori ale cinematografelor în funcție de exigentele de fond, educative, ale acestei activități. In a- ceeași ordine de idei și reluînd o propunere mai veche — revenim asupra necesității unei săli consacrate filmelor aparent mai dificile, sortite, poate, unui ecou de public mai limitat, ca și asupra oportunității unui cinematograf de reluări, unde să fie prezentate, pentru marele public, pagini memorabile din istoria artei cinematografice. O programare corespunzătoare a filmelor așa-zise „de matineu", o profilare minimă a u- nor săli de cinema, chiar și tal, te, tei nei

ȘCOLARILORIn Fălticeni, de pildă, am aflat că limba engleză nu se predă la nici un liceu din oraș. în librăria de aici aflăm însă dicționare englezești (un stoc de aproximativ 130 bucăți) care stau aproape intacte. în schimb, nu se găsește dicționarul francez-român. deși la liceele din localitate se studiază ba franceză.în satul Domnești, comuna fești, raionul Adjud, în raftul tinat cărților nu se găsea Alecsandri, Coșbuc.La Buzău,Eminescu", tovarășa Tudose Constanța, vînzătoare, ne-a semnalat lipsa din rafturile librăriei a me-

des- la prăvălia sătească nici un volum de Creangă, Caragiale,la librăria „Mihai

■ fi se mai

titlu experimen- avea bune rezulta- condiția consecven- programare și a u-publicități adecvate.
D. COSTIN

cuar cu în

„The Royal Ballet" b București
lim-

vreo forță sau înre-

actului prințu- care a- invitați- transpui

intensAn-suflului le degajă, feminin, posesor școli coregrafice completat

de înnoire ale acestei arte, expresive ale
URBANITATE
(Urmare din pag. I)Vorbim de stiluri in arhitectură, în pictură, în istoriile literaturii. Catedralele stau sub semnul unui anumit stil; s-au scris mii de pagini despre stilul scaunelor. Dar oamenii ? Nu există oare un anumit stil de a fi, de a se mișca, de a vorbi, de a comunica al o- mului care a ajuns pe o treaptă superioară a dezvoltării ? Un stil care exclude grosolănia și vulgaritatea, un stil îmbibat de o decență neipocrită și de o francheță nejignitoare ? Un stil în care politețea își pierde trăsăturile fariseice și devine o atitudine neforțată, nepreconcepută, necalculată, o modalitate firească de comunicare între ființele raționale.Nu-i nici întîmplător și nici inexplicabil faptul că relațiile o- menești au devenit la noi, azi, o problemă de stat. Nu-i deloc de mirare că despre o serie de trăsături morale care păreau că privesc numai acea porțiune a vieții pe care nu știu cine a numit-o cît se poate de prost „viața particulară", discutăm azi deschis, fără falsă discreție și fără prefăcută pudoare. Calitatea morală a individului a devenit azi o verigă esențială a progresului. Nu e-

xistă o societate evoluată fără oameni e- voluați, iar în contextul societății noastre urbanitatea a devenit condiția sine-qua-non a unor reacții umane superioare. Urbanitatea este azi o noțiune căreia socialismul îi restituie un conținut mai profund, legat nu numai de gesturile exterioare, ci mai ales de reacțiile interioare, de profilul moral al individului. Ideea de urbanitate vizează azi nu atît manierele alese (pe care de altfel nu văd de ce le-am disprețui) cît atitudini umane și poate mai a- les acele atitudini u- mane care nu intră în raza vizuală „a lumii", care nu pot fi sancționate de coercitivă, gistrate de un for de consacrare : cum te porți cu cartea de telefon cînd ești singur într-o cabină ? Cum te porți cu copilul necunoscut care stă în fața ta în îmbulzeală? Cum te porți cu bătrînii care depind Ești un om firește. Viața nă distruge Dar de ce tîmplă ca accesele de iritare să ți le provoace întotdeauna subalternii tăi ? Ești un om civilizat firește. Dar de unde vine tonul a- cela ciudat, cînd vorbești cu portarul sau

port!neputincioși de tine?nervos, moder- nervii. se în-

cu femeia de serviciu? Pentru ce dacă ești a- șezat în spatele unui ghișeu ți se pare că scaunul tău e Mecca și că poți să răspunzi tăios și umilitor oamenilor care trec prin fața ta, cu hîrtii care încep cu „vă rog să binevoiți...*. De ce nu vrei să blnevoiești... ? Din ce secol înapoiat și tenebros vine ganța cu care verdicte despre menii din jurul sarcasmul acela mitiv cu care vorbești cu acei care nu-ți împărtășesc gusturile ? Din ce hău preistoric îți vine pe buze fraza aceea care, o dată rostită, interzică la lumea fraza aceea ciocoiască : ta știi cineSocialismul a transformat politețea într-o atitudine etică, iar urbanitatea într-o atitudine cetățenească. Din fericire, el a pus, înaintea noastră obiective cu mult mai importante și mai nobile de- cît lupta cu grosolănia. In fața noastră stă o epocă în care a nu fi urban va ii probabil la fel de rușinos cu a nu ști să te iscălești sau cu a fi murdar ; ceea ce în ultima instanță este cam același lucru, pentru că grosolănia este o murdărie pe dinăuntru.

ar trebui să-ți orice acces civilizată, trivială și „dumnea- sînt eu ?’

■
Ileana ILIESCU 

artistă emerită, prim-solistă la 
Teatrul de operă și balet

Turneul formației engleze „The Royal Ballet" a fost precedat de faima acestui ansamblu coregrafic, considerat drept unul dintre cele mai prestigioase din lume. Spectacolele prezentate de artiștii oaspeți pe scena Teatrului de operă și balet au răspuns așteptărilor publicului românesc, care a răsplătit pe interpreți cu aplauze călduroase. Repertoriul acestui turneu ne-a oferit prilejul unui contact concludent cu preocupările celebrei formații, a evidențiat o paletă vastă de posibilități expresive, o măiestrie interpretativă obținută prin- tr-o muncă intensă de cizelare a talentelor. Momentele de ansamblu și îndeosebi cele solistice au avut de multe ori girul perfecțiunii.Balerinii englezi apar la fel de virtuoși în piesele de factură modernă ca și în operele de rezistență ale repertoriului clasic, trecînd cu ușurință peste dificultățile specifice unor genuri diferite. Semnificativ ni s-a părut în acest sens „Pre- cauțiuni inutile" — balet considerat la vremea premierei punct toria șurile form 1 convenționalismul înlocuit de o acțiune cu miez. în versiunea coregrafică a lui Ashton pe care am văzut-o ieri seara, Nadia Nerina și excelenții ei parteneri au relevat încă o dată, cu

i sale, în 1789, de cotitură în is- coregrafiei. Dan- nu se succed con- tiparului consacrat, fiind

brio, cît de vaste sînt posibilitățile limbajului resursele baletului.Dar concludentă pentru arta ansamblului englez mi s-a părut îndeosebi interpretarea dată celebrei partituri a lui Ceai- kovski, „Lacul lebedelor". De la primii pași ai dansatorilor am putut observa că, spre deosebire de formulele consacrate, versiunea la care am a- sistat integrează în acțiune momentele tehnice de balet considerate în mod obișnuit numere de virtuozitate. Exemplific amintind scena I (aniversarea lui Siegfried) în nimația și verva lor te face să te în mijlocul acestora aș- teptînd cu nerăbdare desfășurarea acțiunii. Valsul, ca și poloneza, cele două mari ansambluri din a- cest act, cît și „pas de quatre" sînt dansate cu o bogată gamă de mișcări, dînd posibilitate fiecărui dansator să se remarce datorită dificilelor varia- țiuni coregrafice, ritmului și pe care samblul al unei de valoare, a din plin lirismul, poezia tablourilor. Calitatea și perfecțiunea au fost însă atinse prin Margot Fonteyn și Svetlana Berioso- va. Prima, balerină de talie internațională, una din cele mai reprezentative personalități artistice en-

gleze, cucerește și transmite publicului acel fior artistic, emoțional, pe care-1 degajă dublul joc al celor două personaje (Odetta-Odillia), dînd o ireproșabilă expresie fiecărei mișcări, fiecărui gest, toate culminînd cu o deosebită forță dramatică în ultimul tablou, a- poteoza visului împlinit. Beriosova, majestuoasă, interpretează personajul lebedei albe cu precizie în mișcări, echilibru, brațe expresive, iar cel al lebedei negre cu aplomb, și virtuozitate. Partitura lui Siegfried realizată de Donald Mac Leary a adus momente de crescendo culminante în actul II prin turații virtuoase și precise, prin splendide sărituri, cucerind publicul. Concepția maestrului coregraf Ashton a fost pe deplin convingătoare. în ceea ce privește scenografia spectacolului, aș remarca frumusețea și poezia tabloului II, și mai puțin celelalte tablouri pe care le-am găsit cam încărcate, avînd expresia unei arte scenografice mai puțin moderne.Tripticul format din romanticul și feericul tablou al „Serenadei" de Ceaikovski (în coregrafia lui Balanchine), din inspirata transpunere după Shakespeare a „Visului unei nopți de vară" (pe partitura lui Mendelsohn- Bartholdy și expresiva coregrafie a Ashton) și „Doamna și Vcrdi (creat Cranko) — aprecieri pozitive asupra concepției de adaptare și transpunere liberă. Am aplaudat și pe Anette Page și pe David Blair.Ansamblul londonez are sensibilitate, pătrunde muzica, desprinde cu ușurință sensurile. Neexce- lînd uneori în sincronism și omogenitate, măsura talentului balerinilor englezi este pusă în slujba concepției, a mesajului artistic. Turneul întreprins în țara noastră de „The Royal Ballet" a oferit iubitorilor artei coregrafice cîteva seri excelente, prilejul de a cunoaște un ansamblu arV'tic de rangul întîi.

maestrului din baletul clovnul" de de coregraful ne-a permis
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Întîlnire cu delegația P. C. I.
la C. C. al P. (L L

EXPLORAREA ȘTIINȚIFICĂ 
A MĂRII MEDITERANE

I
I >

0Central alSîmbătă dimineața a avut loc întîlnire la Comitetul Partidului Comunist Român cu delegația Partidului Comunist Italian condusă de tovarășul Gian Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii și al Biroului Politic al C.C. al P.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră în schimb de experiență.Din delegație fac parte tovarășii Eduardo Perna, membru al C.C. al P.C.I., vicepreședinte al Grupului senatorial al P.C.I., Adriana Se- roni, 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’Unita" la București.Delegația P.C.I. a fost primită de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, Ion Stoian, șefi de secție la C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.întrevederea s-a desfășurat tr-o atmosferă tovărășească, caldă prietenie.

încheierea lucrărilor

în-de

La 22 octombrie a fost semnat, la București, Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1967 între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă.Potrivit Protocolului, volumul schimburilor de mărfuri pe anul 1967 va cunoaște o creștere însemnată Jn comparație cu anul 1966. România va livra mobilă și alte produse ale industriei lemnului, diverse produse chimice și din mase plastice, bunuri de larg consum și alte mărfuri. Mongolia va livra piei crude, păr de animale, articole din blană și piele și alte mărfuri.

Din partea română protocolul a fost semnat de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea mongolă de J. Hișghe, adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare au asistat funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul A- facerilor Externe, membrii delegațiilor guvernamentale române și mongole. A fost, de asemenea, prezent T. Ghenden, ambasadorul Republicii Populare Mongole în Republica Socialistă România.(Agerpres)

CONSTANȚA 22. — Trimisul special Agerpres, Petru Uilăcan, transmite : Sîmbătă, la Constanța au luat sfîrșit lucrările celui de-al XX-lea Congres — adunare plenară — al Comisiei internaționale pentru explorarea științifică a Mării Mediterane.La această importantă manifestare, găzduită de țara noastră, au luat parte oameni de știință și specialiști din Algeria, Anglia, Austria, Bulgaria, Elveția, Franța, Republica Federală a Germaniei, Grecia, Italia, Iugoslavia, Izrael. Liban, Monaco, Olanda, Republica Arabă Unită, România, Spania, S.U.A., Tunisia și Turcia, precum și reprezentanți ai F.A.O. și Agenției internaționale pentru energia atomică.în numele Sfatului popular al orașului Constanța, delegații la Congres au fost salutați de Marcel Iliescu, vicepreședinte al Comitetului Executiv. A luat apoi cuvîntul Jean Furnestin, secretar general al Comisiei. Vorbitorul a arătat că la actualul Congres au fost prezentate peste 250 de comunicări științifice — cel mai mare număr înregistrat pînă acum la o a- semenea manifestare — care, prin înaltul lor nivel științific și noutățile pe care le-au adus, situează această reuniune printre cele mai importante din activitatea Comisiei. El a subliniat aportul a- dus de oamenii de știință și specialiștii români la lucrările Congresului, atît prin numărul mare de comunicări prezentate, cît și prin valoarea științifică a acestora. în încheiere, vorbitorul a exprimat. în numele tuturor parti- cipanților de peste hotare, mulțumiri statului român pentru condițiile create bunei desfășurări a lucrărilor Congresului, precum și Comitetului de Stat al Apelor, organizatorul acestei manifestări.La propunerea Biroului Comisiei, adunarea plenară a reales ca președinte al Comisiei internaționale pentru explorarea științifică a Mării Mediterane pe prințul de Monaco, Rainier al III-lea. iar ca secretar general pe cunoscutul o-

l

Congresuluiceanograf francez Yves Cousteau. Au fost aleși președinții și vicepreședinții celor 10 comitete de specialitate ale Comisiei.în numele delegaților la Congres, președintele Comitetului de lacuri sărate și lagune, Mathias Paul, a mulțumit d-lui Jean Furnestin pentru activitatea pe care a desfășurat-o timp de 10 ani ca secretar general al Comisiei. în continuare, reprezentantul F.A.O., Ben-Tuvia, a adus salutul acestei organizații internaționale.în încheierea lucrărilor Congresului a luat cuvîntul Vasile Chi- riac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Apelor, șeful delegației române la această manifestare internațională. Vorbitorul a arătat că vastul material științific prezentat la Congres a constituit un amplu schimb de experiență între oamenii de știință și specialiștii participant!. Materialul său care va intra în patrimoniul științei oceano- grafice va sta la dispoziția cercetătorilor din lumea întreagă. O trăsătură caracteristică a majorității studiilor prezentate o formează largile posibilități de aplicabilitate a lor în economie. Reuniunea noastră — a spus în încheiere vorbitorul — a scos încă o dată în evidență eficacitatea colaborării internaționale în cercetarea științifică. Rezultatele obținute de noi constituie un îndemn pentru dezvoltarea în viitor a relațiilor dintre țările riverane și cele oare efectuează studii în Marea Mediterană. în ceea ce privește pe oamenii de știință români, ei își vor aduce și mai departe contribuția la activitatea Comisiei și vor lărgi colaborarea cu oamenii de știință de peste hotare.în cursul zilei, participanții la Congres au vizitat litoralul Mării Negre, Muzeul arheologic, Acvariul și cartiere noi de locuințe din orașul Constanța.Seara, Comitetul de Stat al Apelor a oferit o recepție la Cazinoul din Constanța în cinstea partici- panților la Congres.
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acest titlu ziarul
DE-

Sub 
„RABOTNICESKO 
LO“ comentează intr-un 
articol redactional rezul
tatele vizitei tovarășului 
Todor Jivkov, președinte
le Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, 
Franța.

în

Arătînd că în cursul 
zilei au fost semnate 
acorduri bilaterale : un 
cord cultural, un acord feh- 
nico-știinfific și un acord de 
colaborare între ministerele 
agriculturii ale celor două 
țări, ziarul scrie între altele.

„Vizita în Franfa a tova
rășului Todor Jivkov și a 
persoanelor care l-au înso
țit este o urmare logică a 
dezvoltării favorabile, din 
ultimii ani, a relațiilor bul- 
garo-franceze, a prieteniei 
tradiționale dintre cele două 
popoare ale noastre, prie
tenie care a rezistat încer
cărilor vremii. Prin docu
mentele semnate s-au creat 
condiții și mai bune pen
tru dezvoltarea în continua
re a relațiilor economice și 
culturale. S-a vădit un ma
re interes față de colabora
rea în domeniul industriei. 
S-a ținut seama de intere
sele celor două țări în do
meniul schimbului reciproc 
de mărfuri. Acordul cultu
ral pe termen lung este o 
mărturie a lărgirii conside
rabile a schimburilor din
tre cele două țări în dome
niul învățămînfului superior, 
arfelor, cinematografiei, tu
rismului etc. Colaborarea pe

vi
treia-

reciproc,vpacu

în cea de-a VlI-a sesiune a Sfatului popular al orașului București. care a avut loc sîmbătă, deputății au analizat activitatea desfășurată în domeniul asistenței medicale acordate populației din Capitală.Din raportul comitetului executiv, cu privire la organizarea și calitatea acestei activități, a reieșit că rețeaua sanitară bucureșteană dispune în prezent de 63 de spitale cu aproape 20 000 de paturi, 73 de policlinici, 260 dispensare de cartier și 146 dispensare de întreprinderi. Pentru dotarea unităților cu aparate și utilaje s-au cheltuit numai în ultimii patru ani peste 31 milioane lei. A crescut, de asemenea, numărul cadrelor de specialitate, în prezent aotivînd numai în unitățile sfatului popular peste 3 600 medici, din totalul de aproape 6 400 cît există în Capitală. Eforturile lor, îndreptate spre cuprinderea și rezolvarea eficientă a problemelor privind sănătatea publică, au dus în ultimă instanță la creșterea duratei medii de vîrstă a populației de la 68 de ani, cît era în 1965, la 71 de ani în prezent.în cuvîntul lor, participanții la discuții au scos în evidență faptul că, deși bilanțul general al activității de ocrotirea sănătății este pozitiv, într-un șir de unități există deficiențe.Pentru îmbunătățirea continuă a activității de ocrotire a sănătății publice, vorbitorii au făcut numeroase propuneri. Ele se referă la

dezvoltarea controlului sfaturilor populare raionale în acest domeniu, luarea unoi- măsuri operative în unitățile în care echipele de control obștesc sesizează deficiențe, îmbunătățirea ocrotirii sănătății mamei și copilului etc. De asemenea a fost subliniată necesitatea intensificării acțiunilor de salubrizare a orașului, întreținerea igienică a cartierelor de locuit, a școlilor, facultăților, a întreprinderilor și instituțiilor.Pentru aplicarea acestor propuneri, deputății au adoptat în încheierea sesiunii un bogat plan de măsuri. (Agerpres)

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 octombrie : Vreme u- șor instabilă în nordul țării și în general frumoasă în rest. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar maximele între 15 și 25 de grade. în București : Vremea devine relativ frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea ploi slabe la începutul intervalului. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)Administrația a avut, în schimb, ceva mai mult succes în privința menținerii creșterii salariilor în cadrul limitei „indicate". In fapt, anul acesta, în timp ce prețurile bunurilor de consum și impozitele au crescut vertiginos, cîștigul real al muncitorilor a scăzut ușor, lucru pe care îl oglindesc chiar și cifrele oficiale. O serie de greve importante s-au soldat cu unele sporiri de salarii, care cu greu au depășit limita admisă, chipurile, voluntar. Sînt însă semne că, sub presiunea clasei muncitoare, conducerile sindicatelor vor refuza din ce în ve mai mult să respecte această limită. Astfel, conjunctura înaltă — întreținută de războiul din Vietnam — nu s-a reflectat mai deloc în veniturile clasei muncitoare; aceasta este, însă, prima care simte mușcătura deteriorării conjuncturii. S-ar putea ca la începutul anului 1967 patronatul să desfășoare presiuni pentru a impune o „înghețare" obligatorie a salariilor .Care este situația în domeniul profiturilor ? în cursul anului 1965 și la începutul anului 1966, profiturile corporațiilor — chiar și după ce impozitele au crescut de la 39 miliarde de dolari în al patrulea trimestru al anului 1964 la 48,7 miliarde de dolari în primul

Azi, în Capitala
FOTBAL PE STADIONUL 

„23 AUGUST". De la ora 13,30, 
Dinamo București intîlnește pe 
C.S.M.S. Iași, iar în continuare lidera clasamentului, Progresul, primește replica campioanei de anul trecut, Petrolul 
Ploiești.

BAS-DERBIUL ETAPEI DECHET se dispută între formațiile Dinamo București și Uni
versitatea Cluj. Partida este programată în sala Floreasca, cu începere de la ora 10,30. în continuare se va disputa meciul Politehnica București— Dinamo Oradea.

HAVANA 22 (Agerpres). — Aproape 400 de jucători din 50 de țări, vor lua parte la cea de-a 17-a ediție a campionatului mondial masculin de șah pe echipe, care va începe săptămîna viitoare la Havana. Ceremonia de deschidere va avea loc la 25 octombrie, competiția urmînd să ia sfîrșit la 20 noiembrie.în vederea acestui eveniment gazdele au făcut intense pregătiri. Pentru popularizarea competiției a fost emis un timbru comemorativ, iar în centrul orașului, pe clădirea ra- dioteleviziunii, a fost montată o enormă tablă de șah, lumi- niscentă, pe care vor fi reproduse partidele cele mai importante. De asemenea, table

demonstrative au fost instalate și în alte puncte ale orașului.Congresul Federației internaționale de șah, ale cărui lucrări au și început, va hotărî printre altele locul de desfășurare a viitoarei olimpiade șahiste și va examina propunerea făcută ca în viitor campionatul mondial să se desfășoare din 4 în 4 ani și nu din 2 în 2 ani cum este organizat în prezent.
Reprezentativa României, pentru această întrecere,' este formată din marele maestru internațional Florin Gheorghiu, maeștrii internaționali Victor 

Clocîltea, Teodor Ghițescu, 
Dolli Drimer, maeștrii Bela 
Soos și Traian Stanciu.

trimestru al anului 1966 — au înregistrat o creștere de 25 la sută. De pe urma creșterii profiturilor au beneficiat toate ramurile industriale. Dar cîștiguri cu adevărat senzaționale au înregistrat acele companii care au obținut importante contracte de furnituri militare sau s-au îndeletnicit în mare măsură cu aprovizionarea fabricanților de armament.Dar și în acest domeniu au a- părut fenomene semnificative. Pe măsură ce războiul împotriva Vietnamului se intensifică, materiile prime și alte elemente care compun prețul de cost devin mai Scumpe. Comisioanele și alte plăți oferite funcționarilor din aparatul executiv pentru a obține contracte militare și alte forme de avantaje ilegale și cheltuieli suplimentare plătite de companii au cunoscut și ele obișnuita creștere din timp de război. Totodată s-a ridicat do- bînda la banii împrumutați, s-au soumpit materialele importate. în aceste condiții, urcarea prețurilor de vînzare poate cu greu să compenseze creșterea prețului de cost. Drept urmare, cu excepția unei creșteri sezoniere în cel de-al doilea trimestru, creșterea profiturilor a devenit inegală și indică o anumită tendință de încetinire.Bugetul american este grevat într-o măsură tot mai mare de cheltuielile pentru războiul din Vietnam. Inițial în bugetul pe a- nul 1967 era prevăzut în acest scop suma de 10,3 miliarde de dolari. Dar experții bine informați au evaluat necesitățile la un cuantum de două ori mai mare. De fapt, costul războiului din Vietnam se apropie deja de un nivel de 20 miliarde de dolari anual și continuă să crească. în luna ianuarie, Congresului i se va cere să suplimenteze capitolul respectiv de cheltuieli cu cel puțin 10 miliarde de dolari. Ansamblul cheltuielilor așa-numite „de apărare", care s-au ridicat la 50,8 miliarde de dolari în anul fiscal 1965, vor atinge aurind un plafon care reprezintă 75 miliarde de dolari anual. Drept urmare, deficitul bugetar crește, iar pentru a-i face față statul recurge, intre altele, la cereri de credite adresate băncilor. Acestea sînt asaltate atît de firmele care tind să-și intensifice activitatea pentru ca să profite de comenzile de război, cît și de stat care are nevoie de bani pentru a achita comenzile destinate războiului din Vietnam, urmare, a devenit mai greu obținut credit, iar dobînzilemai ridicate decît au fost vreodată în timpul actualei generații. Creditul fiind atît de solicitat de întreprinderile industriale și de stat, băncile s-au văzut nevoite să reducă împrumuturile pentru locuințe și pentru bunurile de folosință mai îndelungată, ceea ce a dus, implicit la scăderea producției în ramuri cum sînt aceea a construcțiilor de locuințe și a automobilelor.Toate acestea au provocat iritare la bursa acțiunilor. Indicele Dow Jones, care înregistrează fluctuațiile acțiunilor, ajunsese, în privința acțiunilor industriale, la 1 090 ; dar sub influența factorilor menționați a scăzut brusc în luna august la 760 ; iar unii specialiști se

Ca de sînt

CUPLAJ RUGBISTIC PE STA
DIONUL TINERETULUI. La ora 9,30 se întîlnesc formațiile Dinamo București și Universitatea Timișoara, iar în continuare Grivița Roșie cu Farul Constanța.

® La Koln (R. F. Germană), s-a desfășurat întîlnirea internațională de lupte libere dintre reprezentativele R. F. Germane și României. Demonstrind o bună pregătire tehnică, sportivii români au terminat 5,5—2,5
8 Ieri, în Capitală, în cadrul campionatului republican de rugbi, echipa Constructorul București a învins cu 9—3 formația Precizia Săcele.învingători cu scorul de puncte. .lacul Snagov s-a disputat ieri© Peprima „manșă" a meciului international de canotaj academic dintre echipele Steaua București și Vorwărts Rostock (R.D.G.). Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 4—2. Astăzi are loc manșa a doua.

O Sîmbătă în cadrul campionatului european de fotbal s-au disputat trei meciuri. La Belfast, echipa Angliei a învins cu scorul de 2—0 (1—0) echipaIrlandei de nord. Tot în aceeași grupă, a 8-a, la Cardiff, echipele Țării Galilor și Scoției au terminat la egalitate : 1—1. La Paris, în grupa a 7-a, echipa Franței a învins cu scorul de 2—1 (1—0) echipa Poloniei.

așteaptă la o nouă scădere în viitorul. apropiat.Timp îndelungat, administrația a făgăduit populației ...„un război fără dureri" și a asigurat că programele cu caracter social ale „Marii Societăți" — despre care s-a vorbit atît în timpul campaniei electorale — vor continua, ba chiar se vor extinde. Oficialitățile au căutat să întrețină aceste iluzii măcar pînă după alegerile legislative din noiembrie 1966. Dar ele sînt din ce in ce mai zdruncinate din cauza unor realități inexorabile. în loc de extinderea amintitelor programe, președintele a cerut reducerea cheltuielilor civile ale guvernului federal cu 3 miliarde de dolari. în loc de reduceri de impozite, se anunță majorarea lor.Trebuie spus că măsura de a se suspenda în mod temporar, pînă în 1968, avantajele fiscale pentru investițiile în industrie nu va aduce prejudicii marilor monopoluri. Aici este, între altele, o chestiune de tactică politică. Acceptînd acum o ușoară sporire temporară a impozitelor, marile monopoluri speră să prevină presiunile opiniei publice pentru aplicarea de noi impozite asupra profiturilor excesive, atunci cînd vor fi sporite impozitele asupra venitului personal.în 1965, deficitul balanței de plăți a S.U.A. a cunoscut o oarecare micșorare ca urmare a restricțiilor impuse asupra unor anumite tipuri de exporturi de capital. Dar intensificarea războiului din Vietnam a dus la pierderea unei mari părți din terenul cîștigat. După unele aprecieri, acest deficit pe anul 1966 va fi de ordinul a 2—3 miliarde de dolari. El este evident accentuat de cheltuielile în valută pentru războiul din Vietnam, care se ridică în acest an la un cuantum de 800 milioane de dolari. Scurgerile continue de aur reduc și mai mult stabilitatea dolarului.Scăderile de la bursă, diagrama descendentă a construcțiilor de locuințe și a vînzărilor de automobile, combinate cu o creștere bruscă a dobînzilor, ar putea fi a- preciate ca simptome ale unei crize iminente. Și, de altfel, mulți economiști prezic o recesiune în Statele Unite chiar în timp ce continuă războiul din Vietnam. După părerea autorului acestui articol, este prematur să se facă astfel de aprecieri. Deocamdată conjunctura stimulată de război mai poate face față regresului manifestat în anumite domenii ale economiei și împiedica o recesiune generală. în această etapă, e mai probabilă o stagnare a producției decît un declin. Dar dacă — așa cum se pare — guvernul va promova mai departe „escaladarea" războiului din Vietnam, fenomenele negative ale economiei americane la care ne-am referit mai sus se vor contura și accentua din ce în ce mai mult, și în acest mod se vor coace condițiile unei recesiuni cu mult mai grave decît aceea care a urmat după războiul coreean. Față de aceasta, nu numai rațiuni de ordin politic și umanitar, dar și motive de ordin economic, valabile chiar și pentru unele categorii de oameni de afaceri americani, reclamă ca Statele Unite să pună capăt neîntîrziat războiului barbar pe care-1 poartă împotriva eroicului popor vietnamez.

planul științei și tehnicii, 
inclusiv în agricultură, cu
prinde o arie considerabilă.

Schimbul de păreri în 
domeniul relațiilor politice a 
fost eficient. Ca state eu
ropene, Bulgaria și Franfa 
acordă atenfia principală 
problemelor europene. Fără 
îndoială, respectarea inde
pendentei tuturor statelor și 
neamestecul în treburile lor 
interne va crea atmosfera 
necesară pentru destinderea 
încordării între Est și Vest 
pe continentul nostru. Nu
mai în aceste condiții pot 
fi rezolvate problemele eu
ropene, rămase în suspen
sie. R. P. Bulgaria care a 
declarat întotdeauna că 
consideră inviolabile actua
lele frontiere, jinînd seama 
de faptele reale — existen
ta a două state germane 
suverane, dintre care unul 
Republica Democrată Ger
mană, duce o politică de 
bună vecinătate și pace — 
a subliniat necesitatea de 
a se bara fendinfele agre
sive ale militarismului vest- 
german. Faptul că partea 
franceză recunoaște impor
tanta problemelor balcanice 
este în același timp o re
cunoaștere a eforturilor țării 
noastre ca în această regiu
ne a lumii să triumfe defi
nitiv politica de bună-veci- 
nătaie. Și acest lucru este 
foarte semnificativ, dacă ne 
gîndim la faptul că, în tre
cut, intrigile marilor puteri 
occidentale transformaseră 
peninsula balcanică într-un 
butoi cu pulbere.

Pacea este indivizibilă, 
lată pentru ce îngrijorarea 
celor două țări în legătură 
cu conflictul din Vietnam 
este firească. Dar suferințe
le pricinuite poporului vief- 

. namez vor lua sfîrșit abia 
atunci cînd agresorii de 
dincolo de ocean vor în
ceta să calce pămîntul lui.

Vizita tovarășului Todor 
Jivkov în Franfa, întîlnirile 
și convorbirile sale cu pre
ședintele de Gaulle, cu pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Georges Pompidou, 
și cu alte oficialităfi fran
ceze, confinuful documente
lor finale, stima exprimată 
față de fara noastră, sînt 
primite cu satisfacție și
probare de întregul popor 
bulgar. Această vizită 
transformat într-o vie 
nifestare a prestigiului 
fernafional crescînd al 
friei noastre".

„Convorbirile care au a- 
vuf loc în timpul vizitei șe
fului guvernului bulgar în 
Franfa — încheie ziarul — 
au fosf rodnice atît 
cele două țări cît și 
colaborarea pașnică 
popoare. Apreciind
tanfa convorbirilor purtate, 
tovarășul T. Jivkov a decla
rat 
noi 
five 
nuă 
reciproce în interesul po
poarelor bulgar și francez, 
în interesul întăririi păcii în 
Europa și în întreaga 
lume".
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pa-

pentru 
pentru 

între 
impor-

că „ele vor deschide 
posibilităfi și perspec- 
pentru lărgirea conii- 
a colaborării noastre 

interesul

Zilele trecute, în sudul R. P. Albania, pe rîul Bistrices, a intrat în funcțiune cea de-a doua hidrocentrală construită pe firul acestei ape repezi. După trecerea cu succes a probelor de încercare, noua hidrocentrală a produs primii kilowați de energie electrică.în perioada celui de-al treilea cincinal, care încheiat anul cut, constructorii albanezi au dat în folosință numeroase obiective industriale mari, printre care două rafinăria de de la Rubik, metalurgică basan, uzina bluri electrice de cupru de la Shkodra — prima întreprindere de acest fel din țară, combinatul textil de la Berat, două fabrici de hîrtie la Kavaje și Lushnje, o fabrică de ciment. Totodată, ei au dat în'exploatare o fabrică de îngrașă-, minte azotate, o fabrică de sodă caustică și de superfosfat granulat; în acest fel, s-au pus bazele unei noi ramuri a economiei naționale — industria chimică.Proiectul de Directive cu privire la al 4-lea plan cincinal, ce urmează a fi supus dezbaterii apropiatului Congres al Partidului Muncii din Albania, trasează noi sarcini constructorilor, cărora le revine o parte importantă în realizarea o- biectivelor stabilite pentru viitoarea perioadă.Anul acesta, lucrătorii din ramura construcțiilor continuă să muncească cu bune rezultate. După cum au anunțat ziarele albaneze, planul pe primele opt luni a fost depășit. Se construiesc noi obiective industriale : în orașul Fier se înalță o centrală termoelectrică — cea mai mare construcție de acest gen din Albania, precum și o fabrică de îngrășăminte azotate ; la Laci, în nordul țării— o uzină de super- fosfați, la Vidre — o uzină de sodă caustică, în cîmpia Krujei— o fabrică de ciment, iar la Berat înaintează lucrările din faza a doua a construcției combinatului textil. Aceste construcții schimbă continuu fața locurilor, înnoind vechile peisaje.

plan s-a tre-
printre hidrocentrale, cupru uzina din El- de ca-

în adîncurile

pămîntuluiUn reportaj tr-o publicație neză, relatează : din- alba-

...Era o dimineață de aprilie. Cerul era plumburiu, iar peste valea în care oamenii munceau în jurul turlei de foraj, cădea o ploaie monotonă. Troliul de foraj scormonea pămîntul în căutare de petrol. Pe la orele șase după- amiază, în proba de teren ridicată de la adîncime, s-au descoperit pete cafenii : erau urme Vestea s-a cu turlei s-au sondori din schimburile, riști, maiștri, ingineri. Din momentul acela forajul a continuat cu mai multă însuflețire. Peste cîteva zile, un lichid negru și dens a țîșnit cu putere. Un nou zăcămînt de țiței fusese descoperit.în ultimii ani, în R. P. Albania au fost întreprinse ample lucrări de prospecțiuni, în vederea descoperirii de noi zăcăminte de petrol. Rezerve însemnate au fost găsite în districtul Fier, în apropierea localității Patos, care a devenit treptat un oraș petrolier, precum și în alte regiuni. Noul plan cincinal prevede intensificarea cercetărilor geologice, în scopul descoperirii de noi zăcăminte de țiței, astfel încît în 1970 producția brută de petrol să pășească cifra 1 200 000 tone.

de țiței, răspîndit iuțeală. în jurul adunat toate tracto-

de- de
?Jn nou edificiu

la Tiranaîn capitala R. Albania a fost iată panglica inaugurală la noul Palat al culturii. Este cel mai mare edificiu de a- cest fel construit în Albania în anii puterii populare. în incinta lui se află Teatrul de operă și balet, cu o sală de spec tacole avînd o capacitate de aproximativ 1 000 de locuri. Toi aici se află o sală pentru concerte și proiecții de filme cu o capacitate de 400 de locuri, o sală de conferințe, precum și o sală de expoziții cu o suprafață de 2 500 metri pătrați. în aripa rezervată bibliotecii naționale a fost amenajată o sală de lectură pusă la dispoziția cititorilor, care vor găsi aici 800 000 de volume din cele mai diferite domeniiîn total, noul palat al culturii numără 240 de încăperi.
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TELEGRAME EXTERNE
Comunicat cu privire la convorbirile dintre 

delegațiile P.C. din Danemarca și P. C. din GermaniaCOPENHAGA 22 (Agerpres). — La Copenhaga a fost dat publicității comunicatul cu privire la convorbirile dintre delegațiile Partidului Comunist din Danemarca și. Partidului Comunist din Germania, în frunte cu Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P. C. din Germania, care a făcut o vizită în Danemarca. In comunicat se arată că au fost discutate probleme ale luptei pentru pace și ale consoli-

dării mișcării de solidaritate din cele două țări cu lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii a- mericane. „Cele două delegații, se arată în comunicat, subliniază necesitatea recunoașterii R.D.G. și a primirii celor două state germane în O.N.U. Soluționarea problemei germane este posibilă numai pe calea unei înțelegeri dintre cele două state germane".
LIBAN: URMĂRILE

CRAHULUI DANCII „INTRA"BEIRUT 22 (Agerpres). — Comitetul financiar al parlamentului libanez a aprobat măsurile luate de guvern pentru a asigura lichiditățile necesare băncilor care operează în Liban. Comitetul, care a discutat situația financiară a țării în urma crahului băncii „Intra", a cerut guvernului o mai mare strictețe în aplicarea legii care reglementează circulația valutei și creditelor. S-a hotărît, de asemenea, instituirea unui comitet de experți internaționali care să stabilească cauzele și consecințele deciziei băncii „Intră" de a înceta plățile și să cerceteze situația financiară a băncii, în scopul adoptării unor măsuri adecvate.

venezuela: Reprezentanți 
ai partidului la putere 
cer eliberarea comuniștilor ICARACAS 22 (Agerpres). — O delegație a reprezentanților Partidului Uniunea republicană democratică a avut o întrevedere cu președintele Venezuelei, Râul Leoni. Ei au cerut președintelui e- liberarea foștilor membri ai parlamentului din partea Partidului Comunist din Venezuela, aflați în închisori. Uniunea republicană democratică face parte din coaliția guvernamentală alături de Partidul „Acțiunea democratică", avind trei miniștri în cabinetul condus de Leoni.



MHJZ»

a fost lansată
„LUNA-12"

AMSTERDAM — Demonstrație împotriva staționarii sj. pe ei

„Cursa 
înarmărilor - 
principalul 
dușman 
al progresului"
Declarația ministrului ( 

de externe chilianSANTIAGO DE CHILE 22 (A- gerpres). — Ministrul de externe al Republicii Chile, Gabriel Valdes, a rostit o cuvîntare radiotelevizată, consacrată politicii externe a guvernului chilian și unor probleme internaționale. „Guvernul chilian este sincer interesat atît în colaborarea cu țările capitaliste, cit și în cea cu țările socialiste. Dezvoltăm relații cordiale cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste europene", a declarat ministrul chilian.Gabriel Valdes a condamnat apoi cursa înarmărilor, subliniind că a- ceasta constituie principalul dușman al progresului. Guvernul chilian, a arătat el, se pronunță pentru folosirea în scopul dezvoltării economice a mijloacelor destinate în prezent înarmării. în continuare, Gabriel Valdes a subliniat că principiile neamestecului în treburile interne ale altor state și autodeterminării popoarelor stau la baza politicii externe a guvernului chilian.Ministrul s-a pronunțat împotriva creării de blocuri militare în America Latină.

„Numai faptele pot fi crezute, nu vorbeh"
OPINIA PUBLICĂ CERE CU ENERGIE ÎNCETAREA BOMBARDAMENTELOR S. 0. A. IN VIETNAM

SI DE STAT DIN TARILE 
SOCIALISTE AU PĂRĂSIT 

MOSCOVAMOSCOVA 22 (Agerpres). — La 22 octombrie au părăsit Moscova Todor Jivkov și general de armată Dobri Djurov, ministrul apărării populare al R. P. Bulgaria ; Walter Ulbricht, Willi Stoph, Erich Honecker și general de armată Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale al R. D. Germane ; Janos Kadar, Gyula Kallai și general-co- lonel Lajos Czinege, ministrul a- părării naționale al R. P. Ungare, care, la invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, s-au aflat în Uniunea Sovietică.La plecare, pe aeroport, oaspeții au fost conduși de Leonid Brej- nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat ai U.R.S.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Liz 
22 octombrie, ora 8,52 G.M.T., în V- 
niunea Sovietică a fost lansată în 
direcția Lunii o rachetă cosmică 
la bordul căreia se află stația au
tomată „Luna-12".

Destinația principală a stației 
este perfecționarea în continuare a 
sistemelor satelitului artificial al 
Lunii și. ef ectuarea unor noi cer
cetări ale Lunii și spațiului cir-

cumlunar. Pinciin prezent s-au sta
bilit două legături radio cu stația. 
Aparatajid de la bordul stației 
funcționează normal. Mișcarea sta
ției se face pe o traiectorie apro
piată de cea calculată.

Observațiile asupra zborului 
„Lunii-12“ sint efectuate cu aju
torul unui complex terestru special 
pentru măsurători.

laoș MiLITARII REBELI 
AU FUGIT ÎN TÂILANDAPARIS 22 (Agerpres). — Făcînd o apreciere a evenimentelor petrecute la 21 octombrie în Laos, prințul Suvanna Fumma, primul mi-

NEW YORK 22 (Agerpres). — Comitetul național pentru o politică nucleară sănătoasă din S.U.A. („SANE") a publicat, în ziarul „New York Times", o scrisoare adresată președintelui Johnson, în care cere ■ încetarea bombardamentelor asupra teritoriului Republicii Demo-
erate Vietnam. Scrisoarea arată că declarațiile guvernului S.U.A. privind intențiile sale de a căuta o soluție pașnică a conflictului din Vietnam „nu vor fi crezute decît în momentul cînd acest prim pas va fi făcut". „Numai faptele pot fi

india : Zi de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez

întrevedere C. Mănescu- A. Goldberg
NEW YORK 22 (Agerpres). — Vineri după-amiază, ministrul afacerilor externe al României, Cor- neliu Mănescu, șeful delegației țării noastre la cea de-a 21-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut o întrevedere cu Arthur Goldberg, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U.în cursul convorbirilor care au avut loc au fost abordate probleme aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale.

DELHI 22 (Agerpres). — Congresul 
sindicalelor din India a organizat, la 
21 octombrie, o zi de solidaritate cu 
acțiunile inițiate de oamenii muncii 
japonezi împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam și cu lupta eroică 
a poporului vietnamez pentru liber
tate și independență. în fabricile si 
uzinele din diferite orașe ale fării 
muncitorii au organizai mitinguri și 
demonstrații la care au adoptat re
zoluții de protest împotriva actelor 
agresive ale S.U.A. în Vietnam.

în fața Centrului de informații a- 
merican din Delhi a avut loc un mare

miting. Participant ii au adoptat un 
memorandum, care a fost remis amba
sadorului S.U.A. la Delhi. în memo
randum se cere ca S.U.A. să înceteze 
bombardamentele împotriva R. D. 
Vietnam, să pună capăt actelor de 
război din Vietnamul de sud și să-și 
retragă trupele din această (ară.

o Emigranții italieni din Belgia au adresat președintelui Saragat o scrisoare în care cheamă guvernul italian să condamne războiul dus de S.U.A. împotriva poporului vietnamez.
Ajutor al R. P. Mongole
pentru R. D.ULAN BATOR 22 (Agerpres). — In comunicatul privitor la vizita prietenească în R. P. Mongolă a delegației guvernamentale din R.D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, se arată că guvernul mongol a hotărît să acorde un nou

Vietnamajutor material nerambursabil R. D. Vietnam în perioada anilor 1966—1967. Din partea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, guvernului și poporului din R. D. Vietnam. Le Thanh Nghi a exprimat mulțumiri P.P.R.M., guvernului și poporului mongol pentru sprijinul politic activ și ajutorul material acordate poporului vietnamez.

crezute, nu vorbele", se spune în scrisoarea „SANE".Șase personalități religioase din S.U.A., reprezentanți ai cultelor catolic, protestant și israelii, copreședinți ai „Conferinței naționale in- terreligioase pentru pace", au lansat un apel Statelor Unite de a înceta bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam. Acest apel, care este conținut într-o scrisoare adresată reprezentantului S.U.A, la O.N.U., Goldberg, arată că încetarea bombardamentelor ar putea pre- inlimpina agravarea conflictului și transformarea lui într-un război de anvergură.
Agresorii 

continuă 
raidurileLa 20 octombrie avioane americane au efectuat noi bombardamente asupra teritoriului R. D. Vietnam atacînd numeroase zone populate și obiective economice din provinciile Quang Binh, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Ha și Thai Binh. Au fost bombardate, de asemenea, unele cartiere locuite din suburbiile orașului Haifong și o serie de insule. Au fost doborîte 5 dintre avioanele agresoare.
In Congresul american a fost creată o comisie specială, condusă de congresmanul democrat Pick, însărcinată cu examinarea greutăților intîmpi- nate de forțele aeriene ale S.U.A. ca urmare a pierderilor crescinde de avioane suferite în războiul dus în Vietnam.

imp de patru sâptămîni la tribuna O.N.U. s-au perindat peste o sută de oratori, șeii de delegații, care au făcut cunoscute punctele de vedere ale guvernelor lor înprincipalele probleme ale vieții internaționale. Cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a parcurs o primă etapă, consacrată dezbaterilor politice qene- rale.O constantă a actualei sesiuni, Teliefată în numeroase cuvîntări, o constituie preocuparea majoră pentru destinul omenirii, pentru a- sigurarea securității mondiale.Numeroase expuneri realiste, concrete au imprimat dezbaterilor un caracter dinamic, au oferit soluții, propuneri eficace, impunîn- du-se ca un curent de opinie în favoarea destinderii și păcii. Majoritatea delegaților au subliniat că una dintre posibilitățile de prim ordin spre atingerea a- cestui țel o constituie fidelitatea față de principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, respectului reciproc și al neamestecului în treburile interne. S-a evidențiat din nou, cu acest prilej, că ideea stabilirii relațiilor dintre state pe baza a- cestor principii, unica temelie a unor raporturi normale între țări, a căpătat, în ultima vreme, o largă răspîndire și recunoaștere.Deși nu a figurat pe ordinea de zi, problema vietnameză si-a pus chiar de la început amprenta asupra ■ dezbaterilor, numeroși delegați exprimîndu-și dezaprobarea și îngrijorarea față de evoluția agresiunii americane în Vietnam. Reafirmînd poziția Franței de condamnare a agresiunii, ministrul de externe francez a arătat că rezolvarea problemei vietnameze constă în „evacuarea tuturor trupelor străine, interzicerea oricărui amestec din afară în problemele Vietnamului. Vietnamezii trebuie să fie lă- sați să-și reglementeze propriile lor chestiuni în toată libertatea, sub propria lor răspundere, oricare ai fi regimul pe care doresc să-l adopte". Numeroși alți vorbitori, dînd. glas protestului popoarelor lor, au cerut încetarea intervenției

americane care violează cele mai elementare norme ale dreptului internațional.Șeful delegației române, reafirmînd poziția țării noastre de condamnare hotărîtă a războiului de agresiune dus de S.U.A. în Vietnam, profunda simpatie și solidaritatea deplină a poporului român cu lupta eroică a poporului vietnamez pentru apărarea libertății, independenței și afirmarea ființei sale naționale, a cerut ca S.U.A. să pună capăt agresiunii, să înceteze bombardarea teritoriului R. D.-Vietnam, să-și retragă trupele din Viet-

rajează să înaintăm spre o îmbunătățire a relațiilor dintre țările europene cu reqimuri diferite, și, ceea ce este și mai important, spre intensificarea si multiplicarea schimburilor dintre ele". Un rol important în această direcție — a declarat ministrul cehoslovac de externe — îl au propunerile pozitive și constructive privind cooperarea pașnică în Europa, cuprinse în Declarația de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Cu prilejul dezbaterilor s-a subliniat dorința statelor europene

pericolului războiului nuclear, prin înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd,S-a arătat că distrugerea stocurilor de armament nuclear, a mijloacelor de transport la țintă a acestora, lichidarea bazelor militare și retragerea tuturor trupelor străine aflate pe teritoriile altor state- reprezintă o condiție sine qua non a securității și păcii. Orice măsură de natură să favorizeze lichidarea cursei înarmărilor vine în întîmpi- narea năzuințelor de pace ale popoarelor. încheierea unui tratat de

a dezarmării nucleare.

PROCESUL ÎN CAZUL BEN BARKA

AMlNARE NEDEFINITĂ
PARIS 22 (Ager

pres).'1— Întrerupt a- 
cum cîteva zile, ca 
urmare a sosirii la 
Paris a maiorului 
Dlimi (care între timp 
a fost avansat la gra
dul de locotenent-co- 
lonel), directorul ad
junct al Siguranței 
marocane și unul 
dintre principalii a- 
cuzați, procesul Ben 
Barka nu va fi reluat 
în curînd. Avocații 
lui Dlimi au înaintat 
Curții de Casație un 
recurs, afirmînd că 
în virtutea conven
ției juridice franco- 
marocane clientul

lor, ca și generalul 
Oufkir, ministrul de 
interne al Marocului, 
nu pot fi judecați de 
un tribunal francez. 
Ofițerul marocan nu 
va putea fi supus in
terogatoriului decît 
după ce Curtea de 
Casație se va pro
nunța asupra re
cursului, probabil nu 
mai devreme de o 
lună. Dacă Curtea va 
stabili că ar putea 
lua în considerare 
cererea de recurs, 
ancheta nu va înce
pe decît probabil în 
primăvară.

Cercurile guverna

mentale franceze de
clară, potrivit agen
ției France Presse, că 
doresc ca anchetarea 
lui Dlimi să se efec
tueze cît mai repede 
cu putință. Ele sînt 
foarte doritoare să 
nu prelungească prea 
mult confuzia creată 
prin sosirea neaș
teptată a acestuia.,

Pe de altă parte, la 
Paris au circulat vi
neri zvonuri că Ben 
Barka ar fi încă în 
viață. Cercurile in
formate opun însă un 
scepticism total aces
tor știri.

nistru, a declarat, într-o conferință de presă ținută la ambasada lao- țiană din Paris, că guvernul său deține controlul asupra situației din țară, că aceste evenimente au constituit „o acțiune izolată" a generalului Thao Ma. Prințul Boun Oum, liderul grupării laotiene de dreapta, din care face parte și generalul Thao Ma, a stabilit contacte cu acesta din urmă pentru a-1 determina să înceteze activitatea potrivnică guvernului. Forțele armate nu l-au urmat pe Thao Ma, rămîriînd fidele guvernului.Agenția France Presse anunță .din Vientiane că trupele guvernamentale au pătruns pe aeroportul de la Savannaket, centrul rebeliunii. Ocuparea aeroportului a intervenit după ce generalul Thao Ma și grupul de rebeli au părăsit aeroportul la bordul a 11 avioane. Din sursă militară autorizată; s-a aflat că ei au aterizat la scurt timp pe aeroportul tailandez de la Udorn.Din capitala franceză se anunț; că primul ministru al Laosultii, Suvanna Fumma,' a părăsit sîmbătă Parisul, plecînd spre patrie. El s-a aflat în capitala Franței, venind de la New York, unde a participat la lucrările Adunării Generale a O.N.U., cînd a aflat despre încercările unui grup de generali laoțieni de a organiza o lovitură de 'stat.
CATASTROFA 
DIN ANGLIA 
® Un munte de zgură 
se prăbușește asupra unei 
localități miniere ® Sute 
de victime, în majoritate 

copii

0. N. U.
■ ' ■■ ■;

namul de sud, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele interne, inclusiv realizarea unității naționale, conform voinței si aspirațiilor sale.Profundă îngrijorare, sțîrnește în sinul opiniei publice mondiale — ceea ce a reieșit și dintr-o mare parte a cuvîhtărilor rostite la O.N.U. — bombardarea unui stat liber și suveran, R. D. Vietnam. Așa...cum a..arătat reprezentantul României, Statelor Unite li se cer nu vorbe despre „intenții de pace", ci acțiuni concrete în direcția păcii. La O.N.U. s-a făcut auzită vocea popoarelor care consideră că este imperios necesar să înceteze imediat și. necondiționat bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam, fapt ce ar crea condiții pentru a se pune capăt conflictului din Vietnam.O mare atenție s-a acordat în timpul dezbaterilor problemei secu- ’ rității europene. în luările de cu- vînt, numeroși șefi de delegații au apreciat pozitiv procesul de extindere a colaborării între statele continentului. „Se pare că condițiile existente — declara ministrul de externe al Belgiei — ne încu-
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poate contribui la destindere, poate să creeze condiții pentru a se ajunge la interzicerea și distrugerea armelor atomice. O măsură tranzitorie utilă în acest sens ar reprezenta-o, de asemenea, crearea de zone denuclearizate în Europa și în alte regiuni ale globului, întărite de angajamentul statelor nucleare de a nu întrebuința arma atomică contra statelor nenucleare.înfăptuirea unor asemenea măsuri ar favoriza înlăturarea surselor de tensiune, inclusiv desființarea blocurilor militare, ar accele-

Sub privirile îndu
rerate ale mame
lor, polițiști scot 
de sub dărîmătu- 
rile școlii acoperite 
de zgură corpurile 
neînsuflețite ale e- 

levilor

U.P.I.-
(Telefoto : .—Agerpres)

TUR DE ORIZONT
nerăspîndire a armelor nucleare, despre care s-a amintit în discursuri și care urmează, să fie dezbătut în amănunt în organul specializat al O.N;U., deși prin el. însuși nu duce la înlăturarea pericolului de război, ar putea co,n- stitui totuși un pas spre destindere în eventualitatea că va fi urmat,' în procesul dezarmării, de măsuri esențiale. .Pentru ca un eventual acord în

de a contribui la lichidarea surselor de încordare existente, în scopul întăririi încrederii reciproce și apropierii dintre state. .Realizarea acestui deziderat trebuie să fie rodul unor eforturi treptate, ale tuturor statelor de pe continent, ele fiind deopotrivă răspunzătoare pentru menținerea păcii.Pornind de la’ aceste considerente, România militează activ pentru dezvoltarea relațiilor sale cu toate țările europene și își aduce problema nediseminării armei nu- contribuția la stabilirea unui climat de înteleqere si de pace în întreaga lume. Politica externă activă a României și-a găsit oglindirea si în rezoluția celor 9 state europene, inițiată de tara noastră, în care se preconizează acțiuni pe plan reqional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state europene cu sisteme so- cial-politice diferite. Caracterizînd această acțiune ca „o inițiativă remarcabilă", ministrul de externe al Austriei s-a pronunțat pentru continuarea acțiunilor preconizate de rezoluție, sugerînd în acest scop o întrunire la București a miniștrilor de externe din țările respective.Dezbaterile au acordat atenție găsirii căilor pentru eliminarea

cleare să răspundă cerinței legitime, a fiecărui popor, interesat în 'asigurarea propriei sale securități, el trebuie să prevadă obligații nu în mod unilateral numai pentru statele ce nu posedă arma nucleară. Este necesar.— a arătat ministrul, de externe al României — „ca tratatul de nediseminare să cuprindă angajamentul statelor nucleare de a nu folosi arma nucleară, de a nu o. folosi niciodată con- . tra țărilor .nenucleare". Acordarea de garanții în. acest sens țărilor care nu dețin arma nucleară ar încuraja aceste state să renunțe la procurarea . de arme atomice, ar. contribui la nerăspîndirea acestor arme. Este evident că numai în a- cest mod un tratat de nediseminare

ra tendințele spre asigurarea securității internaționale.Vădind preocuparea pentru întărirea rolului și eficienței O.N.U. în rezolvarea problemelor stringente ale vieții internaționale, un mare număr de vorbitori — printre care reprezentantul României — au subliniat necesitatea realizării universalității' acestei Organizații mondiale, cerînd i lor legitime ale......... _...... ................O.N.U. De asemenea, primirea în O.N.U. a celor două state germane — Republica Democrată Germană și R.F.G. — ar constitui un fapt important de-natură să contribuie la întărirea păcii și securității.Actuala sesiune s-a transformat într-o adevărată tribună a < toarei majorități a statelor de aspră condamnare a colonialismului, jandarm îndreptat împotriva mișcării de eliberare națională.La actuala sesiune s-a eviden-■ țiat o, dată în plus că politica externă a României socialiste — ale cărei jaloane au fost reafirmate la recenta plenară a C.C. al Partidului Comunist. Român - de un tot mai mare arena internațională.
Nicolae POPOVICI

In din regiunea minieră produs vineri o catastrofă care a îndoliat numeroase familii. Două milioane, de tone de zgură și cărbune, depozitate pe .o colină la marginea localității, s-au dislocat, prăbușindu-se asupra școlii și a unor case din împrejurimi.„Avalanșa neagră corespondentul Presse — catastrofe dramei în copii. Din pat teferi, tal al victimelor catastrofei se ridica la 220.Operațiunile de salvare se desfășoară în condiții extrem de grele. Stratul de zgură atinge între 10 și 20 metri. Din cauza norilor de praf de zgură respirația este foarte anevoioasă. Conductele de gaze și de apă au fost distruse. Numeroase case au luat foc. Întrucît sîmbătă după-amiază ploaia a reînceput să cadă, s-a ivit primejdia unor noi a- lunecări ale masei de zgură. După cum anunlă A.F.P., în cursul nopții de sîmbătă spre duminică semnalat noi mișcări ale mase.Primul ministru, I-larold• și alți membri ai guvernului au so- i locului. După cum arală. localnicii au atras în .repetate rînduri atenția asupra perico- i pe care il reprezintă muntele și zgură pentru locali- poalele sale și, în spe- școală, dar aceste a- nu au lost luate in

Anglia, în localitatea Aberfan Wales, s-a

a transmis agenției France a luat dimensiunile unei naționale". în momentul școală se aflau 254 de aceștia, doar 88 au scă- Se crede că numărul Iova

M BUDAPESTA. In cadrul tradițio- nalelor „Săptămini muzicale ale Budapestei", formația corală de cameră „Madrigal" din București a prezentat vineri seara un concert în sala Școlii superioare de muzică din acest oraș. Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes.
a PHENIAN. La 22 octombrie, a avut loc la Panmunjon o nouă ședință a secretarilor Comisiei militare de armistițiu în Coreea. Partea coreeano-chineză.a protestat cu acest prilej pe lingă partea americană împotriva introducerii de noi arme grele și automate în zona demilitarizată și a cerut retragerea imediată a acestor arme.PEKIN. în capitala R. P. Chi- neze a sosit Sharif Uddin Pir- zada, ministrul afacerilor externe ăl Pakistanului, care la invitația lui Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul de externe al R. P. Chineze, va face o vizită prietenească în această tară.PRAGA. La invitația Iui Vaclav ™ David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, la Praga a sosit într-o vizită oficială de 5 zile Abil Karjalainen, ministrul de externe al Finlandei.

s-au' și acesteiWilson,
KH NEW YORK. Profesorul de drept Wesley Liebeler de la Universitatea din Los Angeles, California, care a participat Ia redactarea raportului comisiei Warren, a anunțat vineri că va proceda Ia o nouă anchetă asupra asasinării lui Kennedy. El va întreprinde această acțiune împreună cu 20 din studenții săi. Rezultatele acestei anchete vor fi publicate într-o carte.

de cărbune ta tea de . la cial, pdntru vertismente seamă.'
SțițS LONDRA. Simbătă a încetat din viață, în vîrstă de 92 de ani, dr. Hewlett Johnson, decan de Canterbury între anii 1931—1963. Dr. Hewlett Johnson a fost o nersonatitate binecunoscută în viața internațională, ca urmare a acțiunilor salo pentru pace și pe tărim social.
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