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Cum se respectă obligațiile reciproce

chimice si beneficiari?•>

Consecințele
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unei colaborări
defectuoase

Ca principală întreprindere pro
ducătoare de utilaj chi,mic, u- 
zinei „Grivița roșie" din Capitală 
îi revine sarcina de a asigura un 
mare volum de instalații și linii 
tehnologice complete pentru com
binatele chimice. în acest scop, în 
ultimii șase ani, s-au investit pes
te 140 milioane lei pentru reprofi
larea, sistematizarea și dezvoltarea 
sectorului de utilaj chimic al 
uzinei. Ca urmare, producția de 
utilaj chimic a crescut necontenit. 
Față de 3 700 tone utilaje tehno
logice. cazane de abur și construc
ții metalice realizate în anul 1961 
(anul reprofilării), producția a a- 
tins anul trecut 17 600 tone. A spo
rit, de asemenea, producția desti
nată exportului, uzina livrînd, în 
această perioadă, peste 35 000 tone 
produse. Au fost însușite și in
troduse în fabricație sortimente 
noi : utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică și de prelucrare a 
țițeiului, pentru industria celulozei 
și hîrtiei, cazane de abur indus
trial. cazane recur-4^io-'>re j de

meinică, specială, care 
perioadă mare de timp, 
rea detaliată a planului 
an al cincinalului 
mari avantaje 
judicioasă a fabricației, mai ales 
la utilajele tehnologice. De o im
portanță deosebită în aceste con
diții este însă nominalizarea pro
duselor. nu numai ca volum. în 
tone, ci și pe beneficiari și pro
duse. Afirmăm cu toată răspun
derea 
tre ar 
primi 
derea
beneficiarilor, dacă aceștia ar avea 
asigurate sursele de finanțare pen
tru încheierea contractelor și 
ne-ar înainta din timp documen
tația tehnică necesară. Spunem a- 
ceasta, deoarece și acum, datorită 
neajunsurilor provocate de bene
ficiari, uzina noastră nu a putut 
asigura aprovizionarea tehnico- 
materială corespunzătoare, decala
jul optim între pregătire și fabri
cație, desfășurarea normală a fa
bricației. consecințele fiind bine 

14 p

necesită o 
Cunoaște- 
pe fiecare 

actual oferă 
pentru pregătirea

că rezultatele muncii noas- 
fi mult superioare dacă am 
un ajutor mai mare în ve- 
cunoașterii de către uzină a

5-OMANîA.
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AJORAREA PE ACTUALE
/

Mai mulfi cififori au frimis redacției înfrebări privitoare la modul de 
CALCULARE A MAJORĂRII ACTUALELOR PENSII în diferite situații. 
Prezentăm mai jos o serie de calcule și demonstrații cifrice care clarifică 
spiritul în care Hofărîrea C. C. al P. C. R. prevede această majorare:

CLUJ 31 — De la trimișii spe
ciali M. Moarcăș și N. Popovici : 
în continuarea vizitei pe care o 
fac prin țară, primul ministru al 
Iranului. Amir Abbas Hoveida. si 
soția, împreună cu persoanele care 
îi însoțesc, au sosit luni dimineața 
la Cluj.

în gara orașului, oaspeții au 
fost salutați cordial de președin
tele Sfatului popular regional Cluj, 
Clement Rusu, de președintele 
Sfatului popular orășenesc, Gh. 
Lăpădean, și alte persoane oficiale 
locale.

în cursul dimineții a avut loc în 
aula Universității „Babeș-Bolyai“ 
solemnitatea conferirii titlului de 
Doctor Honoris Causa al universi
tății clujene premierului Amir 
Abbas Hoveida.

La ceremonie au luat narte acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al 
Academiei, membrii Consiliului 
științific al universității, decani, 
profesori universitari și alți mem
bri ai corpului didactic, studenți, 
reprezentanți ai presei. Au partici
pat, de asemenea, persoanele ofi
ciale care însoțesc pe înaltul 
oaspete.

Salutînd pe premierul iranian, 
acad. C. Daicoviciu, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", a relevat 
personalitatea omului de stat ira
nian, căruia Consiliul științific al 
acestui important for de învăță-

mint superior al țării noastre i-a 
conferit înaltul titlu de Doctor 
Honoris Causa. Prof. univ. Ioan 
Gliga, decanul Facultății de drept 
din Cluj, a prezentat apoi Rapor
tul Consiliului, în care este eviden
țiată activitatea multilaterală des
fășurată de primul ministru 'al 
Iranului, ca om de stat și specia
list în științe economice și politi
ce, precum și contribuția sa deo
sebită la dezvoltarea bunelor rela
ții dintre România și Iran.

In aplauzele asistenței, rectorul 
universității clujene a înmînat 
oaspetelui documentul care atestă 
înaltul titlu universitar.

A luat apoi cuvîntul primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veida, care: a făcut o expunere ur
mărită cu atenție de cei prezenți.

Mă simt deosebit de onorat pri
mind astăzi diploma de Doctor 
Honoris Causa al Universității din 
Cluj — a spus premierul iranian. 
Pot să vă asigur că sînt deplin 
conștient de importanta titlului pe 
care ați binevoit să mi-1 acordați 
și îl voi purta cu multă bucurie. 
Aceasta, cu atît mai mult cu cit 
prin mine ați vrut, desigur, să 
cinstiți Iranul și poporul său. în 
continuare, primul ministru Hovei- 
da a relevat tradițiile și prosperi
tatea universității clujene și a nu
meroaselor institute superioare de 
învățămînt din localitate.

(Continuare în pag. a V-a)

prevederile pro- 
noii legi sînt pri
mare satisfacție 
oamenii muncii, 

coti- 
siste-

Recentele măsuri ela
borate de Comitetul Cen
tral privitoare la creș
terea veniturilor pen
sionarilor se înscriu pe 
linia procesului amplu 
de ridicare a nivelului 
de trai al poporului, de 
satisfacere în tot mai 
mare măsură a nevoilor 
mereu crescînde ale oa
menilor muncii — aces
ta fiind scopul funda
mental al politicii Parti
dului Comunist Român.

Dacă 
iedului 
mite cu 
de toți
care văd în ele o 
tură radicală în 
mul de pensii din tara 
noastră, un mijloc im
portant de cointeresare 
materială în munca pen
tru înflorirea patriei so
cialiste, trebuie să spu
nem că aceeași bucurie 
a stîrnit Hotărîrea Comi
tetului Central și în rîn- 
durile actualilor . pensio
nari al căror venit înre
gistrează o însemnată 
creștere și care se văd 
înconjurați de regimul 
nostru cu qrijă și dra- 
qoste.

Nivelul actualelor pen
sii este diferit nu numai 
în funcție de categoria 

''ățrînețe, ir.

inte de pensionare. Sa
lariile au crescut însă 
în perioada 1959—1965, 
ceea ce a determinat 
diferențierea pensiilor în 
funcție de data încetării 
activității.

Majorarea pensiilor de 
■ toate categoriile, ținînd 
seama de aceste parti
cularități, se face dife
rențiat, acordîndu-se o 
creștere mai mare pen
siilor mici și celor mi
nime. în felul acesta 
pensiile stabilite cu ani 
în urmă, pe baza sala
riilor în vigoare la acea 
dată, care sînt mai mici 
decît cele stabilite pe 
baza ultimelor salarii 
îmbunătățite în 1964— 
1965, vor fi implicit ma
jorate cu procente mai 
mari, variind între 40 la 
sută și 20 la sută. Pen
siile minime vor crește 
chiar mai mult, în pro
cente de pînă la 50 la 
sută.

Pensiile^ stabilite pe 
baza salariilor îmbună
tățite care au, în marea 
lor majoritate, un nivel 
mai ridicat vor crește 
în medie cu 15 la sută.

La construirea scării 
procentuale de majora
re, s-a ținut seama de 

, clemente. In
i’ele fiind

procentuale, astfel incit 
pensia majorată de la 
tranșa imediat urmă
toare să nu poată fi mai 
mică decît cea mai 
mare de la tranșa ante
rioară. Datorită acestui 
fapt, unele pensii 
crește chiar în 
cente mai mari decît 
cele ce apar pe scara 
de majorare.

Să analizăm puțin ta
bloul procentelor de ma
jorare :

— pensiile de pînă 
la 400 lei cresc cu 
40 la sută,

— pensiile între 
400—450 lei cresc cu 
35 ia sută, dar nu pot 
fi mai mici de 560 lei. 
(560 lei reprezintă pen
sia de 400 lei majo
rată cu 40 la sută). 
Pensiile următoare, în
tre 401 lei și 414, că
rora Ie corespunde, 
conform tabelului, o 
majorare de 35 la șută, 
ajung, prin aplicarea 
acestui procent, la cu- 
antumuri majorate în
tre 541—558 lei. Fiind 
inferioare sumei de 
560 lei, la cît a ajuns- 
pensia de 400 lei, toa
te acestea vor fi ridi
cate la 560 lei, deși 
din calcul a rezultat o 
sumă mai mică, ceea ce 
înseamnă că vor primi 
o creștere mai mare de

’*> o-ufă,
isiile între

vor 
pro-

1

ene-

pe

>oi, 
nu 
3U-

tii.
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451—500 lei cresc cu 
30 la sută, dar nu pot 
fi mai mici de 608 lei.

— pensiile Intre 
501—550 lei cresc cu 
25 la sută, dar nu pot 
fi mai mici de 650 lei,

— pensiile Intre 
551—600 lei cresc cu 
20 la sută, dar nu potI fi mai mici de 688 lei,

— pensiile de peste O 600 lei cresc cu 15 la
sută, dar nu pot fi

| mici de 720 lei. 
De asemenea, 

cum am arătat mal
— între 451—467 

aplicindu-li-se procen
tul de 30 la sută, re
zultă pensii majorate 
între 587—607 lei, deci 
mai mici decît 608 lei, 
care reprezintă pensia

H de 450 lei majorată cu I 35 la sută, și în con- H seanță toate se ridică 
la 608 lei.

— între 501—519, a- 
| plicîndu-le procentul

de 25 la sută, rezultă 
pensii majorate între 
626—648 lei ; deoa
rece sînt mai mici'de 
650 lei, toate se majo- 

Irează la 650 lei.
— între 551—572, a- 

plicîndu-le procentul 
de 20 la sută, rezultă 
pensii majorate între 
661—686, care însă se 
majorează toate la 688 
lei.

— între 601—625, a- 
plicîndu-le procentul 
de 15 la sută, rezultă 
pensii majorate între 
691—719 lei, care însă 
se vor ridica

Din analiza
sus constatăm că, prin 
aplicarea limitei minime 
a tranșei respective, un 
număr destul de însem
nat de pensii mici, în 
proporție de 25—50% 
din total, vor primi în 
realitate pensii majorate 
cu procente și mai mari 
decît cele ce apar 
scara procentuală.

Ion ENACHE 
directorul
Direcției pensiilor 
din Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale

'3'A

la 720 lei.
de mai

în
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(Continuare 
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Luni dimineața a plecat spre 
Tirana delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Partidului Mun
cii din Albania.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost condusă de 
Leonte Răutu, membru al Corni-

★

Tn aceeași zi, delegația Partidu
lui Comunist Român a sosit la Ti
rana. La aeroport a fost mtîmpl- 
nată de tov. Rita Marko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, Pilo 
Peristeri, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, de membri ai

Un munte cu umerii 
lăți poartă pe brațe un co
lier alb,- treptat, pe mă
sură ce urci creasta, colie
rul trece in brațele altui 
munte, după care, tăiat in 
două de apele repezi ale 
rîului Mtkvari, se preface 
intr-o imensă pasăre cu 
aripile întinse. Așa apare 
Tbilisi, urcînd muntele 
Mtatminda — orașul cu

țea orașului tinerele de 
vultur. Oraș cu peste 
800 000 de locuitori, Tbilisi 
este un mare centru in
dustrial și centru! vieții 
culturale a Gruziei. Sînt 
aici sute de întreprinderi 
industriale, aici se află A- 
cademia de știinle a R.S.S. 
Gruzine, numeroase insti
tute de cercetări științifice 
(Institutul de electronică.

soare de aur, capitala Gru- 
ziei sovielice. Sus, pe unul 
din munții din Dreaima o- 
rașului se află o statuie 
monumentală, înaltă de 
26 de metri — o gruzină 
în costum national, linînd 
într-o mînă o sabie, iar în 
cealaltă o cupă. E simbo
lul Gruzlei, care și-a apă
rat de-a lungul secolelor 
libertatea, orimindu-i pe 
dușmani cu sabia, Iar pe 
prieteni cu ospitalitate.

Gruzinii numesc tinere

automatică șt telemecanl- 
că se situează, prin reali
zările sale, printre cele 
mai valoroase din lume), o 
universitate și alte II in
stitute de invălămint supe
rior cu zeci de mii de slu- 
denti... Tinerețea de vul
tur îi e dată orașului și de 
către constructorii săi ca
re-! duc tot mat departe 
granițele. In anii din urmă 
au apărut noi cartiere, nu
meroase magazine, cîteva 
stadioane, un palat al spor-

tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C. C. al P. C. R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Petrescu, Ghi- 
zela Vass și Ion Stoian, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, activiști de partid.

Erau de fată Dhimiter Stamo, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Albania la București, și 
membri

la București, 
ai ambasadei.
★

Partidului Muncii din Al-C.C. al 
bania.

Au fost de față Manole Bodnaraș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Tirana, membri ai Am
basadei, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice ale țărilor so
cialiste la Tirana.

(Agerpres)

turilor... In acest an, la 
Tbilisi a intrai în funcți
une metroul. Stațiile și ves
tibulurile lui. de o frumoa
să arhitectură, placate cu 
marmură, ornamentale cu 
basoreliefuri și luminate în 
diferite culori, duc 
tele orașului și în 
ci me.

Tbilisi prezintă o 
ne concentrată a 
realizări dobîndite 
treaga Gruzie in 
terii sovietice. In această 
perioadă au fost create 
ramuri noi ale industriei 
— cea metalurgică, con
structoare de mașini, de 
automobile și locomotive 
electrice. Anual în repu
blică se produc 7 miliar
de kWh de energie elec
trică, ceea 
de 
cît 
tul

grani- 
adîn-

imagi- 
marilor 
in în- 

anii pu-

ce reprezintă
35 de ori mai mult de
se producea la începu- 
deceniului al treilea.

. ! *. Vasile BARAN

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Membru activ pentru neurogenefică 
al Federației Mondiale de Neurologie

Dr docent G. STROESCU

definitivarea textului

Toate funcțiunile vitale 
ale organismului se des
fășoară sub dependența 
sistemului nervos central, 
după un ritm special : 
inima bate și se repau- 
zează ritmic, respirația 
este ritmică, chiar celula 
nervoasă arată potențiale 
bioelectrice funcționale 
ritmice. Creierul se repau- 
zează zilnic, în timpul 
somnului. Această ritmici
tate periodică imprimă 
echilibrul funcțional al or
ganelor, convergența lor 
către o direcție optimă, 
care se reflectă înfr-o sta
re psihică bună atunci 
cînd întregul organism se 
găsește în echilibru cu le
gile armoniei funcționale, 

în acest cadru se in
tegrează și funcțiile bio
logice specifice femeii, 
în timpul ciclului men
strual de 28 zile, materia, 
energia și psihicul femeii 
se ondulează ritmic, con- 
vergînd mereu spre per
fectarea armoniei funcțiu
nilor organelor.

Funcțiunile organelor 
nu reprezintă un scop, ci 
un mijloc al menținerii și 
perfecționării vieții. Orice 
turburate de echilibru 
optim al funcțiunilor an
trenează suferință și boa
lă.

Din primele zile «ale 
dezvoltării sale, oul de
termină puternice trans
formări ale organismului 
matern. Funcțiunile orga
nelor, inclusiv cele sexu
ale, sînt centralizate în 
sistemul hipofizar-hipota- 
lamus, (acea regiune de 
la baza creierului care 
conține toți centrii funcțiu
nilor vegetative). O parte 
din funcțiile hormonale 
ale hipofizei anterioare și 
ale ovarelor sînt preluate 
de placentă care este în
vestită cu un potențial 
energetic unic, grație ex
cesului de hormoni de 
creștere necesari formării 
noului organism. Chiar 
din faza sa microscopică, 
embrionul obligă îptr-o 
măsură crescîndă orga
nismul matern la modifi
cări progresive unice în 
natură : ■"o intensificare a 
tuturor proceselor vitale, 
învestite cu plus de ener
gie, în vederea fortificării 

a organismului 
în armonie cu 

și ■ dezvoltarea 
pregătirea pen- 

nașterii.

sului. Sub această acțiu
ne se perfectează 
tațiile existente : 
vorabile în 
rea progresivă a 
rului uman și se 
zează uneori noi 
ții. Regenerarea 
nismului și 
sistemului 
poate concepe 
tură 
cină, 
a naturii 
în ciuda tuturor metode
lor popularizate și" .apli
cate în scopul reîntineri
rii de Brown-Sequard, 
Steinach, Voronoff și alții, 
întinerirea nu se poate 
concepe biologic decît

r

în afară 
Această 

s-a

mu
și fa- 

dezvolta- 
creie- 

favori- 
muta- 
orga- 

reîntinerirea 
nervos nu se 

în na
de sar- 
„minune 

confirmat

ia pierde progresiv orice 
energie nervoasă sau psi
hică, apar repulsia și a- 
norexia față de alimente, 
procesele de asimilație 
se fac din ce în. ce mai 
încet, progresiv și pier
de în greutate pînă ajun
ge la cașexie. Desigur că 
nu la orice întrerupere de 
sarcină sistemul nervos 
și diencefalo-hipofizar re
acționează atît de brutal, 
dar într-o măsură certă 
nici o femeie nu este cru
țată de acest sindrom de 
agresiune, cum l-a denu
mit Selye. Femeile, 
măsură ce 
stigă la întreruperi 
sarcini, contra

femeii, 
ale u- 

sale,

optime 
matern 
hrănirea 
oului și 
tru ușurarea 
Organismul unei femei cu 
sarcină normală se ar
monizează în așa fel încît 
noua viață să germineze 
și să crească în cei mal 
scurt timp.

Cei mai importanți din
tre hormonii care joacă 
un rol în timpul sarcinii 
sînt estrogenii și ceilalți 
hormoni secretați de pla
centă. Grație 
loc întinerirea 
mului matern, 
rului și glandelor 
care se dezvoltă pînă la 
limitele extreme, a glan
delor cu secreție internă, 
a organelor hematopoeti- 
ce și a întregului aparat 
conjunctiv. Pe deasupra 
se dezvoltă funcțiunile 
sistemului nervos 
special psihicul.

Hipofiza suferă 
cări speciale în 
gravidității. Partea 
anterioară se mărește, a- 
părînd celulele caracteris
tice gravidității, care se
cretă hormoni de creștere 
atît în interesul fătului, cît 
și al mamei. Toți acești 
hormoni lucrează cu o 
precizie uimitoare pentru 
a menține echilibrul fizio
logic și a evita tulburări 
în corelațiile hormonale. 
Activitatea tiroidei ca și 
a paratiroidei este cres
cută. După terminarea 
gravidității, centrala de 
producție hormonală tre
ce din nou în zona hipo- 
talamus-hipofiză (Riddle 
a descoperit în hipofiză 
hormonul prolactin care 
incită producția laptelui).

Fenomenul de regenera
re a organismului sub ac
țiunea embrionului și apoi 
a fetusului aduce avantaje 
nu numai fetusului, dar — 
ca o compensație biolo
gică — imprimă organis
mului matern procese de 
regenerare a celulelor 
nervoase și a sistemului 
neurovegetativ, manifesta
te printr-o activitate ce
rebrală și psihică necu
noscută înainte. Aceasta 
se datorește faptului că 
sinteza proteinelor celu
lelor nervoase, realizată 
de diferitele constituante 
ale acidului ribonucleic, 
crește într-o măsură im
presionantă în timpul gra
vidității și lactației. Cre
ierul 
mai 
acid 
șind 
chiar pe aceia a pancrea-

lor are 
organis- 
a ute- 

mamare,

și în

modifi- 
timpul 

sa

este organul cu cea 
mare producție de 

ribonucleic, depă- 
în timpul sarcinii

sia suplimentară va fi plătită din 
banii statului. Tocmai de aceea, 
eu văd în această măsură un pu
ternic ajutor pe care statul nostru 
îl dă fiecăruia pentru a avea o bă- 
trînețe lipsită de griji.

Din cuvîntul tuturor vorbitorilor 
s-a desprins dorința fierbinte de 
a sprijini traducerea în fapt a 
măsurilor preconizate de către par
tid pentru creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Vorbito
rii s-au angajat să desfășoare o 
activitate de producție exemplară, 
să întrețină și să supravegheze cît 
mai bine instalațiile rafinăriei. în
cît la sfîrșitul acestui ultim tri
mestru colectivul să se prezinte 
cu realizări și mai frumoase decît 
pînă acum, rafinăria să fie in con
tinuare unitate fruntașă pe ra
mură.

Const. CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

rele mai grele și mai importante 
de muncă.

A luat cuvîntul în adunare și 
maistrul. CONSTANTIN DIMA. El 
a evidențiat instituirea pensiei su
plimentare din contribuția salaria- 
ților. „De mult se simțea nevoia 
unui asemenea sistem de pensie pe 
baze mutuale — a spus vorbitorul. 
Sprijin cu însuflețire luminoasa 
idee concretizată în noul proiect 
de lege — ideea marii solidarități 
umane a tuturor membrilor socie
tății noastre socialiste. Printr-o 
contribuție infimă din salariu, 2 la 
sută, după cum rni-am făcut eu 
socoteala, voi primi în plus, la 
pensie, finind seama de salariul 
meu, circa 250—260 lei. înseamnă 
că în numai cîțiva ani după ieși
rea la pensie, voi primi întreaga 
sumă ce se va aduna din contri
buția mea în timpul cit lucrez. 
Pentru ceilalți ani de viață, pen-

La Rafinăria Ploiești

1934 pe circa 150 000 fe
mei cu efecte deosebit de 
grave asupra acestora. 
Chiar recenta descoperire 
în America de pilule an
ticoncepționale care, in- 
gerate de femei în perioa
dele fertile (între a 12-a 
și a 18-a zi din ciclu) îm
piedică ovulația, a fost in
terzisă, deoarece acestea 
provocau tulburări grave 
asupra sănătății 
Infecțiile cronice 
ferului și anexelor
precum și ale ovarelor, se 
propagă pe căile limfatice 
ascendent și descendent 
și ajung deseori în spa
țiul epidural situat între 
canalul osos al coloanei 
vertebrale și membranele 
care înfășoară și prote
jează atît măduva spină
rii, cît și nervii care se 
răspîndesc de acolo în 
periferia organismului. A- 
cest proces inflamator 
cronic cuprinde chiar în
velișul cel mai protector 
al măduvei, denumit „a- 
rachnoidă", ducînd la 
infecții ale măduvei și 
nervilor periferici. Aceas
tă inflamație 
o 
lă cronică 
Chiar dacă infecția nu a 
fost prea puternică, aceas- 

•fă membrană posedă o 
însușire similară cu a 
cristalinului din ochi, care 
o dată atins sau lovit, an
trenează progresiv o ca
taractă 
vațiile, 
va mii 
dus Ia 
mult după a treia între
rupere de sarcină, încep 
să se manifeste aceste 
tulburări pentru ca, cu 
timpul, să se agraveze în 
crize dureroase, tulburări 
de mers, influențînd mai 
tîrziu echilibrul, auzul și 
chiar vederea. Din cauza 
acestor infirmități declan
șate de întreruperile de 
sarcini, femeile se cred 
suferinde de reumatism și 
asaltează toate stațiunile 
balneare fără rezultate 
satisfăcătoare, deoarece 

_____ _ tratamentul acestei afec- 
alergice etc., pe care sar-'/- țiuni este cu • totul < altul, 
cinile normale le împie
dică. Boli cunoscute azi 
cu numele de boli prin 
autoimunizare, ca poli- 
artrita cronică evolutivă, 
lupusul diseminat, periar- 
terita nodoasă, scleroder- 
mia sau chiar scleroza în 
plăci etc., se declanșează 
deseori după întreruperi
le repetate de sarcini.

Traumatizarea mucoa
sei uterine, organul cu 
funcțiunile energetice cele 

cu acțiuni 
incom- 
rămîne

pe
soții le în

de 
instinc-

determină
arachnoidită spiria- 

ireversibilă.'

de favorurile acordate

prin intermediul sistemu
lui. nerves și aceasta nu 
se realizează în natură- 
decît în timpul sarcinii, 
perioadă în care produc
ția celulelor nervoase de 
acid ribonucleic, necesar 
sintezei proteinelor, se 
dezvoltă puternic. Acest 
acid reprezintă, după ul
timele date, indiciul mă
surabil al întineririi celu
lei nervoase. După Hyden, 
acest acid crește progre
siv pînă la vîrsta de 40 
de ani, pentru ca să ră- 
mînă staționar pînă la 60 
de ani, ca apoi să des- 
crească. Reîntinerirea, 
este sinonimă și se mă
soară cu capacitatea ce
lulei nervoase de a pro
duce mai mult acid ribo
nucleic.

Conform legii economiei 
de spațiu, materie și 
constanței energiei, sub 
instinctul de conservare a 
embrionului, natura a pre
văzut ca dirijarea func
țiilor hormonale hipofiză- 
hipotalamus să fie depla
sată în placentă îm
preună cu funcțiunile ova
rului pe tot timpul sarci
nii pentru ca în acest 
timp, aceste organe ner
voase și hormonale să-și 
îndrepte activitatea că
tre procese de regenerare 
și întinerire. Acestui feno
men al naturii îi datorește 
femeia regenerarea și 
reîntinerirea sa, progresiv, 
cu fiecare sarcină, perfec
ționarea funcțiunilor sale 
nervoase și psihice, a 
funcțiunilor hormonale. 
Compensația naturii acor
dată femeii pentru a fi în 
mijlocul repetării și per
fectării generațiilor, con
stă tocmai în procese
le de regenerare și întine
rire de care bărbații nu se 
pot bucura. Natura a în
vestit femeia cu calități pe 
care, cele care se sustrag 
procreației nici nu le' 
pot intui : instinctul de 
mamă predomină în așa 
măsură viața sa psihică, 
încît celelalte instincte 
rămîn subordonate aces
tuia.

întreruperea unei sar
cini normale constituie cel 
mai grav act de agresiune 
asupra organismului fe
meii. După întreruperea 
de sarcină, organismul fe
meii, bruscat de la o func
ție firească, răspunde prin 
reacții anormale, prln- 
tr-un dezechilibru bruscat. 
Glanda hipofizară care 
se mărește în timpul evo
luției sarcinii, în loc să 
se restabilească, poate să 
se hipertrofieze și mai 
mult. Sindromul de alar
mă — hemoragia — poate 
să evolueze în consecin
țe psihice și fizice foarte 
grave, ducînd în extremis 
la o boală denumită sin
dromul lui Scheenan, ma
ladia lui Simond sau ca- 
șexia hipofizată. Sistemul 
nervos și în special dien- 
cefalul, în care sînt loca
lizați centrii funcțiunilor 
vitale cele mai importan
te, precum și centrii care 
întrețin și troficitatea în
tregului creier, bruscat 
prin întreruperea de sar
cini, reacționează uneori 
prin procese patologice 

” 'ireversibile, urmate de 
îmbăirînire rapidă. Feme-

fului matern, progresiv 
pierd și acest instinct ; 
organismul trece într-o 
debilitate progresivă cu 
slăbirea funcțiunilor ner
voase și psihice, proces 
ce se accentuează cu fie
care întrerupere de sar* 
cină. în plus, acest dez
echilibru favorizează bo
lile ereditare nervoase, 
precum și artrozele, boli

mai intense, 
hormonale încă 
plet cunoscute, 
cu un bogat sistem venos 
deschis. Pe această cale 
se absorb în organism 
produse celulare aflate 
la originea 
cese de 
care pot 
și venele 
cînd 
crize 
mortale.

Instinctul matern pro
gresiv abolit, în raport cu 
numărul de întreruperi de 
sarcini, se exagerează la 
femeile care, din diferite, 
cauze, devin sterile. Pen
tru compensația acestui 
instinct simt nevoia să 
înfieze copii. Chiar în in
tuiția poporului există 
credința că dacă înfiază 
copii străini aceștia le a- 
duc și norocul unei sar
cini proprii, fenomen care 
deseori se și realizează 
cunoscînd că satisfacerea 
instinctului matern chiar 
pe această cale favori
zează femeii regenerarea 
funcțiilor nervoase și glan
dulare.

Un alt lanț de tulburări, 
consecințe ale agresiunii 
imprimate de întreruperea 
sarcinii normale, se re
flectă din partea a două 
glande care se regenerea
ză și întineresc în timpul 
sarcinii — ovarul 
da suprarenală, 
precum și uterul 
xele sale, suferă 
dată o regresiune progre
sivă a funcțiilor sale" en
docrine și, ca urmare, o 
rezistență scăzută la in
fecții. Prin aceasta se 
instalează o insuficiență 
ovariană progresivă cu 
tulburări mari în ciclul 
menstrual, precum și leu- 
coree. Infecțiile supra- 
adăugate în uter și ovare 
duc, cu timpul, la o „cas- 
trație" progresivă, care 
diminuează funcționarea 
proceselor metabolice ale 
organismului, ducînd pe 
această cale lq o obe
zitate patologică cu a- 
celeași efecte astenizante 
asupra sistemului nervos 
și psihic.

Efecte similare produce 
chiar numai o simplă li- 
gatură a trompelor, în 
scopul sterilizării. Această 
tristă experiență a tost 
practicată în Germania în

unor pro- 
tromboflebite, 
să cuprindă 
creierului, du- 

la paralizii sau 
convulsive, uneori

și glan- 
Ovarul 

cu ane- 
de astă

ț

completa. Obser- 
urmârite pe cîte- 
de femei, ne-au 
concluzia că, cel

în toate perioadele cînd 
bărbații nu au mai pri
vit femeia ca pe o „mi
nune a naturii", devierea 
instinctului ei matern a 
împins-o pe căi psihice 
anormale, ca în cele din 
urmă să-și caute refugiul 
în boală și să devină 
pradă unor psihoze de 
contagiune mintală socia
lă.

Femeile care vor citi cu 
atenție aceste adevăruri 
și vor reflecta bine asu
pra valorii lor de „minuni 
ale naturii", asupra favo
rurilor ce le-au fost acor
date de natură în perfec
ționarea generațiilor, vor 
prefera, sperăm, să se su
pună fenomenului de re
generare și reîntinerire de 
care singurele au parte în 
natură și prin aceasta vor 
fi compensate cu o sănă
tate și longevitate demne 
de invidiat.

într-o adunare plină de entuzi
asm, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la Rafinăria Ploiești au 
luat în dezbatere proiectul de lege 
cu privire la acordarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat și a 
pensiei suplimentare. Numeroșii 
vorbitori înscriși la cuvînt au ținut 
să-și exprime sentimentele de a- 
dîncă recunoștință pentru marea 
grijă manifestată de partid față de 
oamenii muncii ajunși la vîrsta pă
rului alb.

— Majorarea pensiilor actuale, 
introducerea unui nou sistem de 
pensionare — a spus muncitorul 
VASILE PRUNĂ — urmărește să 
asigure oamenilor muncii la bă- 
trînețe condiții materiale de trai 
pe măsura cantității și. calității 
muncii depuse de ei, a eforturilor 
făcute în timpul cît au lucrat. Este 
un principiu de adîncă dreptate — 
vreau să subliniez acest lucru. Se 
lichidează, deci, neajunsurile actu
alei legislații. Vom putea primi o 
pensie care să exprime mai exact 
strădaniile și calificarea noastră. 
Totodată, va fi un imbold și pentru 
alții de a-și perfecționa calificarea 
profesională.

Luînd cuvîntul, pensionarul ION 
BURDUCEA, care a lucrat mai 
mult de 32 de ani la instalația de 
cracare catalitică din această rafi
nărie, s-a referit' la o altă latură 
esențială a noului proiect de lege. 
„Eu sînt deja la pensie — a arătat 
el — și poștașul îmi va aduce, de 
la 1 ianuarie, cam 140 lei mai mult, 
ceea ce reprezintă, sporul de 15 la 
sută prevăzut în noul proiect de 
lege. Nu pot decît să mulțumesc 
partidului pentru aceasta. Socot 
că noua lege este cu mult mai p- 
chitabilă față, de cei ce și-au făcut, 
datoria timp îndelungat la. același 
loc de muncă, Cît de bine s-a. gîn- 
dit legiuitorul cînd a înscris la 
articolul 13 prevederea ca angaja
tul care are ani mulți de lucru în 
aceeași unitate să beneficieze de 
Un spor la pensie — 4, 7 sau 10 la 
sută — în funcție de numărul ani
lor. Sînt. și astăzi unele „păs*-'- 
călătoare", care umblă de 
colo și mai mw’* ' 
le întreprin ' 
cere să c’ 
stai 1 
fr'J‘

cesc la locuri grele, vătămătoare. 
„Sînt sigură că și rafinorii vor fi 
încadrați just. în grupele prevăzute 
de noul proiect — a spus ea. Fap
tul că nu după funcții se va face 
încadrarea, ci după locul de mun
că are o însemnătate de ordin 
principial. Chiar și în cadrul rafi
năriei noastre sînt locuri mai grele 
Si mai puțin grele. Dar, după ac
tuala legislație, nu se făcea nici o 
deosebire între ele. Hotărîrea re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. a- 
rată că, stabilindu-se asemenea 
criterii, se răsplătește corespunză
tor munca fiecărui salariat și se 
atrag cadrele necesare .în sectoa-

abrica
»V

de confecții
1

otosani
1

r

s

Adunarea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de la Fabrica de 
confecții Botoșani, în care s-a 
dezbătut proiectul legii pensiilor, 
a constituit un prilej în plus pen
tru colectivul acestei întreprinderi 
de a-și exprima bucuria și recu
noștința față de preocuparea de zi 
cu zi a partidului și statului nostru 
pentru creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
Numeroși vorbitori au subliniat 
faptul că prevederile proiectului 
de lege, pe lingă creșterea simți
toare a pensiilor^ stimulează sta
bilitatea muncitorilor în întreprin
dere și interesul lor pentru ridica
rea calificării, fapt, ce va duce în 
continuare la obținerea unor re
zultate și mai bune în muncă și, 
deci, la întărirea economiei noastre 
socialiste — baza creșterii nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.

’■ucrez în această fabric*’ do 
re și cîn d

și spirituale, cit și o atenție deo
sebită față de simțămintele și do
rințele lor — a spus inginerul NI- 
COLAE LUNGOCI. Să ne oprim, 
de pildă, la limita de vîrstă. Ținînd 
seama de faptul că, in urma îmbu
nătățirii condițiilor de viață și de 
muncă, longevitatea a crescut, 
vîrsta. de pensionare s-a ridicat cu 
doi ani. Ciți oameni n-am întîlnit 
care nu voiau in ruptul capului să. 
accepte momentul ieșirii la pensie, 
considerîndu-se, pe bună dreptate, 
încă în puteri! însăși medicina 
modernă arată că munca — fireș
te, în anumite limite impuse de 
vîrstă — este aceea care ferește 
făptura umană, de degradarea fizi
că și spirituală. Chiar d.upă trece
rea limitei de vîrstă, cei care pot 
și vor să lucreze în continuare au 
această posibilitate. Anul acesta 
mulți lucrători din fabrica noastră 
urmau să iasă la p"--'- Mo*- 
tatea, prin*-

. r

luni ale anului, cu 16 zile mai de
vreme. Pînă. în prezent au fost li
vrate peste plan 44 000 bucăți con
fecții, a căror valoare este de 
peste 7 milioane lei, realizîndu- se 
și depășindu-se cu mult angiitâ- 
mentul anual,

Mulți alți vorbitori, printre care 
Gheorghe Ghica, Marcela Andraș- 
cu, Gavril Mihai și alții, au scos 
în evidență marile avantaje pe 
care le aduce proiectul de lege 
față de legislația anterioară.

— Această dezbatere, ca și dez
baterile ce au loc in aceste zile în 
toate întreprinderile de pe cuprin
sul patriei — a subliniat ing. NI- 
COL.AE PASĂRE — demonstrează 
cu prisosință largul 
care caracterizează 
partidului și statului 
cuvîntul meu vreau
deosebi asupra contribuției de 2 la 
sută, care va determina o îmbună
tățire însemnată a pensiei. După 
cîțiva ani de la ieșirea la pensie, 
contribuția depusă, va. fi încasată 
în întregime, pensionarul conti- 
nuînd însă să primească pensia 
suplimentară. Să luăm ca exemplu 
un muncitor din fabrica noastră, 
care are un salariu de bază de 
* »«•?. • pq

democratism, 
activitatea 

nostru. în 
să insist în-
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unulreprezintă 
mijloacele cele 

eficiente de

de lec-

Bibliotecile publi
ce 
din 
mai 
transmitere a cultu
rii. Perfecționarea 
continuă a activității 
lor se răsfringe po
zitiv asupra orizon
tului spiritual al u- 
nui public extrem de 
larg. Măsurile luate 
pentru lărgirea rețe
lei de biblioteci, spo
rirea. colecțiilor a- 
cestora au dus și duc 
la o creștere consi
derabilă a numărului 
de cititori.

Cît de prompt este 
servit cititorul, ce condiții
tură, ce mijloace de informare i 
șe oferă ? Asemenea probleme au 
mai fost dezbătute în ziarul nos
tru, printre altele și în ancheta 
„Biblioteca publică — laborator al 
culturii moderne", în cadrul că
reia participanții la discuții sem
nalau și o serie de neajunsuri, su- 
gerînd totodată soluții. Revenind 
pe urmele acestei anchete, de la 
a cărei publicare a trecut o bună 
perioadă de timp, se constată că 
în deservirea cu cărți continuă să 
se manifeste o serie de lipsuri 
semnalate în repetate rînduri de 
cititori.

Crearea unor condiții bune pen
tru deservirea cititorilor depinde 
în mare măsură de atentia pe care 
forurile locale o acordă bibliote
cilor. „în mimul rînd, cu spriji
nul sfaturilor vonulare. arată tov, 
COSTACHE OLĂREANU, meto
dist la Biblioteca centrală de stat, 
în regiuni ca Iași și Galați, de pil
dă, bibliotecilor li s-au asigurat în 
■mare parte, atît pentru sălile de 
lectură cît și pentru depozite, spa
ții și mobilier adecvat. în același 
timp, merită semnalate eforturile ■ 
depuse de unii bibliotecari în ve
derea organizării fondului de cărți, 
expunerii lor în rafturi la care pu
blicul are acces direct, întocmirea 
cu pricepere a mijloacelor de in
formare bibliografică".

în multe biblioteci, opera
țiunea d.e înmînare a cărții se des
fășoară greoi din cauza unor lip
suri în organizarea internă. Mun
ca în Biblioteca Academiei — ne-au 
spus mai mulți cititori — e s'tînje- 
nită într-o oarecare măsură din 
pricina modului de funcționa
re a celor trei săli de lectură : 
dacă mergi la sala de lectură nr. 
1 trebuie să consulți numai cărți, 
deoarece aici nu se servesc perio
dice. Se întîmplă însă că în timp 
ce consulți cărțile te lovești de o 
chestiune care trebuie neapărat, 
imediat corelată, verificată sau 
colationată cu sursa directă sau cu 
un alt text aflat într-un periodic. . 
Pentru a cerceta periodicul res
pectiv trebuie să părăsești sala 
de lectură nr. 1, să iei alt tichet 
de la garderobă, să urci la alt 
etaj, la sala nr. 2, să completezi 
un nou buletin, să mai aștepți încă 
un timp pînă ești servit. Și așa ar 
fi bine dacă după atîta așteptare 
nu s-ar întoarce buletinul cu in
dicația că periodicul cerut se con
sultă la sala nr. 3. Atunci părăsești 
și sala nr. 2, 
schimbi iarăși 
nou la etaj, la 
tezi iarăși un 
iarăși un timp 
dicul cerut. Toată această 
grinare de la o sală la alta durea
ză, uneori, pentru a clarifica 
doar un simplu amănunt bibliogra
fic. Pentru remedierea acestei si
tuații cititorii cu care am discutat 
propun ca în încăperea de lîngă 
sala de lectură nr. 1 să se amena
jeze un loc în care cei interesați să 
poată foileta rapid, pentru necesi
tat' imediate.- periodicul cerut, evi- 
tînd astfel 
celor care 
Referitor la 
sau periodicul cerut sosește cu în
târziere la locul solicitantului, tov. 
NICOLAE MIRONESCU, directo
rul acestei biblioteci, arată că în 
timp ce în ultimii patru ani cifra 
cititorilor aproape s-a dublat, per
sonalul de deservire a rămas a- 
celași. iar în prezent nu sînt sufi- 
cienti depozitari și ajutori de bi
bliotecari la sălile de lectură.

La Biblioteca centrală de stat 
trebuie să aștepți mult pînă ți se 
aduce lucrarea solicitată, pentru 
că lifturile de transportat cărți nu 
funcționează normal. In mod para
doxal, deși această bibliotecă se 
plînge de lipsă de spațiu, sala de 
documentare a fost închisă anul 
acesta de două ori. Există și ore 
de gîtuire la unele biblioteci, de 
pildă la cea universitară din Bucu
rești, cînd studenții ies de la 
cursuri și se formează cozi inter
minabile pentru manuale. în pe
rioadele de pregătire a colocviilor 
foarte multi studenți vin la biblio
tecă doar pentru consultarea unui 
curs și nu mai rămîn suficiente 
locuri pentru cei care pregătesc o 
lucrare și care au nevoie să con
sulte o întreagă bibliografie. De ce 
nu s-ar putea împrumuta unele 
cursuri la cămine ?

Obligația bibliotecilor fată de 
cititori nu se rezumă la a le înmî- 
na cărțile solicitate ; e necesar să 
li se asigure și posibilități de lar
gă informare bibliografică. Servi
ciile special create în acest scop 
(la toate bibliotecile regionale ca 
și la toate celelalte biblioteci mari) 
desfășoară însă arareori o activi
tate bine organizată pentru pre
gătirea de bibliografii, liste tema
tice și alte mijloace de informare 
generală sau la cererea cititorilor. 
Această activitate este stânjenită 
și de faptul că bibliotecile au ră
mas în urmă cu modernizarea teh
nicii de specialitate. E greu de în
chipuit cît trebuie să se caute pen
tru a se întocmi o bibliografie, din 
moment ce nu se folosește pe sca
ră largă aparatura de microfilma- 
re, sistemul de selectare mecanică 
a fișelor, 
practica curentă 
blio'teci. ~ '
la îndemîna cititorului ar tre
bui să se găsească în sălile de 

’ lectură lucrări de referință pe-care 
să le poți consulta ori de cîte ori 
ai nevoie în timpul lecturii și fără 
a trebui să mai faci fișe de cerere. 
„în această privință, nu numai la 
noi, dar nici în celelalte biblioteci 
regionale, ne spune tov. A. PET-

CU de la biblioteca regională din 
Ploiești, există o lipsă acută de 
lexicoane, dicționare pe materii, 
enciclopedii, ghiduri. Or, fără a- 
cestea, nu este de conceput activi
tatea „cititorilor de profesie", 
în cea mai mare bibliotecă a 
unei regiuni. Curios este că 
multe asemenea lucrări se găsesc 
în țară, se difuzează prin unele li
brării, mai ales din Capitală, dar 
nu ajung cel puțin în bibliotecile 
regionale. Cred că această proble
mă ar trebui rezolvată pe plan 
central de către forurile care răs
pund de aprovizionarea bibliote
cilor".

în același timp, nu sînt încă re

PE URMELE
UNEI ANCHETE
A „SCÎNTEir

zolvate problemele privind infor
marea cititorilor, ca și a bibliote
carilor, asupra cărților existente 
în biblioteci. Numeroși bibliotecari 
ne-au semnalat că o serie de ca
taloage editate de bibliotecile cen
trale apar foarte tîrziu. Astfel, Bi
blioteca centrală de stat a pregă
tit o culegere de 'prezentări biblio
grafice privind aniversările cultu
rale pe anul 1966. Ce folos 
poate 
ment 
mare 
după
parte, bibliotecile regionale nu pri
mesc cataloagele pe care le tipă
resc o serie de biblioteci centrale, 
de pildă, cea universitară din

mai 
aduce însă aceasta, din mo- 
ce a fost tipărită, într-un 
număr de exemplare, abia. 
15 octombrie ? Pe de altă

SB®

București. Consiliul așezămintelor 
culturale ar trebui să sprijine 
sistematic în acest sens bibliote
cile din rețeaua sa. în acest fel, 
cititorii ar putea fi informați unde 
se găsesc lucrările de care au ne
voie, s-ar putea stimula și schim
bul de cărți între biblioteci, puțin 
practicat pînă acum la noi.

O serie de biblioteci, în spe
cial raionale, nu și-au organi
zat suficient nici propriile cata
loage sistematice și alfabetice. Ne- 
reflectînd exact fondul de cărți e- 
xistent în depozite, cataloagele bi
bliotecii regionale din Craiova sau 
al celei raionale din Țîrgoviște nu 
pot fi niște instrumente de infor
mare deplină pentru cititori. 
Cursurile de clasificare și catalo
gare organizate în ultima vreme 
pe plan central sau schimburile de 
experiență pe aceste teme sînt de 
natură să-i ajute pe bibliotecari. 
Unii participant! la aceste cursuri 
— de pildă, la cel inițiat în Capi
tală cit bibliotecarii sindicali din 
țară, sau la cel organizat în regiunea 
Suceava — semnalau însă că lec
țiilor cu caracter profesional li 
s-au acordat puține ore, ceea ce 

, face să scadă eficiența acestor ini
țiative. „Dar nu e mai puțin ade
vărat., arală tovarășa MARIA 
SENCIUC, metodistă la Biblioteca 
Centrală de Stat, că bibliotecarii 
nu dispun nici de instrumentele 
cele mai adecvate activității de ■ 
elaborare a cataloagelor. Actualul 
manual de clasificare este de mult 
depășit. Ar trebui grăbită, tipări
rea altuia nou". Să sperăm însă că 
acest îndrumar nu va întîrzia, așa 
cum se întîmplă cu mult aștepta
tul Manual al bibliotecarului.

fon CIUCHI

A

IN

VITRINELE
LIBRĂRIILOR
ft Noi ediții din operele u- 

nor scriitori clasici și con
temporani în Editura pentru 
literatură : ODISEEA de 
Homer în cunoscuta tradu
cere a lui George Coșbuc 
(ediție îngrijită de I. Sfetea 
și Șt. Cazimir, prefață de 
Șt. 'Cazimir), SCRIERI, în 
două volume, de Costache 
Negri, (text ales, note 
și studiu introductiv de 
Emil Boldan — colecția 
„Scriitori români") și 
SCRIERI de Ion Minulescu 
(ediție în două volume, în
grijită și prefațată de Matei 
Că’linescu).

CEANUL ATLANTIC (Scri
sorile esențiale) de Ion 
Gheorghe, POEZII de 
Gheorghe Tomozei, ORFEU 
ÎNDRĂGOSTIT de Horia 
Zilieru, POEZII de Hara- 
lambie Țugui.

Șl CERINȚELE
Din ce în ce mai mult în ultima vreme, 

reclamă și din partea corpului de tehnicieni o 
dublată, însă, de o înzestrare corespunzătoare a 
posibilitățile de dezvoltare a tehnicii noastre de
și inițiativele în acest sens, ne-am adresat unor directori de teatre, pre
cum și unor

spectacolul de teatru 
adevărată virtuozitate, 
scenei, tn legătură cu 
scenă, cu preocupările

scenografi, ingineri și tehnicieni.

cobori la subsol, 
tichetul, urci din 
sala nr. 3, comple- 
buletin și aștepți 
pînă capeți perio- 

pere-

și tulburarea linistei 
consultă numai cărți, 

cazurile cînd cartea

procedee 
a 

Pe de

intrate în 
marilor bi- 

altă partg,

I
I
I
I

® Volume de critică și is
torie literară în aceeași edi
turii: VARIETĂȚI CRITICE 
de Șerban Cioculescu, EMI- 
NESCU și SCHOPENHAU
ER de Liviu Rusu, VALORI 
LITERARE de Ion Dodu 
Bălan, CONFLUENȚE LI
TERARE de Cornel Reg- 
man.

® Monografii : TUDOR 
VIANU de Ion Biberi (Edi
tura pentru literatură), I. 
ELIADE RĂDULESCU de 
George Călinescu, (în co
lecția de mici monografii 
a Editurii tineretului). C. I. 
NOTTARA de Virgil Bră- 
dățeanu (Editura Meridia
ne) și AVRAM IANCU de 
Horia Ursu (colecția „Oa
meni de seamă").

• Volume de versuri în 
Editura pentru literatură : 
NOPȚI CU LUNĂ PE O-

O VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE ! : Sala Pala
tului (seria de bilete 1 790 — orele 19,30), Patria 
(completare Ziua recoltei) — 10 ; 12,15 : 14,30 ; 
17 ; 19 , 21.
• C1T TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Republica (com
pletare Pictorul Ghiață) — 9 ; 11; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21, Grivița (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
o VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul (comple
tare Campionatele mondiale de popice — 1966) 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Victoria 
(completare Centum annl Academiae) — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; .21.
• ROCCO ȘI FRAȚII SĂI — 9,15 ; 12,30 ; OB
SESIE — 16,30; 18,45; 21 — Cinemateca.
® TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop: 
”---------“ " ; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Me- 
. -1 (la 

Arta (com- 
13.30 ; 16 ;

Brâncuși la

București — 9 ; 
Feroviar — 9 ;
lodia — 9: 11,15; 13,30; 16)30 ■ 18,45 ; 21' 
toate completarea Antagonisme), 
pletare Margareta) — 9i 11,15;
18.30 ; 20,45, Modern (completare 
Tîrgu Jiu — 9; 11,15: 13,30; 16,30; 18,45’; 21.
• MAMĂ CIUDATĂ : Capitol (completare Des
chiderea noului an universitar) — 8,30 ; 11 ;
13,30; 16; 18,30: 21.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop : 
Festival (completare Cheia succesului) — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop:
Miorița — 8,45; 11; 13,15: 15,30: 18; 20,30,
Gloria (completare Imagini din Muzeul pompie
rilor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 I 15,45 ; 18 ; 20,30, To
mis (completare Pictorul Ghiață) — 9 ; 11,15 : 
13,30; 16: 18,30: 20,45, Floreasca (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Bacău) - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
O STEAUA FĂRĂ NUME : Lumina (completare 
Tradiții maramureșene) — 9; 11,30; 13,45; 16: 
18,15 ; 20,45, Ciulești (completare Ghidrinul) —
15.30 ; 18 ; 20,30, Bucegi (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Ga
lați) - 9,30 : 12 ; 15 ; 17,45 ; 2p,30.
• VII ȘI MORȚI — cinemascop (ambele serii) : 
Central (completare Frunze) — 9,30; 15; 19.
• NOUĂ ZILE ÎNTR-UN AN : Union (comple
tare Brâncuși la Tîrqu Jiu) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• ÎN' GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Doi
na — 11,30 : 13,45 ; 16 • 18,30 ; 21.
• PUTNA 500 — GEORGE COȘBUC, CÎNTĂ- 
REȚUL PĂMÎNTULUI ROMÂNESC — PRIN 
MUZEELE CAPITALEI (6 000 DE ANI) — cine
mascop - VOX MARIS — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 6/1966 — DIMENSIUNI — SCOICA : 
Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare.
O 5 000 000 DE MARTORII : Înfrățirea între 
poare (completare Cazul „D") — 13,45 ; 
18,15 ; 20,30.
O CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : 
celsior — 9 ; 12,30 : 16 ; 19,30, Flamura — 9 ; 
12 ; ,16.15 : 20.
• TÎNĂRUI. CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA
— O NOAPTE DE VIS — TINEREȚE — VEZI, 
RÎNDUNEI.ELE SE DUC I : Dacia — 9 — 21 în 
continuare.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : 
Buzești (completare Margareta) — 15 ; 17,45 ;
20.30, Crîngași — 15,15 ; 18 : 20,30.
• BOCCACCIO '70 : Unirea (completare Fer
menții la lucru) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Lira (com
pletare Tradiții maramureșene) — 15,30 ; 18 :
20.30.
9 NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Flacăra 
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Galați) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• REPULSIE : Vitan — 15,30 : 18 ; 20,15,
• DILIGENȚA : Munca (completare Inima șl
conștiința) — 16: 18,15: 20,30.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT — 
serii : Popular — 16 : 19,30.
« UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI :
(completare Campionatele mondiale de popice
— 1966) — 8,45: 11: 13,15; 15,30: 18; 20,30. 
9 YOYO : Moșilor (completare Planeta enigme
lor) — 15,30; 18: 20,30.
9 INSULELE FERMECATE : Cosmos (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 15,30 : 
18 ; 20,15.
O CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Viitorul — 
15,30 ; 18 : 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
Colentina — 15 ; 18,45.

■ • ZORBA GRECUL : Volga — 9 ; 11,15 ; 14,45 : 
17,45 ; 20,45.
O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Ra
hova — 15,30: 18; 20,30.
® SERBĂRILE GALANTE : Progresul (completare 
Un secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,45. 
n CASA NOASTRĂ : Drumul Sării (completare 
Corduba) — 15.30 : 18 ; 20,30.
9 SATUL PLUTITOR : Ferentari fcompletare 

' Copiii... iar copiii) — 15,30 : 18 ; 20,30.
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : 
Cotrnceni — 15,15 ; 18 ; 20,45.

. ...... Pacea (completare

po-
16 ;

Ex-

ambele

Aurora

I
I

ACȚIUNEA „ZIMBRUL" : Pacea (corn 
O lacrimă pe obraz) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

• Volume de proză : 
„ORGA DE BAMBUS" de 
Pop Simion, AMINTIRI DE 
LA „VIAȚA ROMÂNEAS
CĂ" de M. Sevastos (ediție 
în întregime refăcută), ro
manele DESEN DUPĂ NA
TURĂ de Traian Filip și 
REÎNTOARCEREA POSI
BILĂ de Sorin Titel, PISI
CA ȘI VORBELE, povestiri 
de Silvia Nicolau Cinca (E- 
ditura pentru literatură) și 
volumele de povestiri DE 
CHEMAT BĂRBATUL PE 
STELE de Vasile Rebreanu, 
AMINTIRI SIMPLE de 
Constantin Georgescu, ÎN
CLEȘTAREA CU MOAR
TEA (Din jurnalul unui 
chirurg) de Ion Vintilă (Edi
tura tineretului).

® în colecția „Luceafă
rul" : SINGURĂTATEA ÎN 
DOI, versuri de Ioanid Ro- 
manescu, DIMINEAȚA, po
vestiri de Constantin Stoiciu 
(Editura pentru literatură), 
POARTA CETĂȚII, versuri 
de Gheorghe Pituț (Editura 
tineretului).

• în Editura tineretului a 
apărut sub semnătura lui 
Ion Brad și Ion Miclea vo
lumul intitulat FIICA DU
NĂRII ȘI A MĂRII.

urmările

IMPROVIZAȚIEI

— Foarte puțini știu — 
spune RADU PENCIULES- 
CU, directorul Teatrului 
Mic — cită bătaie de cap 
ne dă confecționarea cu 
mijloace proprii a acelui 
minim de aparataj tehnic, 
necesar diferitelor piese 
(trape, scene turnante 
etc.). De regulă, teatrele 
le realizează cu ajutorul 
meseriașilor proprii (care, 
bineînțeles, nu au nici o 
calificare în acest sens) 
sau al colaboratorilor ex
terni (care și ei se pot nu
măra pe degetele de la o 
mînă, în timp ce premie
rele unei stagiuni sînt de 
ordinul zecilor).

în provincie lucrurile se 
complică și mai mult. Sce
nografa OLGA MUȚIU, 
referindu-se la experien
ța de lucru în teatrele din 
Brașov și Sibiu, aprecia 
că, deși a obținut con
cursul unor întreprinderi 
și cooperative locale — de 
pildă „Balanța" din Sibiu 
— pentru realizarea unor 
minime mijloace sceno- 
tehnice, încercările pline 
de bunăvoință ale diferi
telor uzine nespecializate

Cum se face primul contact 
al studenților 
cu mediul universitar

își păstrează caracterul 
de improvizație, de dile
tantism.

Dintre aparatele sau 
Instalațiile care lipsesc 
scenelor teatrelor, unele 
s-ar putea lesne procura 
în urma unei intervenții 
mai hotărîte a Comitetu
lui de Stat pentru Cultură 
și Artă la întreprinderile 
care le produc în mod 
curent. De pildă, becu
rile de proiecție, pe 
care teatrele și le procu
ră cu mare greutate, 
ar putea fi produse la 
„Electrofar" sau la Fabri
ca de becuri Fieni. De a- 
semenea, simțim nevoia 
unor difuzoare de ca
litate și a unor bune 
magnetofoane care să 
ofere acel sunet de ca
litate necesar spectacolu
lui dramatic. Și în a- 
cest caz lucrurile s-ar 
rezolva, dacă uzina „Elec
tronica" ar asimila în pro
ducție un aparataj de so
norizare fină pentru teatre. 
Pentru crearea unor con
diții ideale de joc este 
nevoie și de izolarea fo
nică a scenelor. Astfel 
de materiale izolatoare se 
fabrică în țară. Și totuși 
nu s-a întreprins aproa
pe nimic pentru a feri să
lile și scenele de zgomo
tele nedorite care pătrund 
adesea de afară.

După 
Radu 
Dorin 
cum și alți participant! 
la anchetă, 
trem de utilă înființarea 
unui laborator de cerce
tări specializat în proble
me de teatru (scenotehni- 
că, materiale noi, soluții 
diferențiate pentru fiecare 
teatru și spectacol în par
te etc.) care să desfășoa
re o muncă sistematică 
de proiectare științifică. 
Practica a dovedit aă o 
serie de probleme, apa
rent insolubile, pot fi les
ne rezolvate cu un plus 
de inventivitate din par
tea oamenilor de teatru.

1-2 ani, după terminarea 
facultății.

— Pînă atunci, comple
tează VICTOR TUDOR 
POPA, directorul Teatrului 
din Turda, ar fi utilă des
chiderea unor cursuri, de 
mult promise de Consiliul 
Teatrelor, pentru califica
rea actualilor tehnicieni 
din instituțiile dramatice 
(de pildă, electricieni, pe- 
ruchieri etc.). Avantajul 
ar fi evident, căci obținînd 
o calificare superioară, 
salariații noștri ar putea 
înlocui cu succes pe spe
cialiștii colaboratori ex
terni a căror angajare 
grevează costul general 
al spectacolului.

DE CE RĂMlN

FONDURI

NECHELTUITE?

Studenție... Cite visuri, planuri de viitor nu-și 
făuresc elevii din ultimii ani ai liceului cu gîn- 
dul la viitoarea lor identitate școlară 1 Cîte dis
cuții pasionante despre „ce vom urma", „cum va 
fi la facultate", „ce vom studia", cu ce aureolă 
de poezie și inedit este imaginată — de pe 
băncile liceului — viața de student, activitatea 
universitară 1 Și, iată, o dată cu fiecare toamnă, 
o nouă promoție de absolvenți ai liceului, 
trecuți prin încercările pline de emoții ale con
cursului de admitere, devin studenți în anul I, 
intră în marea familie universitară. în acest 
an, grupa „bobocilor", cum le spun prietenește 
și „ocrotitor" studenții mai mari, reprezintă a- 
proape un sfert din tineretul universitar.

asupra acestor 
universitare. O 

care se asea- 
cu

Incepîndu-și studenția, 
cei mai mulți tineri nu-și 
închipuie vreo clipă că 
nu va fi nevoie de muncă 
susținută, de studiu indi
vidual, de pregătire pen
tru examene, de notițe și 
conspecte. Numai că fie
care are o imagine per
sonală 
îndatoriri 
imagine
mână ioarte mult 
viața școlară, cu modul 
de studiu cu care a fost 
obișnuit. Față în iață cu 
dimensiunile reale ale 
îndatoririlor universi
tare, cei mai mulți sînt la 
început descumpăniți. 
„Mi-e greu să urmăresc 
firul prelegerii și în ace
lași timp să notez tot ce 
e important — ne-a spus 
studentul Florin Scorțaru, 
de la Facultatea de me
canică a Institutului poli
tehnic din Galați. Nu 
știu practic cum să iac un 
conspect, cum să mă pre
gătesc pentru seminar".

Majoritatea cadrelor 
didactice cu care am stat 
de vorbă privitor la stu
denții din anul I au rele
vat necesitatea unor ac
țiuni prin care noii stu- 
denți să fie ajutați să se

încadreze cit mai repede 
în ambianța universitară,' 
să se acomodeze cerin
țelor și îndatoririlor stu
diului într-un institut 
învățămînt superior.

Cu rare 
programul 
studenții 
sesc acțiunile consacrate 
direct formării deprinderi
lor de studiu individual, 
însușirii unor metode 
adecvate specificului de 
muncă din facultate. Ici, 
colo, cite o „consfătuire 
metodică" cu studenții 
din anul I, în care li se 
explică destul de general, 
cum să ia notițe, cum să 
învețe etc., etc. Pe alocuri 
există chiar și părerea — 
evident greșită — că or
ganizarea acestor acțiuni 
ar fi în exclusivitate 
sarcina organizației U.T.C. 
și a asociației studenți
lor din facultate. „La noi 
— recunoaște lectorul 
Teodor Buhăiescu, de la 
Institutul politehnic din 
Galați, despre acomo
darea noilor studenți cu 
formele de lucru universi
tare se vorbește la modul 
general. Organizația 
U.T.C. și Asociația stu
denților acționează abia

de

din
cu

excepții, 
de lucru 

începători lip-

str. Al. Sahin
19,30.

„C. I. Nottara* (sala Magheru) : HIPNO- 
(sala Toatrului evreiesc de stat) : ABSEN- 
VIOLONCEL — 20.
„Barbu Delavrancea" : TURCARET — 20. 
Mic ■ DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) :

• Teatrul de operă și balet : FAUST — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ; LOGODNICUL DIN 

19,30.
de Comedie : INSULA — 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd.

LUNA —
9 Teatrul
® Teatrul _ __
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON 
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU 
SlNT TURNUL EIFFEL
O Teatrul
ZA — 20,
ȚA UNUI
9 Teatrul
O Teatrul
® Teatrul
GULIVER 1N ȚARA PĂPUȘILOR — 15,30.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
REVISTA DRAGOSTEI - 20.
9 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
9 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNA
ȚIONAL — 19,30.

în direcția -întocmirii unor 
planuri de măsuri. „Nu e 
de mirare că 
răstimp noii 
„scăpați” de 
obișnuit al școlii, 
mează o părere 
despre disciplina 
sitară.

Dar în ce cadru
te realiza cu mai mult fo
los îndrumarea studenți
lor din anul I, care sînt 
forurile cele mai îndrep
tățite să o facă, prin ce 
modalități ? Asupra aces
tor probleme, conducă
tori de instituții de învă
țămînt superior, cadre di
dactice, activiști ai orga
nizațiilor de tineret din 
facultăți ne-au împărtășit 
cu amabilitate experiența 
personală, propuneri pen
tru o mai rodnică activi
tate. La Cluj, coni. dr. 
Ion Albu de la Institutul 
de medicină și farmacie, 
care se ocupă 
consecutiv de 
rea cadrelor 
care lucrează
consideră că sprijinul a- 
cordat acestor studenți 
trebuie să înceapă din 
prima zi de studiu, să vi
zeze îndeosebi familiari
zarea cu disciplinele cele 
mai importante, care ri
dică dificultăți de studiu, 
cu metodele concrete de 
lucru — organizarea 
timpului, modul de con
sultare a bibliografiei, în
tocmirea conspectelor, re
zumatelor etc. Prof. univ. 
Ștefan Pascu, decanul Fa
cultății de istorie-filozofie 
a Universității „Babeș- 
Bolyai", subliniază că 
la aceste acțiuni nu-i su
ficient numai să „asiste" 
cadrele didactice și în
drumătorii de an, ci în
drumarea studenților din 
anul I trebuie să fie direct 
sarcina catedrelor, a ca
drelor didactice compe
tente și cu experiență.

în această ordine de 
idei, prof. dr. docent Ilie 
Popa, prorector al Uni
versității „Al. I. Cuza" din 
Iași, ne-a relatat o intere
santă experiență persona
lă : „în cadrul catedrei 
de matematică a institu
tului nostru pedagogic, 
încă de la primele ore de 
curs prezentăm studenți
lor elemente — strict ne
cesare — de logică și 
structură a raționamentu
lui matematic, 
apoi ore de 
care, conduse 
profesori și 
numai de asistenți, permit 
să ne cunoaștem indivi
dual studenții, nivelul lor 
de pregătire. După vreo 
două săptămîni de la 
deschiderea anului uni-

în acest 
studenți, 
controlul 

își for- 
greșită 
univer-

se poa-

de trei ani 
îndruma- 
didactice 

cu anul I,

Acordăm 
consultații 
chiar de 

lectori, nu

versitar, obișnuiesc să 
chem prin rotație cîte 
circa 10 studenți și să 
stau personal de vorbă 
cu ei. Discut apropiat cu 
ei despre modul cum, 
unde și cit învață, unde 
au ajuns cu însușirea ma
teriei, ce greutăți întîm- 
pină ; în același timp, le 
dau sfaturi concrete, dife
rite de la caz la caz, asu
pra modului cum să se 
încadreze în viața univer
sitară. Discuții asemănă
toare au și celelalte ca
dre didactice".

Mai mulți interlocutori 
au remarcat faptul că 
primele prelegeri și mai 
ales primele seminarii pot 
să constituie un cadru 
foarte bun pentru introdu
cerea studenților începă
tori în atmosfera specifică 
facultății. Cum anume ? 
Ne-o spune acad. Nicolae 
Petrulian : „Prezentînd de 
la început o perspectivă 
a ansamblului ce urmea
ză a fi parcurs, indicînd 
modalități directe de stu
diu, de însușire și apro
fundare a 
Un control 
modului de 
lor studenți 
sibilitatea 
mai rodnice, a prevenirii 
rămînerilor în urmă la în
vățătură, a „asalturilor" 
atît de dăunătoare din 
preajma sesiunii de exa
mene". Cadre didactice 
universitare au făcut și o 
serie de propuneri pe 
care le prezentăm, pe a- 
ceastă cale, forurilor su
perioare de învățămînt : 
organizarea unor cursuri 
sau seminarii de limba 
română pentru toți stu
denții anului I, care să în
deplinească printre alte 
funcții și pe aceea de a 
activiza, preciza și îmbo
găți vorbirea studenților 
(prof. univ. Dumitru Bex- 
lescu și prof. univ. Geor
ge Văideanu din Iași) ; 
micșorarea — acolo unde 
este posibil — a numă
rului grupelor de studenți, 
pentru a înlesni cadrelor 
didactice lucrul mai direct 
cu fiecare tînăr (asistenta 
Elvira Sorohan, din Iași). 
Este nevoie să se por
nească grabnic la lucru 
— doar a trecut aproape 
o lună de la deschiderea 
cursurilor — să se trans
pună în practică propu
nerile, măsurile bune pre
conizate, ca și altele ce 
se vor ivi pe parcurs.

cunoștințelor, 
permanent al 
lucru al noi- 
ne va da po- 
unei dirijări

Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU, 
Radu APOSTOL, Nico- 
lae MOCANU, Alexan
dru MUREȘAN, Manole 
CORCACI

cum apreciau 
Penciulescu, ing. 
Manolescu, pre-

ar fi ex-

MESERII PE CALE

DE DISPARIȚIE?
Manevrarea aparaturii 

de scenă sau confecțio
narea materialelor nece
sare implică o calificare 
specială. Dar vechile ca
dre încep să părăseas
că culisele scenei, se 
înființează mereu teatre 
noi. Unde se va găsi noul 
personal tehnic necesar ? 
Unde se poate califica un 
șef electrician sau un ma
șinist, de exemplu ? Răs
punsul este laconic : NI
CĂIERI, S-ar părea deci 
că avem de-a face cu me
serii pe cale de dispari
ție.

— Calificarea empirică 
a cadrelor tehnice din 
teatru — este de părere 
AL. BRATĂȘANU, șeful ca
tedrei de scenografie de 
la Institutul de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu* 
— ridică numeroase greu
tăți. Ar fi deci foarte ne
cesară înființarea (pe lin
gă Institutul de teatru, de 
pildă), a unei școli tehni
ce cu astfel de profil. D9 
altfel este susceptibilă de 
îmbunătățiri chiar și pro
grama analitică a viitori
lor „arhitecți" ai specta
colului : scenografii. Aș 
sugera astfel amplifica
rea cunoștințelor de teh
nică predate în institut și 
înființarea unei perioade 
de asistenție (stagiu) de

S-ar părea că dotarea 
instituțiilor teatrale cu a- 
parata) tehnic necesită 
cheltuieli mar! și 
cauză a întîrzieriloi 
tente o constituie 
unor sume de bani 
însă, paradoxal, 
sfîrșitul fiecărui an, 
fondurile alocate special 
în acest scop, rămîn sume 
importante necheltuite. 
Explicația ne-o oferă di
rectorul administrativ al 
Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra", E. SPIRU :

— In afara fondurilor 
de investiții, teatrele pri
mesc din partea sfaturi
lor populare și o serie de 
fonduri din rezerva buge
tară. Acestea însă ajung 
la dispoziția noastră prea 
tîrziu, în ultimul trimestru, 
adică atunci cînd nu mai 
putem găsi un executant 
care să ne livreze coman
da ptnă la sfîrșitul anu
lui. Și astfel sumele rămîn 
necheltuite. De aceea, 
propun ca aprobarea fon
durilor amintite să se 
facă mai devreme, în tri
mestrul doi.

Nici fondurile valutare 
gospodărite de C.S.C A. 
nu-și găsesc tntotdeauna 
o utilizare ludicioasă. 
După cum aprecia PAVEL 
CĂNANĂU, directorul Di
recției planificării și or
ganizării muncii din 
C.S.C.A., nu există nici un 
om de specialitate care 
să se ocupe de comenzi și 
achiziții.

SUGESTII

că o 
exis- 
lipsa 
lata 

că la 
din

1. Studierea posibilității 
de a se Înființa un labo
rator central de cercetări 
de scenografie și tehnică 
teatrală. Pentru executa
rea soluțiilor propuse să 
se organizeze pe lingă 
întreprinderile Industriale 
specializate secții dedica
te in exclusivitate acestei 
sarcini.

2. întocmirea unei situa
ții a tehnicienilor din tea
tre (număr șl califica
re) șl organizarea unor 
cursuri de specializare 
pentru ei.

3. Studierea de către 
C.S.C.A. a actualului re
gim financiar al instituții
lor de artă, referitor la 
procurarea fondurilor șl 
materialelor necesare do
tării tehnice a scenei și 
elaborarea unor propuneri 
care să fină seama de 
specificul acestor insti
tuții.

Radu CONSTANTINESCU

15,25 — Fotbal : Intîlnirea amicală dintre echipele 
,OAA Italiei și U.R.S.S. Transmisie de la Milano.
18,00 — Pentru cei mici : Povestiri pe degete — 

„Din lumea celor care nu cuvîntă" de Emil 
Gîrleanu. Prezintă : Brîndușa Zaița-Silves- 
tru.
— Pentru tineretul școlar : 1 001 de Între
bări — „Minuni în eprubetă".

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Recital poetic : „Cîntece de iubire*.
19.35 „Pornind de la un gag" — emisiune reali

zată în colaborare cu Arhiva Națională de 
Filme.

20,00 - Cînd interpret» compun — emisiune mu- 
zical-distractivă.

2D.40 — istoria teatrului universal — emisiunea a 
XXIII-a.

22.20 - Adagio din baletul „Spartacus* de Hacia-
turian și „Elegie" de Ceaikovski, tn inter
pretarea balerinilor Kasatkina, Liepa și 
Vlasov, soliști ai Teatrului Mare din Mos
cova.

22.35 — Telejurnalul de noapte.
22,45 — Buletinul meteorologic.
22.50 — închiderea emisiunii.
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0 ÎNTREPRINDERE MICĂ 
CU TEHNICITATE ÎNALTĂ 

o Eficiența tehnologiei moderne de lucru • Cheia 
succesului: permanenta legătură intre știință 

și producție ® Termene reduse de execuție — 
însemnate economii bănești și materiale

Grupul 3 șantiere-Ro- 
man aparține de Trustul 
regional de construcții 
Bacău și execută nu nu
mai lucrări edilitare și so- 
cial-culturale, ci și cons
trucții de obiective in
dustriale. Chiar în con
dițiile acestui profil de 
activitate, extrem de di
ferit, colectivul de aici 
s-a străduit întotdeauna 
să satisfacă cerințele be
neficiarilor, efectuind lu
crări de calitate, în ter
men scurt, pe baza ridi
cării continue a tehnici
tății execuției. Indreptîn- 
du-și eforturile spre a- 
ceste obiective importan
te, constructorii din ca
drul acestui grup de șan
tiere au ținut cu tot 
dinadinsul să infirme 
concepția, din păcate în
că destul de des întîlni- 
tă, potrivit căreia înalta 
calitate a lucrărilor și 
tehnicitate a producției ar 
fi numai apanajul marilor 
trusturi și întreprinderi 
de construcții, care dispun 
de un bogat fond mate
rial și de cadre.

Cu argumente serioase, 
la care mă voi referi pe 
scurt, afirm că experien
ța cîștigată de muncitorii 
și cadrele tehnice din ca
drul acestei unități de 
construcții în soluționa
rea eficientă a proble
melor pe care le ri
dică organizarea judicioa
să și realizarea unor lu
crări de calitate, cu grad 
sporit de complexitate 
tehnică, le-a dat posi
bilitatea ca la obiectivele 
construite în acest an să 
aplice soluții și tehno
logii originale de lucru, 
la. țrivelul. actualei dezvol
tări în domeniul construc
țiilor. Bunăoară la exe
cuția atelierului mecanic, 
de la Complexul S.M.T.

Filipești Roman s-au uti
lizat, în locul ferme
lor monolit, ferme cu 
18 metri deschidere, pre- 
comprimate după meto
da termoelectrică, o so
luție nouă, folosită pen
tru prima dată în țară. 
Procedeul, de marc inte
res tehnic, care ar putea 
fi aplicat cu bune rezul
tate și pe alte șantiere, 
a permis să se realizeze 
o construcție mult mai 
ușoară și mai ieftină de- 
cît cele de pînă acum, să

un singur exemplu, aș 
aminti recenta lucrare de 
la Fabrica de zahăr din 
Roman, unde această uni
tate de construcții a 
executat o hală indus
trială cu capacitatea de 
5 000 tone pentru depozi
tarea borhotului uscat, 
înainte de a porni efec
tiv la lucru, s-a analizat 
în amănunt proiectul de 
execuție.. Scopul urmărit 
a fost de a se scurta pe 
cît posibil durata lucră
rilor, fără a se știrbi cu

ÎNAINTATE
se utilizeze integral par
cul de mașini din dotarea 
întreprinderii, fără a fi 
nevoie de alte utilaje. De 
asemenea, calitatea lucră
rilor s-a îmbunătățit 
simțitor : în primul rînd, 
a fost eliminat orice pe
ricol de apariție a fisuri
lor. inevitabil în varian
ta veche, cu ferme mono
lit.

Specialiștii și colectivul 
acestui grup de șan
tiere au avut prilejul 
să-și afirme capacitatea 
tehnică mai ales în exe
cutarea unor obiective in
dustriale republicane de 
mare anvergură, mult 
mai complexe decît cel 
amintit. Ca să citez doar

In construcție la Galați

Un mare 
triaj uzinal

In partea de vest a Combinatului side
rurgic de la Galați se află în construcție cel 
mai mare triaj uzinal din țară. El este prevă
zut cu 27 linii pentru primirea, trierea și 
expedierea vagoanelor. Din acestea, 3 au fost 
terminate. Alte 10 se află în lucru. Triajul va 
realiza legătura cu șantierele sectoarelor oțe- 
lărie, furnale, laminoare și depozitele de 
minereuri.

Pentru a crea o imagine mai completă asu
pra intensității traficului feroviar în etapa 
finală, e suficient de amintit că zilnic în 
combinat vor intra circa 1 000 vagoane cu 
capacități între 20 și 60 tone fiecare.

(Agerpres)

nimic calitatea lor. Spe
cialiștii grupului au pro
pus proiectantului nume
roase schimbări de solu
ții. Intre altele, au ce
rut ca elementele de 
rezistență ale șarpan
tei să fie preturnate 
pe șantier, dintr-o singu
ră bucată, în locul reali
zării lor din 5 bolțari pre
fabricați în uzină, așa 
cum prevedea proiectul. 
Soluția adoptată i-a scu
tit pe constructori de o 
seamă de dificultăți, ine
rente de altfel la trans
portul și montarea bolța- 
rilor — fiecare bolțar a- 
vînd greutatea între 2,5— 
8 tone, în funcție de tipul 
folosit. Adoptarea acestei 
soluții a permis să se a- 
tingă o productivitate ri
dicată în muncă, să se îm
bunătățească calitatea a- 
cestor lucrări. Marele a- 
vantaj al soluției folosite îl 
constituie reducerea du
ratei de execuție, ceea ce 
a corespuns scopului pro
pus inițial. Montarea ce
lor 15 tronsoane — fieca
re avînd o greutate de 
circa 25 de tone — a du
rat numai 10 zile. Extin
derea aceleiași soluții și 
în cazul grinzii de coamă 
a scurtat cu peste două 
luni durata de execuție. 
In plus, s-au eliminat di
ficultățile betonării aces
tei grinzi la mare înălți
me — aproape 20 metri.

Deoarece hala era am
plasată la distanță apre
ciabilă de locul de uscare 
a borhotului, nenumărate 
probleme a creat și 
realizarea sistemului de 
transport. După ample 
calcule și confruntări de 
variante cu Droiectantul, 
s-a optat pentru construi
rea unei conducte suspen- 
date, susținută la capete 
prin 2 stîlpi de beton ar
mat monolit. întrucît

deschiderea dintre cei doi 
stîlpi era neobișnuit de 
mare — peste 190 metri 
— noi probleme s-au ivit 
la montarea ei. Cu ajuto
rul filialei din Iași a In
stitutului de cercetări 
pentru construcții, a fost 
înlăturată și această di
ficultate. Nu pot trece 
peste acest exemplu fă
ră a aminti că în 
tot timpul cît a durat 
construcția s-a ținut o 
permanentă legătură și 
cu cadrele didactice de la 
catedra de beton armat a 
Institutului Politehnic din 
Iași. care, de asemenea, 
au sprijinit mult apli
carea unor tehnologii de 
execuție mai puțin folo
site pe șantiere pînă a- 
cum. Este o legătură pe 
care trustul nostru se va 
strădui s-o consolideze 
și s-o lărgească în viitor.

Firește, adoptarea unor 
noi soluții tehnologice si 
de execuție nu s-a făcut 
aici doar de dragul de a fi 
cu orice preț originali. I- 
deea centrală de la care 
s-a pornit a fost aceea de 
a scurta cît mai mult po
sibil durata de execuție, 
de a îmbunătăți calitatea 
lucrărilor și, în ultimă 
instanță, de a reduce cos
tul investiției. Putem spu
ne că obiectivele urmări
te au fost pe deplin rea
lizate. Datorită soluțiilor 
propuse de soecialiștii 
grupului, a crescut cu 30 
la sută gradul de prefa- 
bricare a elementelor din 
beton armat, ceea ce a 
contribuit la reducerea 
consumului de material 
lemnos cu peste 100 mc. 
Durata de execuție a ha
lei de la Fabrica- de 
zahăr Roman a fost scur
tată cu circa două luni, 
iar costul total al lucră
rilor este mai mic cu 
peste 200 000 lei decît de
vizul stabilit inițial. Nu 
exagerez dacă accentuez 
că lucrarea executată de 
către muncitorii și spe
cialiștii acestui grup de 
șantiere reprezintă un 
model de ceea ce înseam
nă o execuție modernă a 
unei construcții.

Realizările de pînă a- 
cum demonstrează fără 
tăgadă că și unitățile de 
construcție mai mici, a- 
parținînd trusturilor re
gionale, sînt pe deplin ca
pabile și mature din 
punct de vedere tehnic 
să execute lucrări la ni
velul tehnicii actuale, ca
re pînă acum erau încre
dințate în exclusivitate 
întreprinderilor republi
cane de construcții. Im
portant este ca unitățile 
de construcții așa-zis 
mai mici să perseve
reze în aplicarea cu ho- 
tărîre a metodelor de 
construcții existente în 
arsenalul atît de bogat al 
tehnicii avansate.

Ing. Victor GHERMAN
Truslul regional de 
construcții — Bacău

Combinatul de îngrășăminte cu azot Piatra Neamț (Foto : Agerpres)

Disciplina și conștiinciozitatea 
garantează buna funcționare 
a transporturilor pe calea ferată

Direcția regională C.F.R. Craiova 
își desfășoară activitatea pe cu
prinsul a cinci regiuni, însumînd 
peste 2 200 kilometri de cale ferată. 
Din stațiile ei pleacă sau sosesc 
zilnic, din toate colturile țării, cir
ca 600 trenuri de marfă și călători. 
Unitățile din cadrul acestei direc
ții regionale au cunoscut în ultimii 
ani o continuă modernizare și dez
voltare tehnică. Stațiile Craiova, 
Caracal, Roșiori-Nord, Filiași. Tr. 
Severin, Ișalnița, Răcari și altele 
au fost sistematizate și centraliza
te electrodinamic. Tracțiunea cu 
locomotive cu aburi a fost înlo
cuită treptat cu locomotive Diesel- 
electrice de 2 100 CP, 67 la sută 
din volumul total al transporturi
lor de mărfuri și călători efectuîn- 
du-se în prezent cu asemenea lo
comotive. In actualul cincinal se 
vor investi circa 1,5 miliarde lei 
pentru dezvoltarea și moderniza
rea în continuare a transporturi
lor feroviare pe raza regionalei.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din unitățile acestei direcții re
gionale de cale ferată au obținut 
realizări de seamă în îndeplinirea 
planurilor de transport și folosirea 
mai bună a materialului rulant. în 
ultimii cinci ani, ei au sporit con
siderabil volumul total al trans
porturilor ; viteza comercială a 
crescut de la 17,16 la 22 kilometri 
pe oră, iar prețul de cost pe tonă- 
kilometrică convențională a fost 
redus cu 6,75 la sută. în lunile care 
au trecut din acest an, ceferiștii 
regionalei Craiova au realizat toți 
indicatorii de plan, creînd o bază 
solidă îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce le revin în actualul 
cincinal. Folosind mai bine mate
rialul rulant, efectuînd transpor
turi mai rapide, ei au obținut eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de peste 2 000 000 
lei și 25 000 000 lei beneficii.

In toate sectoarele de muncă de 
pe raza de activitate a Direcției re
gionale C.F.R. Craiova — în stații, 
depouri, la întreținerea căii, revi
zia de vagoane etc — lucrează'nu
meroase cadre de nădejde, oameni 
care dovedesc înaltă răspundere și 
conștiinciozitate în muncă. Pen
tru merite deosebite în asigu
rarea siguranței circulației și 
comportarea ireproșabilă în ser
viciu, 537 de ceferiști au fost distinși 
cu ordine, medalii și insigna 
„Pentru merit ceferist". Am con
semnat cu plăcere numele meca
nicului Stancu Cioacă și al ajuto
rului său Ștefan Machea, care con
duc trenul automotor de călători 
1090 ; în împrejurări destul de gre
le, ei au evitat o ciocnire de tre-

nuri. Pentru acest act de curaj, de 
vigilență și disciplină profesională, 
conducerea direcției regionale a a- 
cordat mecanicului un premiu ex
cepțional. echivalent cu valoarea a 
două salarii, iar ajutorului său — 
un salariu.

Discutînd cu tovarășii Vasile 
Pungari și Constantin Stăvaru, din 
serviciul de siguranța circulației 
al direcției regionale, am aflat și 
alte numeroase exemple care de
monstrează conștiinciozitatea și 
răspunderea cu care își fac datoria 
marea majoritate a feroviarilor 
craiovdni. în urmă cu cîteva luni, 
impiegatul de mișcare Nicolae Bă- 
dulescu, din stația Meri, a preîn- 
tîmpinat ciocnirea trenului de per
soane 2905, expediat din stația Va
lea Sadului, cu trenul 2601/11, o- 
prit în linie curentă din cauza frî-
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Recent am primit o scrisoare 
din raionul Negru Vodă. Iată con
ținutul :

„Din vara anului 1965 pe 
terenul agricol al raionului 
nostru se află mari cantități 
de paie de grîu. Acestea, deși 
sînt. plătite unităților agricole 
de către Centrul de colectare 
și transport al paielor din 
Constanța, stau ,și acum pe 
cîmp, în bătaia ploilor. Mii dc 
tone de paie, care constituie 
materia primă pentru indus
tria de celuloză și hîrtie, se 
degradează".

Ne-am deplasat la fața locului. La 
G.A.S. Negru Vodă, peste șirele 
de paie parcă a trecut furtuna. 
Baloții sînt aruncați ici și colo pe 
o mare întindere de teren. Paiele 
plouate s-au depreciat și galbenul 
auriu de odinioară a devenit a- 
preape negru. Deprecierea paielor 
nu constituie singura pagubă. Pe 
lîr.gă fiecare șiră, la arături, s-a 
ocolit, lăsîndu-se o suprafață des
tul de mare de teren nefolosit. 
Numai la această gospodărie, da
torită neridicării la timp a paie
lor contractate, nu s-au putut fo
losi, timp de doi ani, circa 10 ha 
de teren. Trustul Gostat Constanța 
ne-a informat că în această situație 
se mai află și gospodăriile de stat 
Amzacea. Pecineaga, Independen
ța și altele. De un an și jumătate 
stau pe cîmp, neridicate, peste 
9 000 tone de paie de grîu.

Căror cauze se datorește aceas
tă situație ? Un. prim popas la Fa
brica de celuloză Palas.

— Au fost cazuri, atît anul tre
cut, cît și în acest an, cînd nu am 
avut materie primă pentru fabri
carea celulozei — ne-a spus tova
rășul Ion Coman, directorul fabri
cii. Centrul de colectare și trans

ganizare și, uneori, a mijloacelor 
de transport a creat unele greu
tăți.

Se constată o ciudățenie : cen
trul de colectare și transport al pa
ielor are cîte un delegat în fiecare 
raion. Acesta este plătit să se o- 
cupe numai de încheierea contrac
telor și de preluarea paielor. în

port al paielor din Constanța, care 
trebuie să ne asigure aprovizio
narea ritmică, ne-a creat mari 
greutăți.

De ce nu au fost asigurate pa-, 
iele ? Iată ce ne răspunde tova
rășul Constantin Andrei, șeful 
centrului de colectare și transport 
al paielor :

— Ne-am zbătut să găsim cele 
mai bune soluții pentru a asigura 
transportul zilnic, dar lipsa de or

treprinderea regională de transpor
turi auto a avut mașini la dispo
ziție aproape tot timpul anului, 
mai ales din noiembrie și pînă în 
mai. Dar centrul de colectare 
nu s-a îngrijit, imediat după 
recoltarea griului, de crearea unor 
spații de depozitare corespunză
toare în apropierea șoselelor as
faltate. Cînd au început ploile de 
toamnă, cum era de așteptat, ma
șinile nu au mai putut intra pe

terenul arat. In această situație, I 
centrul de colectare, care plătise I 
întreaga cantitate de paie contrac
tată, și-a pus întrebarea : „Cum a- I 
coperim planul?". Atunci, s-a re- | 
curs la două „soluții". Prima : să 
reclame unitățile gostat Arbitra- I 
jului de stat, cu pretenția ca pa- | 
iele vechi, degradate (se înțelege, - 
din vina centrului de colectare) să I 
fie înlocuite cu paie din acest an. | 
Gospodăriile de stat au respins, - 
bineînțeles, această pretenție. Pro- | 
"cesul nu s-a judecat încă. A doua | 
„soluție" este mai ingenioasă : > 
în luna iulie, o adresă zbura I 
către Ministerul Industriei Chi- g 
mice : „Vă rugăm să aprobați _ 
casarea a 5 000 tone paie, care | 
din cauza intemperiilor s-au de- | 
gradat". Răspunsul la această a- _ 
dresă nu a sosit. Dar, conducerea I 
centrului de colectare îl așteap- | 
tă. Cîteva lucruri însă sînt certe : _ 
9 000 tone de paie, în valoare de | 
aproape 2 milioane lei, se risipesc | 
pe cîmp, în timp ce fabrica tre- . 
buia aprovizionată ritmic cu ma- 9 
terie primă. Pe lîngă risipa de paie, g 
se irosesc în regiune 50 de hectare _ 
de teren ocupate de aproape doi B 
ani.

Poate că Ministerul Industriei > 
Chimice va reuși să rezolve mai | 
grabnic această situație pentru ca | 
preluarea paielor să se facă ne- _ 
întîrziat.

V. MIHAI
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nării neprevăzute a unor vagoane 
din garnitură.

La Craiova au fost premiați ex
cepțional un număr de patru lăcă
tuși de revizie pentru modul ire
proșabil în care își îndeplinesc a- 
tribuțiile. într-una din zile, ei 
au depistat nereguli încă de la 
formarea unor trenuri, care ar fi 
putut provoca accidente. In com
punerea a două trenuri se aflau 
vagoane cu lingouri (avînd o greu
tate de 6 tone fiecare) încărcate 
nereglementar de Combinatul si
derurgic Reșița. Pînă la Craiova, 
lingourile s-au deplasat atît de 
mult, îneît după numai cîțiva ki
lometri, sau la trecerea vagonu
lui printr-o curbă, ele ar fi 
căzut între vagoane, producînd de
raierea trenurilor și închiderea 
circulației. Măsurile luate de ei au- 
dus la evitarea accidentului.

Exemplul de înaltă conștiincio
zitate și răspundere în muncă al 
acestor oameni, ca și al multor al
tora, are un puternic răsunet în 
rîndul feroviarilor craioveni. Nu
mai în 6 luni din acest an, un nu
măr de peste 2 000 ceferiști din 
sectoarele mișcare, tracțiune, va
goane, întreținerea căii și altele au 
fost premiați excepțional pentru 
merite deosebite în asigurarea în
deplinirii planului de transport în 
cele mai bune condiții de siguran
ță a circulației. Sînt oameni care 
au înțeles adine că siguranța cir
culației trenurilor reprezintă o sar
cină de căpetenie pusă de partid 
în fața lucrătorilor de la căile fe
rate, că îndeplinirea ei cere o or
dine și o disciplină desăvîrșită. de 
fier, respectarea strictă de către 
fiecare ceferist — indiferent de 
postul și munca pe care o înde
plinește — a ordinelor, regulamen
telor și instrucțiunilor de serviciu, 
pentru a asigura funcționarea ire
proșabilă a transporturilor.

In contrast izbitor cu activitatea 
plină de răspundere, pătrunsă de 
un înalt simț al datoriei, pe care o 
desfășoară marea majoritate a ce
feriștilor din cadrul acestei direc
ții regionale sînt cazurile de 
abateri disciplinare de Ia si
guranța circulației, de încăl
care a instrucțiunilor și regula
mentelor de serviciu. Cu toate că, 
în timpul care a trecut din acest 
an, pe raza de activitate a regio
nalei C.F.R. Craiova nu s-a produs 
nici un accident de cale ferată și 
nu s-au înregistrat victime, totuși 
s-au constatat 289 cazuri de aba
teri de la regulile de siguranță a 
circulației. Dintre acestea. mai 
mult de jumătate au fost provo
cate de indisciplină și numai 31 
cazuri aparțin unor cauze tehnice.

Să redăm cîteva din aceste ca
zuri. La începutul acestui an, tre
nul 1880 a fost primit in stația Go

lești cu marca de siguranță în
chisă, datorită faptului că linia de 
primire n-a fost verificată de acar. 
Deși in stația respectivă au mai 
fost semnalate greșeli și abateri în 
primirea trenurilor, șeful stației 
n-a luat măsuri corespunzătoare 
pentru ca ele să nu se mai repete, 
în ziua de 10 iulie a.c., trenul 1842 
a fost primit în stația Vișina, cu 
semaforul de intrare in poziție „de 
liber", fără ca acarul Marin Velea 
să fi fost la postul lui, fără ca im
piegatul de mișcare Petre Creangă 
să fi dat comanda de intrare a tre
nului in stație și să fi verificat 
parcursul de primire. Trenul a in
trat pe linie ocupată, provocind a- 
varierea unui vagon de marfă. La 
sfirșitul lunii mai, în statia Lai
nici au deraiat 21 vagoane din 
componența trenului 2878. Cauza ? 
Starea necorespunzătoare a liniei, 
situație cunoscută de picherul Ion 
Cruceru și șeful de echipă Gheor- 
ghe V. Luca. ambii de la secția L.6 
Craiova.

Se constată și alte cazuri de ne
glijență, de indisciplină. Din sta
țiile Coțofeni și Ișalnița, trenul 
accelerat 112 și trenul de marfă 
1501 au fost expediate fără „cale 
liberă" de către impiegații de miș
care Gheorghe Cocoș și Nicolae 
Gabor. La 9 iunie a.c., trenul 1127, 
condus de mecanicul Apostol Ste- 
lea, a intrat în stația Segarcea cu 
semnalul în poziție „pe oprire". In 
stațiile Cîrbești, Curtea de Argeș, 
Pitești Nord. Tr. Severin și Tg. 
Jiu au deraiat vagoane din cauza 
saboților de mînă uitați din negli
jența sau din graba personalului 
de manevră de a accelera opera
țiile de punere a vagoanelor de în
cărcare — descărcare și de compu
nere și descompunere a trenurilor.

O analiză mai atentă a neregu
lilor semnalate în siguranța circu
lației, arată că ele sînt și un re
zultat al controalelor superficiale 
efectuate atît de cadrele regionalei, 
cît și de șefii de unități. Lipsite 
adeseori de exigență, nefiind ur
mate de un instructaj tehnico-e- 
ducativ, de măsuri corespunzătoare 
pentru lichidarea imediată a aba
terilor de serviciu, asemenea con
troale au dus pe alocuri la slăbi
rea disciplinei. Așa au procedat 
controlorii de sector Andrei Ilies
cu, Ion Slujitoru, Vasile Pristavu, 
Constantin Matei și alții. Din dis
cuțiile cu cadrele de conducere ale 
direcției regionale a reieșit că, în 
ultimul timp, fiecare abatere în 
parte a fost minuțios cercetată și 
prelucrată cu toți salariații uni
tății, luîndu-se măsuri energice de 
înlăturare a cauzelor care le-au 
generat.

înalta disciplină și conștiinciozi
tate în toate verigile și locurile de 
muncă, exigența sporită față dc 
toți factorii care au atribuții în or
ganizarea și desfășurarea procesu
lui de circulație a trenurilor con
stituie o problemă vitală pentru 
buna funcționare a mecanismului 
transporturilor pe calea ferată. 
Orice abatere de la misiunea în
credințată, de Ia ordinele, instruc
țiunile și regulamentele de servi
ciu nu poate fi calificată altfel de- 
cît ca o acțiune gravă care peri
clitează interesul obștesc. Este de 
menționat că, în ultima vreme, 
conducerea Direcției regionale 
C.F.R. Craiova a luat măsuri hotă- 
rîte pentru instruirea profesională 
teoretică și practică și întărirea 
controlului personalului în subor
dine, concentrînd întreaga această 
activitate, în primul rînd, asupra 
problemelor de prevenire a oricărei 
abateri privind siguranța circula
ției. Aceste măsuri au fost împle
tite cu altele de ordin tehnic și or
ganizatoric. O acțiune largă și e- 
nergică în acest sens desfășoară si 
comitetul de partid, organizațiile 
de bază din unitățile regionalei, 
subordonînd întreaga lor muncă 
organizatorică și politico-educativă 
întăririi neîncetate a disciplinei și 
răspunderii în muncă, respectării 
cu strictețe a ordinelor și instruc
țiunilor de serviciu. în scopul în
deplinirii planului de transport în 
cele mai bune condiții de regula
ritate și siguranță a circulației.

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii"

Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase-Tg. Mureș, de exemplu, a 
prezentat comenzi în luna august 
1966 cu termen de livrare în tri
mestrul IV/1966 pentru utilaje 
care necesită materiale din import, 
a căror achiziționare ' se poate 
face în cel puțin șase luni de zile. 
Pe parcurs, beneficiarul a prezen
tat modificări de documentație la 
unele din aceste utilaje, mentinînd 
același termen de livrare, iar pen
tru alte utilaje documentația de
pusă a fost incompletă. Și Combi
natul de îngrășăminte chimice-Tr. 
Măgurele a înaintat comenzi în lu
nile iunie și iulie 1966 cu termene 
de livrare în trimestrul IV/1966, 
pentru utilaje care necesită mate
riale din import, iar în luna august 
a.c. a modificat documentația, pas- 
trînd același termen de livrare. In 
decembrie anul trecut, de pildă, 
prin comanda nr. 245. combinatul 
amintit a solicitat executarea a 
două pompe cu cameră pentru in
stalația de transport pneumatic de 
la silozurile de fosforite. Prin con
tract s-a fixat termen de livrare 
trimestrul 1/1967. Dar, în luna a- 
prilie, delegați ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini și 
ai Ministerului Industriei Chimice 
au stabilit ca execuția acestor 
pompe să fie repartizată altei u- 
zine. Peste cîteva săptămîni, se re
vine, comanda rămînînd tot 13 
„Grivița roșie", cu termen de li
vrare 31 martie 1967. Din verifica
rea proiectului întocmit de IPRAN 
pentru aceste pompe au rezultat o 
serie de nepotriviri și soluții con
structive necorespunzătoare, care 
necesitau modificări în Droiect — 
modificări ce nu pot fi făcute de- 
cît de proiectant. De asemenea, 
proiectul este incomplet, lipsind 
calculele necesare. Avînd în ve
dere că utilajul este prototip, că 
modificările întîrzie, este de la sine 
înțeles că uzina se va afla în im
posibilitate de a respecta terme
nul de livrare.

Același combinat a dat co
menzi fără documentație, cu o do
cumentație incompletă sau neco
respunzătoare tehnologiei stabi
lite. Este cazul a două transpor
toare pentru linia a IlI-a de acid 
sulfuric. Proiectul 544—20—00 e~ 
laborat de IPRAN se referea la un 
transportor cu bandă ; execuția s-a 
făcut potrivit proiectului, fapt con
firmat și de recepția Ministerului 
Industriei Chimice Dar beneficia
rul a refuzat preluarea celor două 
transportoare, motivînd că a ce
rut să fie cu lanț, nu cu bandă. 
Contractul — menționînd același 
număr de proiect ca și în coman
dă — a fost însă semnat de be
neficiar fără nici un fel de obiec- 
țiuni. Această „scăpare" este re
zultatul necunoașterii în suficientă 
măsură a documentațiilor de către 
beneficiari, fapt ce generează mari 
greutăți atît uzinei! cît și șantieru
lui. In aceeași situație au fost, co
menzile depuse de Uzina de alumi- 
nă-Oradea, Bazele de aproviziona
re Leordeni și Băicoi.

Faptul că atît noi, ca uzină 
furnizoare, cît și beneficiarii pro
duselor noastre, cunoaștem de cîte
va luni sarcinile ce revin în cinci
nal pe fiecare an în parte, ne în
dreptățește să pretindem din partea 
lor operativitate în încheierea con
tractelor și elaborarea documenta
ției. -Constatăm însă o tergiversare 
prelungită, care încalcă regulile ele
mentare ale relațiilor furnizori-be- 
neficiari. Avem sarcini sporite 
pentru anul 1967 uzina a fost o- 
bligată să-și întocmească specifi
cațiile de materiale din import, dar 
încă nu cunoaștem în totalitate u- 
tilajele pe care le vom produce. 
Desigur, vor apare neajunsuri le
gate de neprevederea unor mate
riale ce pot provoca perturbări în 
procesul de producție, cu conse
cințe negative asupra situației e- 
conomico-financiare a uzinei, dar 
mai ales asupra realizării la ter
men a unor comenzi de utilaje 
tehnologice destinate noilor o- 
blective industriale. Apelurile noa
stre repetate adresate beneficiari
lor. de a încheia contracte, de a 
ne înainta documentația rămîn fără 
ecou. Răspunsul este stereotip : ..ne 
lipsește documentația" sau „nu a- 
vem deschisă finanțarea".

Considerăm că stă în putința be
neficiarilor noștri de a elucida din 
timp necesitățile dc utilaje, sursele 
de finanțare, documentația teh
nică, mai ales acum cînd ei cu
nosc sarcinile de plan ce le au pe 
întregul cincinal. Fără îndoială, 
prin eliminarea acestor neajun
suri, printr-o organizare mai bună 
a muncii în uzina noastră, prin
tr-o pregătire temeinică a pro
ducției, urmărind funcționarea în 
exploatare a utilajelor fabricate, 
vom putea realiza îndatoririle ce 
ne revin la un nivel de calitate 
corespunzător cerințelor actuale.

A»
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Apoi, șeful guvernului iranian a 
subliniat că astăzi, mai mult ca 
oricînd, educația apare ca o cheie 
de boltă a progresului și a înțele
gerii între popoare.

în zilele noastre, a spus oaspe
tele, nu mai este permis de 
a ignora acest adevăr primor
dial că cea mai bună și sin
gura șansă pentru un popor ca 
să se dezvolte și-o trage din el 
însuși. Inițiativa, dinamismul și în- 
tr-o mare măsură succesul tuturor 
experiențelor naționale apar ca le
gate nu de imitarea precedentelor 
străine, ci de construcția modelelor 
proprii, care țin seama de condiții
le și de aspirațiile comunității na
ționale. în acest sens, vorbitorul 
e subliniat că, după părerea sa, un 
principiu esențial care stă la baza 
dreptului modern este dreptul po
poarelor de a dispune de ele însele. 
Oaspetele a arătat apoi că țara sa 
a pornit spre o dezvoltare econo
mică și socială rapidă, în baza unor 
planuri potrivite condițiilor și ne
voilor poporului iranian.

Diversitatea sistemelor naționale 
nu împiedică deloc colaborarea în
tre țări, a spus oaspetele în conti
nuarea cuvîntării sale. Dimpotri
vă, ea cheamă la această colabo
rare într-un mod cît se poate de 
urgent. Problema păcii și relațiilor 
armonioase între popoare nu mai

este monopolul unora, a devenit o 
problemă a tuturor. Stabilind rela
ții strînse de colaborare, țările, ori
care ar fi calea pe care au ales-o 
pe plan intern, ajută la dezvolta
rea lor reciprocă și la realizarea 
unei comunități internaționale ar
monioase. Colaborarea internațio
nală este consecința însăși a inde
pendenței și inițiativei naționale.

în încheiere, oaspetele și-a ex
primat încă o dată întreaga recu
noștință pentru titlul acordat.

După ceremonie, premierul ira
nian s-a întreținut cordial cu con
ducătorii instituțiilor de învățămînt 
superior din Cluj.

La amiază, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai" a oferit un dejun 
în onoarea doctorului Honoris Cau
sa al universității clujene Amir 
Abbas Hoveida. în timpul dejunu
lui, acad. C. Daicoviciu și premie
rul Hoveida au rostit toasturi.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
iranieni au făcut o vizită cu mași
nile prin Cluj, poposind la grădina 
botanică, la unele din căminele 
complexului studențesc și la . sala 
sporturilor. Numeroși locuitori ai 
orașului au făcut oaspeților o caldă 
manifestație de simpatie.

Seara, primul ministru al Ira
nului și persoanele care îl însoțesc 
au plecat cu trenul special spre 
București.

Sosirea in Capitală a delegației 
economice guvernamentale iraniene
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală delegația economică guver
namentală iraniană condusă de 
Aii Naghi Alikhani, ministrul eco
nomiei al Iranului. Din delegație 
fac parte Safi Asfia, președintele 
Organizației planului, R. S. Tehe- 
rani, ministru adjunct al econo
miei Iranului, consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de 
Gheorghe Cioară, ministrul co

merțului exterior, Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, repre
zentanți ai conducerii unor minis
tere.

★
Seara, în cinstea oaspeților ira

nieni, ministrul comerțului exte
rior a oferit în saloanele hotelu
lui Athenee Palace un cocteil.

(Agerpres)

Delegația de activiști ai P. C. R.
s-a întors din R. S. Cehoslovacă

Luni a sosit de la Praga delega
ția de activiști ai Partidului Co- 

unist Român, condusă de Aldea 
.ilitaru, membru al C.C. al P.C.R., 
f de secție la C.C. al P.C.R., care, 
invitația C.C. al P.C. din Ceho- 

îovacia, a făcut o vizită în R. S. 
Cehoslovacă, în schimb de expe
riență.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de

Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Au fost de față dr. Karel Ko- 
marek, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ieri tn tară : Vremea s-a menținut 
rece si umedă în toate regiunile tării. 
Cerul a fost acoperit si s-au semnalat 
ploi generale în jumătatea de sud a 
tării și local in Transilvania și Mol
dova, unde a nins. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă intre minus 
1 grad la Cîmpulung Moldovenesc și 
10 grade la Suiina. Vîntul a suflat 
slab, dar a prezentat intensificări în 
sudul tării din sectorul nord-est. în 

■icurești : Vremea a fost rece și 
edă, cu cerul acoperit și a plouat 
’inuu. Vîntul a suflat tare din sec- 
l nord-est. Temperatura maximă a

atins 4 grade. Timpul probabil pentru 
2, 3 și 4 nolembrte. în tară : Vreme 
rece cu cerul schimbător. Vor cădea 
precipitații izolate, mai frecvente în 
prima parte a intervalului în jumăta
tea de sud a tării. Vint slab pînă la 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 7 și 3 grade, tar maximele 
între 6 și 14 grade. Îngheț și brumă. 
In București. Vreme rece cu ceru) 
schimbător. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie și lapoviță la începu
tul intervalului. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura se menține cobo- 
rîtă.
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Luni, tovarășul Gian Carlo Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii și al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Italian, împreună cu tovarășii Gui
do Cappelloni, membru al C.C. al 
P.C.I., secretar regional al 
P.C.I. din Marche, și Gian Car
lo Boiochi, secretarul Federați
ei P.C.I. din Piacenza, au făcut o 
vizită la Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Producție, 
unde au fost primiți de tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Eugen Alexe, prim-vicepre- 
ședinte, și Victor Dușa, vicepre

ședinte. Oaspeții au fost informați 
despre sarcinile și activitatea co
operativelor agricole de producție 
în vederea traducerii în viață a 
hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al P.C.R.

Tovarășii Eduardo Perna, mem
bru al .C.C. al P.C.I., vicepreședin
te al Grupului senatorial al P.C.I.. 
Adriana Seroni, membră a C.C. al 
P.C.I., și Sergio Mugnai, corespon
dentul ziarului „l’Unita" la Bucu
rești, au făcut o vizită la Comite
tul de Stat al Planificării, unde au 
fost primiți de tovarășul Petre Bu- 
zoianu, vicepreședinte al comitetu
lui.

Cronica zilei
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Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație culturală cehoslovacă, 
condusă de Karel Jano. locțiitor al 
ministrului învățămîntului și cul
turii, pentru a încheia planul de 
aplicare a acordului de colaborare 
culturală între România și Ceho
slovacia pe anii 1967—1968.

★

Delegația Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, condusă 
de Pompiliu Macovei, președintele 
comitetului, s-a înapoiat luni la 
amiază în Capitală din vizita pe 
care a făcut-o în R. P. Ungară, la 
invitația ministrului culturii din 
această tară.

★

Luni a avut loc semnarea Con
venției de colaborare în domeniul 
radioteleviziunii între Comitetul 
de radiodifuziune și televiziune 
de ne lîngă Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România și 
radiodifuziunea și televiziunea Re
gatului Maroc.

Convenția prevede schimburi de 
emisiuni culturale, muzicale, schim
buri de filme de actualități etc.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Virgil Cazacu, pre
ședintele Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, iar din partea 
marocană de Abdelwahab Benman- 
sour. directorul general al radiodi
fuziunii și televiziunii Regatului 
Maroc. •

★
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală Mohamad Khosrovschahi, 
președintele Camerei de comerț 
din Teheran.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa. oaspetele iranian a fost salutat 
de Titus Cristureanu. vicepreședin
te al Camerei de comerț, și de 
funcționari superiori din această 
instituție.

în seara aceleiași zile, Moha
mad Khosrovschahi a fost primit 
de Victor Ionescu, președintele 
Camerei de comerț.

★
O delegație a Asociației ziariști

lor patrioți și democrați din Viet
namul de sud, condusă de Huynh 
Van Ly, redactor la ziarul „Libe
ration", a sosit în țara noastră, la

invitația Uniunii ziariștilor din Re
publica Socialistă România.

■Ar
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

italiene, atașatul militar aero și 
naval al Italiei la București, co
lonel Achille Amico, a oferit luni 
un cocteil în saloanele ambasadei.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre arma
te, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Luni a avut loc o conferință de 

presă cu profesorii italieni care au 
participat la întîlnirea interuni- 
versitară româno-italiană pe pro
bleme agricole, desfășurată recent 
la București

Răspunzând întrebărilor ziariști
lor, oaspeții au relevat colaborarea 
științifică între specialiștii români 
și italieni în domeniul agricultu
rii, noutățile tehnice rezultate din 
comunicările prezentate la simpo
zionul organizat în timpul întîl- 
nirii. De asemenea, ei și-au împăr
tășit impresiile culese în timpul 
vizitei făcute la institute de cer
cetări agricole, stațiuni experi
mentale și institute de învătămînt.

★
Președintele Colegiului national 

al ziariștilor din Chile, Carlos Se
pulveda. director al ziarului „La 
Tarde", și Luis Suarez, redactor 
politic al ziarului ..Siempre" din 
Mexic, care ne-au vizitat tara la 
invitația Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România, au 
plecat spre patrie. Ei au vizitat 
regiunile Dobrogea. Argeș. Brașov 
și stațiunile de pe valea Prahovei.

Ziariștii străini au fost primiți 
la Ministerul Afacerilor Externe si 
au avut contacte cu ziariști ro
mâni. (Agerpres)

DE IA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță : la tragerea de amor
tizare a asigurărilor mixte de per
soane, din 31 octombrie 1966, au 
ieșit următoarele opt combinații 
de litere :

N.K.K. ; N.Z.W. ; H.G.E. ; Z.U.A.; 
I.O.H. : G.Z.M. ; D.S.U. ; M.O.Y.

OLIMPIADA DE SAH
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Romania-Bulgaria 2-2
HAVANA 31 (Agerpres). — In 

runda a cincea a preliminariilor 
Olimpiadei de șah de la Havana, 
echipa României a terminat la e- 
galitate (2—2) cu selecționata 
Bulgariei. Alte rezultate din grupa 
a 7-a : Finlanda—Maroc 1—0 (3) ; 
Grecia—Nicaragua 3—0 (1), Por
to Rico—Columbia 2—2.

Cîștigînd cu 4—0 meciul cu 
Porto Rico, din runda precedentă, 
șahiștii români totalizează acum 
17,5 puncte și se află pe pr

loc în cea de-a 7-a grupă. Locul 
doi este ocupat de echipa Bulqa- 
riei cu 16,5 puncte.

Azi și mîine 
pe micul ecran 

iREl MECIURI 
INTERNAȚIONALE
TALIA—U.R.S.S. — Televiziu
nea noastră transmite astăzi, 
începînd de la ora 15,25, par
tida amicală de fotbal dintre 
reprezentativele Italiei și Uni
unii Sovietice, care se va dis
puta pe stadionul „San Siro’ 
din Milano.
ROMANIA—ELVEȚIA. Această 
partidă, ce se dispută mîine 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, în cadrul campiona
tului european inter-țări, va 
putea fi vizionată în întregime 
cu începere de la ora 14,45. 
ANGLIA — CEHOSLOVACIA. 
Mîine seară are loc la Londra 
meciul amical de fotbal din
tre echipa Angliei, deținătoa
rea titlului suprem, și selec
ționata Cehoslovaciei, clasată 
pe locul doi la ediția din 
Chile a „mondialelor". Partida 
va putea fi urmărită pe micul 
ecran începînd de la 
ora 21,40.

A

In cîteva rînduri
• La Budapesta s-a disputat meciul 

International de fotbal dintre echipele 
de juniori ale Ungariei și Austriei. 
Austriecii au cîștigat cu 3—2 (1 —0).

• într-un meci internațional de lup
te libere desfășurat la Ankara, Turcia 
a învins cu 4,5 -3,5 puncte echipa 
U.R.S.S. La cat 87 kg, în cel mai spec
taculos meci, Gungor (Turcia) a termi
nat la egalitate cu Korobov (U.R.S.S.).

PEISAJE ÎNNOITE
Tirana de astăzi seamănă 

foarte pujin cu ceea ce era 
altădată. Bulevarde largi, 
case luminoase cu mai mul
te etaje, parcuri vaste dau 
un farmec nou capitalei al
baneze. Există aci însă o 
stradelă veche, îngustă — 
mașina nu trece prin ea — 
unde se află o simplă casă 
cu etaj, mai pujin arătoasă. 
Spre ea îți îndreaptă mereu 
pașii locuitorii capitalei și cei 
veniji din provincie. Zăbo
vesc multă vreme în faja 
panourilor, recitesc cu aten- 
jie inscripțiile și ascultă cu 
luare aminte cele ce poves
tește ghidul. Nu, nu e sim
plă căsu(a aceasta de la pe
riferie. Intre pereții ei, acum 
25 de ani, în adîncă ilega
litate, s-au întrunit delega
ții comuniștilor albanezi, 
au dezbătut problemele vi
tale ale tării și căile de 
luptă pentru scuturarea ju
gului fascist. Aci au pus 
piatra de temelie a parti
dului comuniștilor, care a- 
vea să ducă înainte făclia 
luptei pentru libertate și 
dreptate socială, desfășura
tă veacuri de-a rindul de 
vrednicul popor albanez.

Ce a preluat puterea 
populară de pe urmele do
minației sîngerosului Ah
med Zogu și a cotropitori
lor care i-au urmat ? O tară 
pîrjolită, cu o industrie în 
stare embrionară, cu o agri
cultură rămasă în urmă, în 
care unealta de bază era 
plugul de lemn. Nu-fi vine 
să crez' astăzi că doar cu 
două decenii în urmă 80 la 
sută din populație era a-

Nicolae MORARU

nalfabefă, că în toată (ara 
nu erau decît 600 de școli 
primare, 10 școli medii, că 
nu era universitate, nici tea
tru, nici un muzeu și nici 
măcar o singură bibliotecă.

Mi-a fosl dat. după 10 
ani, să revăd de curînd 
(ara aceasta și locuitorii ei. 
Vizitatorul are prilejul să 
constate ce este în stare să 
facă un popor scăpat de 
robia moșierilor și capita-

indispensabil de lucru, ca
pătă semnificații generali
zatoare fără putinjă de tă
gadă.

în anii economiei planifi
cate, în Albania au luat 
naștere și s-au dezvoltat 
apreciabil diferite ramuri 
industriale. Printre ramurile 
noi se numără: producția de 
fier-nichel pentru prelucra
rea cuprului, rafinarea țițe
iului, producția de hîrtie și

NOIEDE CĂLĂTORIE

lișfilor, un popor construc
tor al socialismului.

Călătorești prin Alba
nia, admir' frumusețea 
munților și văilor, plăjile 
însorite de pe litoral și 
cîmpiile mănoase, stră
vechile cetăfi purtătoare ale 
însemnelor rezistentei tena
ce împotriva stăpînirii stră
ine. la Skodra, Girokastro, 
Bepaf și în atîtea alte locuri, 
alături de vechile cetăfi se 
înaltă fabrici metalurgice șl 
chimice, combinate textile 
și rafinării de petrol...

Este adevărat că graiul 
cifrelor e uneori obositor. 
Cînd vorbești însă despre 
realizările unei (ări, despre 
drumul parcurs și perspec
tivele ce i se deschid, ci
frele devin un instrument

sticlă, industria chimică ele. 
Astăzi. întreaga producție 
industrială din 1938 se rea
lizează în numa 10 zile.

Altădată solul albanez nu 
era prea fertil. Cu toate că 
îl munceau din greu și cu 
dragoste generații de ță
rani. Socialismul a făcut ca 
suprafața de pămînt arabil 
să crească considerabil, 
iar întinderile irigate să 
sporească de 7 ori fată de 
anul 1938. Progrese mari 
s-au înregistrat pe linia 
mecanizării agriculturii. De 
la 30 de tractoare cîte avea 
în 1938, Albania posedă as
tăzi un parc de 7 500, la 
care se adaugă alte mașini 
agricole. Cu toate că supra
fața arabilă a crescut cu 70 
la sută, pămîntul e prelucrat

astăzi mecanic în proporții 
de 72 la sută. Viata satului 
s-a schimbat fundamental. 
Pe unde domneau odinioa
ră moșierii, astăzi înfloresc 
cooperative agricole și 
gospodării de stat.

Orașele Albaniei sînl în 
proces de reconstrucție. A- 
nual se construiesc aparta
mente pentru încă 20 000 
de locuitori.

însemnate prefaceri au 
avut loc în domeniul cul
turii. La Tirana există o u- 
niversitate și instituie de 
învăfămînf tehnic, umanis
tic și artistic. Anual pleacă 
spre toate coifurile tării un 
număr de peste o mie de 
specialiști cu pregătire uni
versitară. Sînl aci numeroa
se biblioteci înzestrate cu 
zeci și sute de mii de volu
me. Cele 76 de cinemato
grafe, 24 teatre profesionis
te, tealrul de operă și ba
let, filarmonicile sînt frec
ventate de un public nu
meros. Activează studioul 
cinematografic national și 
zeci de muzee.

Astăzi se deschid la 
Tirana lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Parti
dului Muncii din Albania. 
Cu acest prilej vor fi dez
bătute prevederile noului 
plan cincinal (1966—1970), 
care anterior au fost publi
cate și puse în discuția ce
tățenilor ; numai la Tirana 
s-au făcut 27 000 de propu
neri. din care 17 000 au și 
fos> acceptate.

In (ara sa înnoită, poporul 
albanez înaintează pe ca
lea progresului.

Conferința de presă 

a gondolierilor
Recent, la Roma a avut Ioc o 

conferință de presă neobișnui
tă. Cinci gondolieri au venii de 
la Veneția in capitală pentru 
a adresa lumii prin interme
diul presei mondiale un apel 
pentru salvarea Veneției de la 
degradare Jn general, proble
ma scufundării treptate a a- 
cestui interesant oraș si a dis
trugerii sale este ’ cunoscută si 
se află în atenția UNESCO.

Primejdia provine din faptul 
că vestitelor gondole venetie- 
ne li se adaugă treptat nume
roase hărej cu motor. Gondola 
venetiană are aproape 900 de 
ani, primul document care o 
consemnează datînd din 1094. 
Gondola obișnuită are 11 m lun
gime și un metru lățime și în 
ciuda acestor dimensiuni este 
foarte stabilă. Construcția ei, 
din șapte esențe diferite de 
lemn, este o adevărată artă. La 
Veneția există 470 de gondole

și tot atitia gondolieri. Această 
cifră a rămas invariabilă de 
treizeci de ani

„Citadela filmului"

in declin
în timp ce Tn general în lume 

Industria cinematografică con
tinuă să se dezvolte — scrie re
vista americană „U S News and 
World Report" — Hollywood-ul 
se zbate în criză Companiile 
de film americane — pe motiv 
că le revine mai ieftin — pre
feră în ultimul timp să facă 
filrne în străinătate, în specia) 
în Europa, Mexic și laponia, 
spre nemulțumirea crescîndă a 
unoi cercuri financiare america
ne ; acestea argumentează că de
plasarea din Hollywood contri
buie la descurajarea studiourilor 
locale, precum și la scurgerea 
dolarilor din țară. Nu este însă 
singurul inconvenient pentru 
Hollywood. Chiar companiile 
care preferă să filmeze în țară.

se îndreaptă tot mat mult spre 
studiourile din New York căci, 
motivează acestea, aici există po
sibilități de reclamă mult mai 
bune decît în altă parte

Decăderea Hollvwood-rihii, 
„citadela filmului" unde au fost 
investite mari capitaluri, figu
rează printre principalele teme 
ale campaniei electorale care se 
desfășoară în prezent pentru o- 
cuparea postului de guvernator 
al statului California.

Cărucior pentru infirmi 

dirijat prin sunete
La clinica ortopedică din 

MOnster IR.FG.) s-a experi
mental un cărucior special pen
tru Infirmi care nu pol mișca 
nici mîinile, nici picioarele A- 
cest cărucior poale fi condus cu 
ajutorul vocii pacientului El e- 
xecută comenzile transmise 
printr-un microfon special rare 
poate fi înrhis san deschis prin- 
tr-o mișcare a capului.

t i n e r a r gruzin
(Urmare din pag. I)

In ansamblu, industria 
Gruziei produce azi intr-o 
săptămînă mai mult decit 
realiza intr-un an intreq 
înainte de instaurarea pu
terii sovietice. Numai in 
ultimii doi ani au fost con
struite și puse in funcțiu
ne peste 240 de întreprin
deri industriale și secții 
ale unor uzine.

Actualul plan cincinal a 
deschis în fata republicii 
noi perspective. Potenția
lul ei industrial va conti
nua să crească apreciabil 
prin construirea a incă 4 
centrale hidroelectrice pe 
rîurile de munte Rionl și 
Inquri, sporirea produc
ției siderurgice și metalur
gice, crearea unor mari u- 
zine constructoare de ma
șini și aparate.

De-a lungul rîului 
Mtkvari

Drumul pornește spre a- 
pus. Ne oprim după 13 km 
la renumitul templu Dja- 
vari, construit în anii 
586—604. însăși așezarea 
iui, pe culmea stîncoasă a 
muntelui, la poalele căruia 
se contopesc apele rîurilor 
Aragvi și Mtkvari, e o 
mărturie a priceperii arhi- 
tectilor din vechea Gruzie 
de a folosi natura pentru 
ca ansamblul arhitectonic 
să cîșlige cil mai mult.

Urmînd Mtkvari, întîl- 
nim barajul Zemoavceal 
ski, construi! in 1927 in 
cadrul planului GOELRO, 
și renumitele plantații ale 
Institutului agronomic din 
Tbiltsi și sovhozului viticol 
cu celebra sa colecție de 
struguri de masă întru
nind peste o mte de sor
turi din aproape toate ță
rile lumii Această expozi
ție cu toiul originală, e 
un omagiu adus viticultu
rii, mindria agriculturii și

unul din cele mai vechi 
sectoare ale economiei a- 
gricole gruzine (în stema 
Gruziei spicele de grîu se 
împletesc cu ciorchinii de 
struguri). Suprafața vitico
lă ocupă în prezent 105 000 
hectare — de trei ori mai 
mult decît în perioada pre- 
sovietică, Iar pînă în 1970 
vor fi amenajate pentru vi
ticultură tncă 45 000 hec
tare.

Kutaisi
La aproape 300 de km 

depărtare de Tbilisi se a- 
flă Kutaisi, așezat pe ma
lurile pitorești ale rîului 
Rioni, capitala legendarei 
Colhide, orașul în care a 
învățat Maiakovski și a 
creat marele poet gruzin 
Țereleli. în anii puterii so
vietice, Kutaisi a devenit 
unul din cele mai mari 
centre industriale și cul
turale din Transcaucazta. 
Aici sînt concentrate între
prinderi constructoare de 
automobile, de mașini mi
niere, întreprinderi ale In
dustriei energetice, ușoa
re, alimentare și ale altor 
ramuri. Ni se spune că a- 
nul trecut, în apropierea o- 
rașului a fosl descoperit un 
mare zăcăminl de cărbune. 
Se afirmă că o singură mi
nă a acestui bazin carbo
nifer va da o producție 
mai mare decît toate rele 
18 mine existente acum în 
Gruzia Turbopompe arte
ziene, vagonete pentru fu- 
niculare, construcții metali
ce și alte utilate destinate 
industriei miniere fabrica
te la uzina constructoare 
de mașini din Kulaisi se 
expediază la minele din 
Donbas, Tkvarcell. Tklbull 
și la numeroasele șanliere 
noi de construcție ale tă
rii. Toi aici se fabrică șl 
cele mai fine mălăsuri 
georgiene

Dar orașul este renumit 
și prtn stațiunile balneo

climaterice din împrelu- 
rimi. La 10 km spre apus, 
pe o cîmple încrețită pe 
alocuri de dealuri, se află 
Țhallubo, perla stațiunilor 
gruzine, care adaugă căl
durii solare clocotul ape
lor ei fierbinți. Țhallubo e 
un oraș de sanatorii unde, 
în afara apelor, a Intervenit 
medicina modernă, tn 24 
de ore se aplică aici peste 
3 500 de tratamente bal
neare, proprietățile curati
ve ale izvoarelor vădin- 
du-șl eficienta în multe 
maladii. „Dacă cineva su
feră de poliartrită reumati
că, recomandati-i o cură 
de ape minerale la Țhaltu- 
bo', sună una din Invita
țiile acestei frumoase sta
țiuni cu peste 20 de sana
torii umbrite de flora sub
tropicală.

Prin Abhazia, 
spre țărmul mării

După micul orășel Sam- 
tredia, Intrăm în depresiu
nea Colhidei, despre care 
vechile legende spun 
că aici nădăjdtilau ar
gonauții să găsească 
lîna de aur „Lina de aur" 
este însăși această vale, în 
care căldura și umezeala 
asigură marea bogăție șl 
varietate a lumii vegetale. 
Aici cresc mandarinul sf 
lămiiul, arborele de plu
tă. palmierul și eucallptul, 
bananierul șl cedrul, smo
chinul și maqnoliile. Su- 
pralete întinse sînt o- 
cuDate cu plantații de ceai 

Ceaiul este cea mal tî- 
nără cultură agricolă din 
Gruzia. dar In prezent el ii 
revine un loc de trunte fn 
agricultura republicii (Gru
zia dă 97 la sută din pro
ducția de ceai a Uniunii 
Sovietice) Razele unei pu
ternice economii a ceaiului 
cu fond de semințe proprii 
au fost puse în 1930 1940
Plantațiile de ceai, care in

perioada presovletlcă ocu
pau 894 de hectare, se În
tind fn prezent pe o su
prafață de 61 000 de hec
tare Pînă fn 1970, supra
fața plantațiilor de ceai se 
va mări la 70 000 de hecta
re, Iar producția va creș
te cu 50 000 de tone de 
frunze de ceai. Pentru 
strîngerea recoltei se uti
lizează pe scară largă ma
șinile „Sacartvelo" ha 
colhozul Ruki din raionul 
Zugdidi, unde culesul frun
zelor era In toi, Alexandr 
Kulalta, președintele, ne a 
făcut un calcul al randa
mentului „sacartvelo"uri
lor: o femele strlnge 30 kg 
frunze pe zi, o mașină 
1 500 kg 1 Pe plantațiile 
Abhaziei se folosesc peste 
300 de asemenea mașini

Abhazia subtropicală este 
dincolo de vijeliosul Inquri, 
pe care se construiește a 
puternică hidrocentrală cu 
un bara| înalt de 300 m — 
hidrocentrala de la ln- 
gursk Despre dezvoltarea 
hidroenergeticii qruzine ne 
vorbesc elocvent următoa
rele date comparative i in 
anul 1965, în Gruzia, în fie
care 3 zile s-a produs de 
două ori eqerqla electrică 
a Întregului an 19131

...Drumul duce spre mare. 
Trecem peste Oceamcire 
Si, de departe, se văd, ca 
niște colonade. palmierii 
din Suhiiint La Suhumi, ca
pitala R A Abhazia, stră
vechi port comercial și 
stațiune balneară, unde 
primăvara fncepe fn fe
bruarie. (ar vara tine 320 
de zile, sînl foarte multe 
parcuri șl, obișnuit, oame
nii li zic oraș grădină

în Gruzia. peisajul este 
parcă o antoloqje a peisa
jelor — impresia aceasta 
am avut-o re întregul iti
nerar de la Tbilisi la Su
humi Iar această antologie 
a fosl îmbogățită cu minu
nate comori de harnicul po
por gruzin în anii puterii 
sovietice.
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0 briză 
de stinge 
la Congresul S.F.I.O.

Timp de două zile, sîmbătă 
și duminică, în suburbia pari
ziană Suresnes și-a desfășurat 
lucrările congresul extraordi
nar al Partidului socialist 
S.F.I.O. Congresul a clarificat 
poziția S.F.I.O. în campania 
electorală, definind, între alte
le, și relațiile socialiștilor cu 
celelalte partide.

Ceea ce a reținut atenția și 
comentează pe larg presa 
franceză este faptul că con
gresul s-a pronunțat pentru 
un dialog politic între condu
cătorii federației stîngii demo
cratice și alte grupări po
litice de stînga. Secreta
rul general al S.F.I.O., Guy 
Mollet, a precizat că este vor
ba de partidul comunist și 
P.S.U. Acest lucru — a subli
niat el — „este un fapt nou, o 
decizie importantă" ; de mai

CORESPONDENTA i 
DIN PARIS

mulți ani n-au mai avut loc 
discuții politice directe între 
P.C.F. și S.F.I.O. (în prezent 
are loc un dialog în publica
țiile celor două partide asupra 
unor probleme ideologice). 
Mulți delegați la congres 
au arătat că fără comu
niști stînga este neputin
cioasă. Unii oratori au re
gretat faptul că federația nu 
a răspuns la timp propuneri
lor P.C.F. Luările de poziție ale 
participanților la congres în 
favoarea unei acțiuni unitare 
cu comuniștii sînt apreciate de 
■comentatorii politici ca avînd 
o mare importanță în perspec
tiva alegerilor legislative. Pînă 
acum, toți membrii așa-numitei 
federații a stîngii democrate 
refuzaseră să încheie un a- 
cord cu alte partide de stînga.

O părere unanim împărtăși
tă este că, în ciuda nume
roaselor echivocuri, congre
sul S.F.I.O. s-a soldat prin- 
tr-o deschidere incontesta
bilă spre stînga. Luările de 
poziție de la congresul 
S.F.I.O. și acțiunile partidului 
din ultimul timp trebuie privi
te în contextul general al de
plasărilor spre stînga, al ten
dințelor spre noi alianțe in- 
terpartide pe arena politică 
franceză. Ziarul „L'Huma- 
nitâ", într-un comentariu pe 
marginea congresului S.F.I.O., 
reamintește că P.C. Francez 
continuă să ceară un acord 
asupra unui program și a unei 
tactici electorale comune între 
.partidele de stînga, cu exclu
derea „formațiunilor de dreap
ta". „Partidul comunist — scrie 
„L'Humanitâ" — care dorește 
cu pasiune unirea stîngii, nu 
va neglija nimic pentru a con
tribui la această înțelegere in
dispensabilă a tuturor forțelor 
muncitorești și democratice".

Al. GHEORGHIU

INTERVIUL ACORDAT DE Congresul Partidului

PREȘEDINTELE HO Șl MIN Comunist din Japonia
ALGERIA

HANOI 31 (Agerpres). — Preșe
dintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, 
a acordat un interviu ziaristului 
Emmanuel d’Astier de la Vigerie, 
redactor-șef al revistei „Evene- 
ment“.

Rugat să facă cunoscute rezul
tatele campaniei desfășurate de 
trupele americane din Vietnamul 
de sud în anotimpul uscat al ani
lor 1965—1966, Ho Și Min a arătat 
că în șase luni armata americană 
și trupele saigoneze au pierdut 
114 000 oameni, fără a reuși să re- 
cîștige inițiativa. Președintele Ho 
Și Min a subliniat că așa-numitul 
„guvern de la Saigon" nu deține 
puterea nici măcar în orașe, iar 
armata saigoneză a suferit pier
deri grele și datorită dezertărilor 
masive și răzvrătirilor. In schimb, 
a subliniat el, Frontul Na
țional de Eliberare s-a dovedit din 
ce în ce mai mult a fi singurul 
reprezentant adevărat al poporului 
sud-vietnamez.

Referindu-se apoi la atacurile 
aeriene lansate de S.U.A. împotri
va R. D. Vietnam, președintele Ho 
Și Min a spus că acestea au fost 
întîmpinate cu contralovituri tot 
mai puternice. Firește, noi am a- 
vut unele pierderi, a spus el, dar 
noi ne-am adaptat economia țării 
la situația actuală. Astfel, în ciuda 
bombardamentelor zilnice, pro
ducția agricolă a țării a sporit, a 
fost dezvoltată industria locală, 
comunicațiile și transporturile au 
continuat să funcționeze, iar navi
gația de coastă nu a încetat să se 
dezvolte. De asemenea, un număr 
de 3 milioane de copii frecven
tează în continuare școlile și neste 
100 000 studenți și elevi participă 
la cursurile universităților și șco
lilor profesionale.

întrebat în legătură cu ajutorul 
acordat de alte țări, președintele 
Ho Și Min a subliniat că, în lupta 
împotriva agresiunii americane, 
poporul vietnamez se bizuie în pri
mul rînd pe forțele sale proprii, 
străduindu-se în același timp să 
obțină, cel mai eficace ajutor in
ternațional. El a arătat, în acest 
sens, că ajutorul acordat de țările 
socialiste frățești este deosebit de 
valoros. „Sute de mii de voluntari 
din țările socialiste și din alte țări 
s-au declarat gata să lupte alături 
de noi împotriva imperialiștilor a- 
mericani. Noi mulțumim cu căldură 
pentru solidaritatea lor' militantă.

Conferința F.N.E.
din Vietnamul de sud

SAIGON 31 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția de presă Eli
berarea, în Vietnamul de sud a 
avut loc recent o conferință a Fron
tului Național de Eliberare, consa
crată examinării succeselor dobîn- 
dite de patrioții sud-v.ietnamezi în 
lupta împotriva marionetelor sai
goneze și a agresorilor americani. 
La lucrări, care s-au desfășurat în- 
tr-o regiune sud-vietnameză recent 
eliberată, au participat reprezen
tanți ai patrioților din toate pro
vinciile sud-vietnameze.

Cînd va fi necesar noi vom apela 
la ei“. „Noi considerăm — a de
clarat în continuare președintele 
R. D. Vietnam — că mișcarea din 
Statele Unite care protestează îm
potriva războiului murdar consti
tuie, de asemenea, un sprijin activ 
pentru cauza noastră. In ciuda per
secuțiilor din partea guvernului, a- 
ceastă mișcare nu a încetat să se 
dezvolte".

In continuare, președintele Ho 
Și Min a spus : „De fiecare dată 
cînd fac un nou pas în intensifica
rea războiului, americanii declan
șează o propagandă gălăgioasă 
despre așa-numitele „tratative de 
pace". Aceasta este doar o perdea 
de fum. Dar unii oameni de bună 
credință, induși în eroare de pro
paganda americană, ne-au sfătuit 
să ducem tratative cu agresorii, cu 
orice preț. Ei au uitat că sfîrșitul 
acestui război necesită doar retra
gerea Statelor Unite. Aceasta con
stituie singura soluție onorabilă 
pentru ei“.

în ceea ce privește evoluția ulte
rioară a războiului din Vietnam, 
președintele Ho Și Min a declarat: 
„Americanii sînt adine împotmo
liți ; totuși, ei pregătesc noi aven
turi împotriva noastră. Poporul 
nostru este gata să lupte împotriva 
lor. El este hotărît să continue 
lupta chiar dacă va dura cinci, 
zece sau mai mulți ani". în conti
nuarea interviului, Ho' Și Min a 
spus că singura bază corectă pen
tru reglementarea problemei viet
nameze este acceptarea poziției în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și a declarației în cinci 
puncte a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, care 
cuprind prevederile fundamentale 
ale acordurilor de la Geneva în 
situația actuală. „După ce pacea 
va fi restabilită, poporul vietnamez 
își va consacra forța și inteligența 
reconstruirii patriei sale, transfor- 
mînd-o într-o țară unificată, paș
nică, independentă, democratică și 
prosperă, care să aibă relații prie
tenești cu toate popoarele pașnice 
din lume" — a încheiat președin
tele R. D. Vietnam.

TOKIO 31 (Agerpres). — La 30 
octombrie a avut loc ședința de 
închidere a Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist din Ja
ponia.

în cadrul lucrărilor congresului 
Sanzo Nosaka, președintele C.C. 
al Partidului Comunist din Japo
nia, a prezentat raportul cu pri
vire la activitatea partidului în 
ultimii 2 ani Apoi au fost rostite 
saluturi de către reprezentanții a 
19 organizații democratice din Ja
ponia. La discuții pe marginea ra
portului de activitate al C.C. al 
P.C. din Japonia, au luat cuvîntul 
85 de delegați. în timpul lucrărilor 
congresului s-a dat citire telegra
melor de salut adresate congresu
lui de către partidele comuniste și 
muncitorești printre care de către 
C.C. al Partidului Comunist Ro
mân.

Congresul al X-lea al P.C. din 
Japonia a adoptat în unanimitate :

raportul de activitate al Comite
tului Central, raportul cu privire 
la modificarea statutului partidu
lui, raportul comisiei de control a 
partidului, noul statut al Partidu
lui Comunist din Japonia.

Delegații la congres au adoptat 
următoarele rezoluții: „Lupta pen
tru înlăturarea guvernului Sato, 
dizolvarea dietei și convocarea a- 
legerilor generale; consolidarea 
frontului internațional de luptă 
împotriva agresiunii S.U.A. . în 
Vietnam ; redobîndirea imediată a 
insulelor Okinawa și Ogasawara".

Congresul a ales Comitetul Cen
tral al partidului format din 88 de 
membri și 49 de membri supleanți 
și comisia centrală de control a 
partidului. Sanzo Nosaka a fost 
reales în funcția de președinte al 
C.C. al P.C. din Japonia, iar Kenji 
Miyamoto în funcția de secretar 
general al C.C.

IN SARBATOARE

Atmosferă încărcată 
la deschiderea reuniunii africane

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — In capitala Etiopiei au început 
luni lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Organizației Unității 
Africane, care urmează să definitiveze ordinea de zi a conferinței O.U.A. 
la nivel înalt, programată pentru 5 noiembrie.

Imagine din Alger

în cuvîntul de deschidere, împă
ratul Haile Selassie I a lansat un 
apel guvernelor Ghanei și Guineei 
de a reglementa divergențele din
tre ele pe calea tratativelor.

Deschiderea conferinței Consi
liului ministerial a fost precedată 
de o ședință preliminară a șefilor 
delegațiilor, în cadrul căreia a fost 
examinată situația creată în urma 
arestării ilegale, pe aerodromul

din Accra, a delegației Guineei la 
sesiunea Consiliului ministerial al 
O.U.A. S-a hotărît trimiterea unei 
misiuni a O.U.A. la Accra și Cona
kry pentru a discuta problema eli
berării membrilor delegației gui- 
heeze arestați la Accra.

Majoritatea țărilor membre ale 
O.U.A. au dezaprobat • reținerea 
ministrului afacerilor externe al 
Guineei și a celorlalți^ membri ai 
delegației de către 4 autoritățile 
ghaneze. într-o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al

Se împlinesc 12 ani de la de
clanșarea luptei armate a po
porului algerian pentru libertatea 
și independența patriei. La 1 no
iembrie 1954, în munții din răsă
ritul Algeriei au răsunat pri
mele împușcături ale răscoalei 
armate care avea să se transfor
me într-un lung război de elibe
rare națională. Timp de aproape 
opt ani, poporul algerian a dus 
o luptă eroică și plină de sacri
ficii. In vara anului 1962, după 
132 de ani de asuprire colonia
lă, poporul algerian și-a văzut

Agenția Reu
ter anunță că o 
nouă acțiune te
roristă a fost des
coperită în mo
mentul cînd mem
bri ai organiza
ției cunoscute 
sub denumirea de 
„Minutemen* în
cercau să plaseze 
materiale explozi
ve Ia sediile dife
ritelor organizații 
progresiste din 
S.U.A., precum și 
în imobilul zia
rului „Worker". 
Au fost arestați 
cîțiva membri ai 
organizației la 
care s-au găsit 
arme. In fotogra
fie : In timpul 
unei percheziții.

Etiopiei se arată că acest act con
travine normelor dreptului inter
național și convenției privind imu
nitatea la care statele membre ale 
O.U.A. au subscris. Arestarea re
prezentanților Guineei, se spune 
într-un comunicat al guvernului 
Tanzaniei, aduce nrejudicii întregii 
Africi și O.U.A. Ministrul algerian 
al afacerilor externe, Bouteflika, 
a făcut o declarație arătînd că gu
vernul său cere „eliberarea ime
diată și necondiționată a delegației 
Guineei".

PARIS 31 (Agerpres). — La 
palatul UNESCO a început luni 
reuniunea Mesei rotunde asupra 
contribuției UNESCO la pace.

Participanții la Masa rotundă 
urmează să adopte un proiect 
de Declarație solemnă asupra 
păcii, care va fi supus conferin
ței generale la 4 noiembrie, cu 
prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a UNESCO.

DELEGAȚIA 
GUVERNAMENTALĂ 
ROMÂNĂ LA ALGER

ALGER 31 — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Luni a sosit la Alger delegația gu
vernamentală română, condusă de 
Bujor Almășan.- membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor, care, 
la invitația guvernului Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
va participa la festivitățile prile
juite de sărbătorirea celei de-a 
XII-a aniversări a începerii revo
luției algeriene — ziua națională 
— 1 noiembrie. Din delegație mai 
face parte Ștefan Cleja, ambasa
dor, director în Ministerul Aface
rilor Externe.

La sosirea pe aeroportul Darl-El- 
Beida, delegația a fost salutată de 
Noureddine Delleci, ministrul co
merțului în guvernul algerian, 
și alte persoane oficiale.

încununată lupta cu o mare vic
torie : Algeria și-a proclamat in
dependența.

Memorabilul eveniment este 
marcat azi la Alger, ca și în 
Întreaga țară, prin mari mani
festații populare. „Ziua de 1 No
iembrie — se spune într-una din 
chemările Centralei sindicale al
geriene — ne reamintește de 
glorioasele lupte de zi cu zi ale 
poporului nostru și constituie un 
nou prilej pentru a reînnoi re- ; 
cunoștința noastră celor 1 500 000 
de eroi care și-au dat viața pen
tru ca Algeria să-și recucerească 
libertatea și independența".

In cei patru ani care au trecut 
de la eliberare, poporul algerian, 
însuflețit de victoria obținută, și-a 
concentrat eforturile în vederea 
înlăturării moștenirii grele a tre
cutului, pentru consolidarea in
dependenței cucerite cu atîtea sa
crificii, pentru înflorirea patriei. Pe 
plan extern, Algeria se pronunță 
pentru o politică de pace și co
laborare internațională. Ea acțio
nează în vederea lichidării rămă
șițelor regimului de dependență 
colonială pe continentul african, 
în vederea întăririi unității dintre 
țările Africii.

Poporul- român a urmărit cu 
multă simpatie lupta justă a po
porului algerian pentru dreptul de 
a-și- hotărî soarta conform cu 
propria-i voință și a salutat cu 
bucurie marea lui victorie. Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Algeriană Democratică 
și Populară s-au statornicit_relații 
prietenești, de colaborare, pe tă- 
rîm economic, cultural, tehnico- 
științific, care se dezvoltă în inte
resul ambelor țări.

Cu prilejul sărbătorii naționale, i 
poporul român urează poporului ■ 
algerian succes în lupta pentru 
consolidarea independenței pa
triei sale, pentru prosperitate și ' 
pace, I

CE A VĂZUT PREȘEDINTELE S.U.A. IN ASIA
Pe urmele Imediate ale președin

telui Johnson, deoarece călătoresc la 
bordul avionului său personal, sfîr- 
șesc acum o călătorie de peste 50 000 
km prin șapte țări asiatice. 17 zile 
epuizante care m-au condus de la 
Washington la Honolulu, din Insu
lele Samoa, pierdute în Pacific, la 
Wellington — în Noua Zeelandă — 
la Canberra, Melbourne, Sidney, Bris
bane — în Australia — la Manila, 
pentru conferința țărilor participante 
alături de Statele Unite la războiul 
din Vietnam, la Cam Ranh — în Viet
namul de sud — la Bangkok, Kuala 
Lumpur și, în sfîrșit, în Coreea de 
sud.

Hotărîrea președintelui Johnson de 
a efectua prima sa mare călătorie din
colo de granițele americane, și de a 
fi, de asemenea, primul președinte al 
Statelor Unite care a brăzdat Asia de 
sud-est în cadrul unui itinerar atît de 
ambițios, a fost luată cu opt zile îna
intea decolării de la baza aeriană de 
la Andrews, în apropiere de Wa
shington, la 17 octombrie. Inițiativa 
pe care a luat-o în mod neașteptat 
succesorul lui John Kennedy consti
tuie un fur de forță. El trebuia în- 
tr-adevăr să facă față unor împreju
rări dificile : la 8 noiembrie în Sta
tele Unite se vor desfășura alegeri 
legislative pentru înlocuirea unei 
treimi din Senat și a întregului efec
tiv al Camerei reprezentanților, pre
cum și alegeri de guvernatori.

Tema principală a disputei electo
rale este, evident, conflictul vietna
mez. Or, sondajele opiniei publice, 
efectuate în ultimele șase luni de 
două ori pe săptămînă de specialiștii 
de la Casa Albă, indicau că națiunea 
americană reproșează într-o măsură 
crescîndă Administrației politica în 
Asia de sud-est. Unii stigmatizează 
agresivitatea sa și cer încetarea bom
bardamentelor asupra Vietnamului de 
nord. Alții îl critică pe Johnson pen-

»
fru că nu a vrut să lărgească con
flictul și să sfîrșească „o dată pen
tru totdeauna". Sondajele „Gallup" 
indicau o scădere vertiginoasă a 
popularității președintelui. Aceleași 
sondaje indicau că numeroși senatori, 
reprezentanți în Cameră și guverna
tori făcuseră cunoscut în mod discret 
la Casa Albă că nu doreau în sta
tele lor victoria în alegeri a repre
zentanților Partidului democrat.

O manevră de diversiune devenise 
deci imperativă. Călătoria în Asia, de 
exemplu, are dublul avantaj că ar 
putea reduce Ija tăcere pe criticii re
publicani și ar pune în surdină murmu
rele sinistre înregistrate chiar în 
sînul Partidului democrat. Cum să fie 
criticat un președinte care își riscă 
viața, care nu ezită să străbată Paci
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ficul, să-i înfîlnească pe „băieții" a- 
mericani din Vietnam, să țină la Bris
bane sau la Cam Ranh discursurile 
pe care, în mod normal, le-ar fi pu
tut ține în Utah sau Mississippi ? lată 
mobilurile acester călătorii asiatice. 
Șederea de 18 ore la Honolulu, pri
ma etapă a acestei călătorii publici
tare, a fost folosită de Johnson pen
tru a-și dezvolta tema călătoriei sale, 
cea pe care o regăsim pe întregul 
parcurs : „Asia asiaticilor : ajutați-vă 
singuri"... (N. n. — Această formu
lare biblică are la Washington alt 
sens : asiaticii să lupte contra asia
ticilor. Este și unul din obiectivele 
conferinței de la Manila, care a reunit 
în jurul președintelui Johnson pe șe
fii de guverne și de state ai celor 
cîteva țări participante la agresiunea 
din Vietnam).

Șederea la Pago-Pago, „capitala" 
unui șirag de insule pierdute în Pa
cific, la sud de Ecuator, a căror po
ziție geografică era pînă atunci to
tal necunoscută consilierilor preziden
țiali, a devenit subit o dovadă eloc
ventă a acțiunii „civilizatoare" a Sta
telor Unite în Pacific : în cîteva luni 
au fost construite șosele, au fost înăl
țate locuințe, create școli. Șefii de tri
buri își petrec timpul liber privind 
aparatele de televiziune, iar educa
rea prin intermediul micului ecran a 
intrat în obicei. Nu l-am văzut pe 
președintele Johnson descrețindu-și 
fruntea în cursul acestei călătorii de- 
cît în două rînduri : la Pago-Pago 
(23 554 locuitori), deoarece a găsit o 
concretizare a scopurilor călătoriei 

sale, și la Cam Ranh în Vietnamul de 
sud, unde a venit să strîngă mîinile 
„G. I." (pușcașilor marini) și să 
prindă decorații pe piepturile lor, sub 
ochiul mereu vigilent al camerelor de 
televiziune.

Victorie publicitară, dar euforia nu 
durează. în Noua Zeelandă și în Aus
tralia, Johnson a avut prilejul să-și 
dea seama că nu toată lumea împăr
tășește părerile sale — departe de 
aceasta, cel care se pretinde „mare
le pacificator" înfîmpină serioase di
ficultăți. Am urmat la Wellington, la 
Melbourne, la Canberra, la Brisbane, 
celebra „Lincoln" neagră cu acope
rișul din plexiglas transportată din es
cală în escală cu un uriaș avion mi
litar de transport.

Johnson a fost fără încetare ținta 
miilor și miilor de manifesfanți neo- 

zeelandezl și australieni care protes
tau contra prezenței americane în 
Vietnam, contra imperialismului ame
rican reprezentat în ochii lor de șe
ful Casei Albe, contra genocidului, 
contra serviciului militar obligatoriu 
care transformă zilnic și fă. 
băieții australieni în sold.il 
Melbourne și Sidney ma*. 
dențială era de nerecuno j 
mînjifă de gunoaie, acoper 
și ouă putrede. Limuzina î 
lătoream împreună cu cole'r 
agenție americani și britani.,, 
întotdeauna patru — a fo j 
unui adevărat bombardam, , 
noaie. Respinși de „gorii 
ședinfelui, manifestanții au 
raf vehiculul nostru care a I 
bilizat timp de 15 minute. Fe 

aruncat pe străzi, tineri ne- 
„asasini".

La Manila s-a înfîmplat la ț 
fața lui „Manila Hofei", unde J 
sfalase Johnson, am văzut mii 
nifesfanți năpusfindu-se contră 
jelor poliției și încercînd să pâ1 
în vestibul. Dar în Filipine, 
fatea poliției este mai pronunț- 
genții, serviciile de securitate . 
ezitat să tragă în aer în semn 
vertismenf, să lovească mulțim 
bîtele și să facă uz de pompa 
cendiu.

După Manila, președintele și- 
tinuat turneul pentru a cîșth 
adepți ai formulelor elaborate 
ferinfa din capitala Filipinelor. 
menful de față este pus totul 
pentru a șterge imaginea unei 

rici angajate într-un război murdar 
și pentru a-l prezenta ca o cruciadă 
comună a țărilor asiatice. Nici a doua 
parte a călătoriei n-a fost ușoară. încă 
înainte de sosirea la Bangkok, gu
vernul failandez a dat un comunicat 
cuprinzînd avertismente la adresa ori
căror manifestații ostile. Tailanda este 
•zi o gigantică bază, de unde sînt

Me cea mai mare parte din afacu 
'■ene împotriva R. D. Vi<**~' 

Tn cursul

I PRAGA. A fost dat publicității comunicatul cu privire 
la vizita făcută în Danemarca de o delegație a P.C. 

din Cehoslovacia și la convorbirile purtate cu o delega- 
ție a P.C. din Danemarca. „Cele două partide, se subli
niază în comunicat, și-au exprimat sprijinul deplin și so
lidaritatea activă cu lupta eroică a poporului vietnamez 
și cu principiile de rezolvare a problemei vietnameze 
formulate de guvernul R. D. Vietnam și de Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud". Cele două părți 
acordă o mare însemnătate eforturilor qenerale de mobi
lizare a opiniei publice la lupta pentru asigurarea secu
rității în Europa pe baza colaborării si egalității în drep
turi a tuturor statelor și popoarelor. Ele vor contribui și 
în viitor la întărirea unității mișcării comuniste interna
ționale.

’PESTA. La 31 octombrie a părăsit Budapest 
'"-'-vei, președintele Comitetului de Sta

• r’ Republicii Socialiste Românie 
P. Ungară lă invitația lv 

'întului.
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