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Ion SAVU
|secretar al Comitetului orășenesc 
? București al P.C.R.

înfăptuirea - obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. ridică în fața organelor și organizațiilor de partidrprobleme’de o măre complexitate,\a- căror, rezolvare impune perfecționarea.continuă a stilului de muncă, îmbinarea preocupării pentru realizarea sarcinilor curente cu orientarea spre obiectivele de perspectivă. în această privință, eforturile organizațiilor de partid sînt înlesnite de faptul că ptin planul cincinal sînt precizate sarcinile fiecărui an în parte, și pe întreaga perioadă a ramurilor economice, iar în fiecare întreprindere sînt cunoscute de pe mijloacele de care dispun pentru realizarea prevederilor deOrientînd dezbaterile din “rile de alegeri ale organizațiilor de partid în

lui viitor, definitivarea proiectelor lucrărilor de investiții ce urmează a fi-începute, atingerea parametrilor proiectați la capacitățile industriale ce vor intra în funcțiune, calificarea cadrelor necesare.Atenția deosebită acordată conducerea de partid realizării termen a investițiilor, faptul lor căce urmează
de în șiprecum investitii- fi realizatvolumulade întreprinderile și instituțiile acest an seCapitală în

r

acumviitor, adună-lumina documentelor Congresului al IX-lea și hotă- rîrilor plenarelor C.C. al: P.C.R. ce i-au urmat, acordăm o atenție deosebită concentrării eforturilor în direcția sarcinilor esențiale trasate de partidul și statul nostru. Experiența dovedește că 
maturitatea organizațiilor de par
tid se reflectă, între altele, în ca
pacitatea de a desprinde din multi
tudinea și marea varietate a pro
blemelor — pe cele esențiale, sar
cinile majore și de a îndrepta e- 
forturile spre rezolvarea lor. De aci apare necesitatea ca în adunările de alegeri să fie dezbătut a- cest aspect important al stilului de muncă al birourilor organizațiilor de bază și comitetelor de partid, să se dea o apreciere asupra felului cum s-au orientat ele în ultimul an, iar hotărîrile adunărilor de a- legeri să stabilească cu chibzuință jaloanele activității de viitor.Pentru organizațiile de partid din întreprinderi, pornind, firește, de la specificul preocupărilor concrete ale fiecăreia dintre ele. pe primul plan se află problemele privind ridicarea eficientei activității economice, organizarea științifică a producției. îndeplinirea planului de investiții, realizarea tuturor indicatorilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă pe anul în curs. Dar ar fi 
greșit ca întreaga activitate să fie 
subordonată exclusiv sarcinilor la 
zi. să se limiteze munca de partid 
la preocupări curente, să se treacă 
dintr-o campanie în alta. Orienta
rea de perspectivă, trăsătură ca
racteristică întregii activități a C.C. 
al P.C.R.. trebuie să devină în tot 
mai mare măsură proprie muncii 
tuturor organizațiilor de partid. De aceea e important ca adunările de alegeri să orienteze noile organe alese spre însușirea unui stil de muncă privind mai departe de ziua de azi. ținînd seama de ceea ce va fi urgent și esențial mîine — pregătirea din timp a producției anu-

dinridică la suma de 7,3 miliarde lei, fiind cu 18 la sută mai mare decît anul trecut, au determinat Comitetul orășenesc de partid București să ceară comitetelor și birourilor organizațiilor de partid din întreprinderile de construcții-montaj, institutele de proiectări ca în adunările de alegeri să se analizeze cu toată răspunderea stadiul lucrărilor curente și pregătirea frontului de lucru pentru anul viitor.

Președintele Consiliului de' Mi-1 niștrî al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului la București, Ahmad Eghbal, în legătură cu plecarea sa
definitivă din România. A fost de fată George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Partidului Comunist Italian a făcut o vizită în Republica Socialistă România între 21 octombrie și11 noiembrie a.c.Delegația a fost compusă din tovarășii Gian Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii și al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Italian (conducătorul delegației), Eduardo Perna, membru al Comitețului Central al Partidului Comunist Italian, vicepreședinte al Grupului senatorial al P.C I, Adriana Se- roni, membră a C.C. al P.C.I., Guido Cappelloni, membru al C.C. al P.C.I., secretarul regional al P.C.I. din Marche, Gian Carlo Boiochi, secretarul Federației P.C.I. din Piacenza, și Sergio Mugnai, corespondentul ziarului București.Delegația P.C.I. a la Comitetul Central Comunist Român. P.C.R., la discuții au varășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, Ion Stoian, șefi de secție la C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cursul discuțiilor, părțile s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Italian.Delegația Partidului Comunist Italian a informat despre situația politică din Italia și activitatea comuniștilor italieni pentru apărarea intereselor vitale ale tuturor păturilor oamenilor muncii, pentru o profundă transformare, a realității sociale și dezvoltare democratică, pentru înaintarea Italiei spre socialism.Partea română a înfățișat oaspeților activitatea depusă de întregul popor pentru îndeplinirea 0- biectivelor stabilite la cel de-al IX-lea Congres al partidului în vederea industrializării socialiste, dezvoltării agriculturii, înfloririi științei și culturii, ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.De asemenea. în cursul discuțiilor au fost abordate probleme privind situația internațională actuală, lupta împotriva agresiunii im-

perialismului S.U.A. în Vietnam, împotriva colonialismului și neoco- lonialismului, pentru eliberarea națională, pentru securitatea europeană și asigurarea păcii in lume.Părțile au discutat probleme actuale privind mișcarea comunistă și muncitorească internațională și lupta pentru unitatea și coeziunea acestei mișcări.Reprezentanții celor două partide au scos în evidentă relațiile frățești existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian și au căzut de acord să dezvolte în continuare aceste relații prin intensificarea contactelor, a schimbului de experiență și de păreri, a consultărilor în probleme de interes comun — fiind convinși că acestea duc la o mai bună cunoaștere prieteniei între cele două partide și constituie. în același timp, o contribuție la cauza unității mișcării comuniste și- muncitorești, a solidarității internaționale a celor ce muncesc.Discuțiile s-au desfășurat într-o

atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.în timpul șederii în țara noastră, delegația P.C.I. a vizitat întreprinderi industriale, unităti agricole, instituții sociale și culturale din București și regiunile Suceava. Cluj și Hunedoara. Oaspeții s-au întîlnit cu muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, membri ar corpului didactic și studenții cu conducători ai Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și ai Comitetului de Stat al Planificării, cu reprezentant) ai organelor locale de partid, obștești și de stat. Tov. Gian Carlo Pajetta a ținut în fata cadrelor didactice și studenților Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. expunerea ..Situația politică din Italia".Vizita delegației Partidului .Comunist Italian în Republica Socialistă România, convorbirile avute au contribuit la întărirea relațiilor de prietenie între P.C.R. și P.C.I., între popoarele român și italian. .
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Miercuri dimineața tovarășul- Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per- . manent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, împreună cu soția, au plecat în Republica Democrată Germană, unde vor petrece cîteva zile de odihnă, la invitația primului secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, Walter Ulbricht.Președintele Consiliului de Stat este însoțit de Mihai Marin,
★ Consi-care-1unde

noastră
Incă înainte de apariția în presă a proiectului de lege a pensiilor, la redacție au sosit multe scrisori în care oameni ai muncii își exprimau cu diferite prilejuri dorința de a-și continua activitatea la locul de muncă și după ieșirea lor la pensie. Acum primim zilnic numeroase scrisori în care cetățeni de diferite vîrste și profesii își exprimă adeziunea la noua reglementare a limitei vîrstei de pensionare ce vine în întîmpinarea dorinței lor.„Consider că majorarea cu 2 ani 

limitei de vîrstă este pe deplin 
îndreptățită nu numai de cerin
țele actuale ale economiei noastre 
naționale, dar și de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, scrie VA- 
S1LE R. DUMITRAȘCU, maistru 
din Ploiești. Aproape toate între
prinderile au fost utilate cu teh
nică nouă, s-au îmbunătățit mă
surile de protecție și securitate a

a
muncii. Munca într-o uzină azi este 
nu numai cu totul alta decît aceea 
din fabricile capitaliștilor, dar e 
mult deosebită chiar de aceea din 
întreprinderile noastre de acum 
10—15 ani".

„Sînt unul dintre numeroșii oa
meni ai muncii care, împlinind 
vîrsta de 60 de ani anul trecut, am 
renunțat la pensie, continuînd să 
lucrez la locul meu de muncă.(Continuare în pag. a Il-a)

Ștefan LUCA
Intre profesiunile brăfișate de om, între cele mai pline profesiuni, deauna, la medicina, m-am qîndit la medici, la cercetători, la practicieni, ca la oameni deosebiți, aleși. I-am socotit pe oamenii în halat alb ca pe cei mai apropiali prieteni af omului, chemați în momente qrave să aiute să înlăture răul, durerea, să lupte pentru viată.Și Lam privit întotdeauna cu admirație. I-am cunoscut pe front, in spitalele de campanie,. dînd pilde de excepțională putere de muncă si ab- neqatie, încercînd totul pentru a salva viata. I-am cunoscut în primii ani de după eliberare, lucrînd în condiții precare. în anii în care se înfiripau noile coordonate ale ocrotirii sănătății populației, visate de marii înaintași ai stiintei noastre, întemeiate tocmai ne tradiția semnată cu ilustrele loi nume Sub ochii noștri s-a desfășurat apoi o

de răspunderi a fost întot- loc de frunte, întotdeauna vastă operă de orqaniza- re, începînd de la învătă- mîntul medical, de la institutele de cercetare, pînă la instituțiile sanitare din cele mai îndepărtate comune si sate ale tării. In această operă de uriașă însemnătate, în care multe sectoare se

copilării nu prea familiarizate cu cabinetele de consultație, la care s-a adăuqat memoria războiului. Personalitatea sa mi-a devenit mai familiară în ultimele două decenii, cînd, colindînd în lunq și-n lat prin reqiunile tării am întîlnit și cunos-
aten- ea, în- dure- Am e-Pe marginea unei scrisori despre medici necinstiți

întemeiau pe un teren abia defrișat, nimic nu a fost uitat și cine ar întreprinde o cercetare fie și sumară a ceea ce s-a realizat va înteleae de ce este considerată azi România socialistă ca una din țările avansate în domeniul asistentei medicale. In acest context, fiqu- ra medicului, personalitatea lui m-au atras, cres- cînd din amintirile unei

admirabili. capabili de din comun, tel măreț.
cut oameni dezinteresați, eforturi ieșite minați de unsăvîrșind fapte demne de consemnat. Si nu o dată mi-am spus că faptele la care am fost martor se înscriu în sfera actelor de eroism si izvorăsc dintr-o reală vocație, dintr-o adîncă draqoste si abne- qatie fată de meserie și fală de om. I-am socotit

ca pe cel mal apropiau confidenti, cărora nu le ascunzi nimic, în care ai o desăvîrșită încredere și pe ale căror sfaturi le urmezi cu sfințenie.Dar iată că mi-au căzut ochii pe rînduri de scrisori care violentează această imaqine. tează flaqrant la tuneeînd-o, rănind ros frumusețea ei.zitat, o mărturisesc deschis, să răspund acestor scrisori, am întîiziat, trăind un sentiment de a- mărăciune si ienă. Dar m-am aîndlt la marii oameni ai medicinei noastre. fiquri intrate în ls- qendă, la tot ceea ce au făurit nenumăratii medici de tară sau din cartierele orașelor, la tot ceea ce s-a făcut pentru sănătatea mamei, a copilului, a întreqului popor. Rînduri- le ce urmează se adresează unor excepții, u- nor cazuri Izolate, dar De care le considerăm, fiind vorba de medicină deosebit de nocive.
(Continuare în pag. a V-a)

adjunct al ministrului afacerilor externe.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți tovarășii Gheorghe Apostol, Janos Faijekașj Mihai Gere, Roman Moldova.n, Ilie Murgulescu, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Emil Drăgănescu, Constantin Scarlat, Aurel Vijoli, Alexandru Boabă și Ion Marinescu, miniștri, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Erau de fată Ewald Moldt. ambasadorul Republicii Germane România,
★

Democrate ;în Republica Socialistă 1 și membri ai ambasadei.
cu acest prilej, oaspeții

Consider cît se poate 'de judicioasă 
creșterea cu doi ani a limitei de 
vîrstă pentru pensionare, deoarece 
60 de ani, și poate nici 62, nu în
seamnă adinei bătrînețe. Dimpotri
vă, este vîrsta la care omul a acu
mulat experiență de viață și pro
fesională, un bogat bagaj de cu
noștințe. De ce să lipsim prea cu- 
rînd de oameni cu aceste calități 
colectivele în care lucrăm și pe 
care le-am îndrăgit, de care nu 
ne putem despărți nici noi atît de 
devreme ?" este de părere FLO
RIAN NECȘULESCU din Bacău.

Din scrisoarea strungarului ILA- 
RION DUMITRU, din Brașov, spi
cuim : „Munca, întocmai ca educa
ția fizică, 
vigoarea, 
zdravăn 
lor săi, 
ca sigur, se menține printr-o 
activitate oarecare, neîntreruptă 
nici după ce iese la pensie. Pasi
vitatea te golește de vlagă, te stin
ge mai repede, este rubedenie cu 
tot felul de boli pe nedrept zise 
ale' vîrstei.

Mie mi se prelungește cu 2 ani 
stagiul de muncă pînă la pensio
nare. Față de ceea ce am arătat 
mai sus, salut noile prevederi cu 
privire la limita de vîrstă. Dacă 
întreprinderea va avea nevoie de 
experiența mea la împlinirea vîrs
tei de 62 de ani, conform prevede
rilor noii legi, voi face uz de drep
tul meu și voi solicita să lucrez 
în continuare".

Scrisori asemănătoare ne-au fost 
trimise de : PETRE BĂDESCU. 
cazangiu, DIMITRIE DEBREȚIN, 
economist, Brăila, DUMITRU RE- 
ZEANU, profesor, Craiova, ECA- 
TERINA IONESCU, muncitoare, 
fabrica de tricotaje Iași, ELENA 
RADU, PETRE IOȚU, funcționari, 
Vălenii de Munte, Alex. POPP, 
mecanic l.R.E. Crișana, MINA 
PREOTEASA, calculatoare princi
pală O.L.F. — Orăștie.

întreține 
Dacă vezi 

și vioi în 
să știi că, 

se

vitalitatea, 
un bătrîn 

ciuda ani
mai mult

In legătură cu problemele pri
vitoare la viitoarea reglementare 
a pensiei pentru limita de vtrstă, 
publicăm în pag. a ll-a a ziaru
lui explicațiile date de tovarășul 
LEONID MILLER, șeful Sectoru
lui de drept al muncii din In
stitutul de cercetări juridice al 
Academiei.

în aceeași zi, președintele liului de Stat și persoanele însoțesc au sosit la Berlin.Pe aeroportul Schonefeld,erau arborate drapele de stat ale Republicii Socialiste România și ale Republicii Democrate Germane, oaspeții români au fost întîmpinați de Walter Ulbricht și soția sa, Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, de alți conducători ai R. D. Germane.A fost prezent dr. ing. Nicolae Ghenea, ambasadorul _ Socialiste România, și ambasadei.Rostind un cuvînt bun venit, tovarășul 
ULBRICHT și-a exprimat convin-

Republicii membri aide cordial
WALTER

★Tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut miercuri după-amiază o vizită tovarășului Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, la sediul Consiliului de Stat.Cu acest prilej a avut loc o convorbire la care au participat din partea română Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și dr. ing. Nicolae Ghenea, ambasadorul țării noastre, iar din partea germană Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, Erich Honecker, și dr. Gunther

gerea că, români vor putea cunoaște nemijlocit succesele obținute de- oamenii muncii, din R.D.G. în construirea socialismului. „Sînt convins — a spus președintele Consiliului de Stat al R.D.G. — că vizita dumneavoastră va contribui la adîncirea pe mai departe a relațiilor de prietenie existente între statele și nopoarele noastre".Mulțumind pentru primirea caldă, tovărășească, tovarășul CHIVU 
STOICA a spus : „Sîntem convinși că această vizită va contribui la întărirea relațiilor de prietenie frățească dintre țările și partidele noastre, spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii".

*Mittag, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Hermann Axen, membru supleant al Biroului .Politic, Klaus Sorgenicht, membru al Consiliului de Stat, Otto Winzer, ministru al afacerilor externe, și alte persoane oficiale.în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială, au fost discutate probleme care interesează ambele țări.Seara, Walter Ulbricht și Lotte Ulbricht rășului sale o masă tovărășească.în timpul mesei, tovarășii Walter Ulbricht și Chivu Stoica au rostit toasturi.

Telegrame

au oferit în cinstea tovâ- Chivu Stoica și a soției
(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului HOUARY BOUMEDIENNE
Președintele Consiliului Național al Revoluției 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGERCu prilejul celei de-a XII-a aniversări a zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, adresez Excelentei Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate și pace poporului algerian prieten.Exprim convingerea că velațiile dintre țările noastre vor cunoaște o; dezvoltare continuă in folosul ambelor pbpoare și al păcii în lume. :
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul cele) de-a doua aniversări a proclamării independenței Republicii Zambia, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a adresat președintelui Kenneth David Kaunda, guvernului șl poporului zambian felicitări cordiale și cele mai calde urări de prosperitate, bunăstare și pace.în răspunsul său. președintele Kenneth David Kaunda mulțumește pentru amabilul mesaj de felicitare ce i-a fost adresat și transmite președintelui Consiliului de Stat. Chivu Stoica, urări de sănătate personală și bunăstare.
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SPANIEI REPUBLICANES-au împlinit zilele acestea 30 de ani de cînd primele grupuri de voluntari români au plecat în Spania, pe fronturile războiului civil, pentru a se alătura eroicei lupte a poporului spaniol împotriva agresiunii fasciste, pentru libertate și democrație. Parte integrantă a puternicei mișcări de lidaritate a comuniștilor, a porului român cu Spania publicană, lupta voluntarilor mâni în Spania a constituit obrantă manifestare a sentimentelor internaționaliste ale poporului român, a hotărîrii lui de a se împotrivi prin toate mijloacele ascensiunii fascismului. Prin vitejia și sîngele Vărsat pe fronturile din Spania, pe atunci avanpost al luptei forțelor democratice din lumea întreagă împotriva fascismului, voluntarii români au înscris file de înalt eroism lui comunist, popor.

IOSIF NEDELCU
VIDA GHEZA

so- po- re- ro- vi-

în istoria pariidu- a întregului nostru
★cînd pe firmamentul...Erau anii vieții internaționale se acumulaseră nori negri — fascismul, instaurat la putere în Italia și Germania, își întindea tentaculele asupra țărilor Europei. Creștea, totodată, lupta forțelor populare, care în Franța și Spania reușiseră să încheie Frontul Populăr, să instaureze regimuri republicane democratice. în aceste condiții, intervenția militară a Germaniei hi- tleriste și a Italici fasciste împotriva Spaniei" republicane urmărea să dea ■ o lovitură întregii mișcări 1 torești, democratice și progresiste din Europa, luptei popoarelor pentru libertate.Masele populare de pretutindeni au înțeles semnificația bătăliei dintre forțele democratice și forțele reacțiunii și fascismului care se desfășura pe pămîntul Spaniei. Tocmai aceasta a determinat puternica mișcare internațională de solidaritate cu Spania republicană. Ne amintim cu cîtă înfrigurare urmăream pe atunci, la aparatul de radio și în presă, veștile despre mersul luptelor. Războiul din Spania era în centrul discuțiilor — în fabrici, instituții, pe străzi, nretutindeni. Alături de muncitori, de oamenii din popor, au luat poziție deschisă în apărarea poporului spaniol reprezentanți de frunte ai intelectualității, numeroși oameni politici democrați, exprimîn- du-și protestul-:și indignarea față de intervenția fascistă, cerînd retragerea trupelor intervenționiste.Sufletul și organizatorul mișcării de solidaritate cu Spania republicană era Partidul Comunist Român. La chemarea sa au luat ființă, în numeroase centre din țară, comitete pentru ajutorarea și apărarea Spaniei republicane^ care, în pofida piedicilor ridicate în calea activității lor de autoritățile bur- g'hezo-moșierești, răspîndeau broșuri, manifeste, procurau fonduri din donații și de la serbări muncitorești, strîngeau alimente, îmbrăcăminte, medicamente, organizau întruniri și demonstrații de simpatie și solidaritate cu eroicul popor spaniol.însuflețiți de profunde sentimente patriotice și internaționaliste, au răspuns apelului partidului comunist de a pleca ca voluntari în Spania cîteva sute de antifasciști români — muncitori, țărani) intelectuali, studenți. Cuvintele pe care voluntarii le-au înscris pe drapelul lor — „Pentru libertatea 

voastră și a noastră" — oglindeau împletirea firească între patriotism și internaționalism, exprimau convingerea profundă că, ridieîn- du-se în apărarea libertății poporului spaniol, luptă în același timp împotriva fascismului internațional, a imperialismului hitlerist, apără libertatea, independența și integritatea teritorială a României. „Pe 
cîmpurile de luptă ale Spaniei — se arăta într-un manifest al voluntarilor către poporul român — nu 
se hotărăște numai soarta poporu
lui spaniol: armata republicană 
duce o luptă pe viață și pe moarte 
pentru pace în întreaga lume, pen
tru libertate și independența tutu
ror popoarelor. Voluntarii români 
care luptă în rîndurile armatei 
populare spaniole. în rîndurile bri
găzilor internaționale. în unitățile 
românești, luptă pentru libertate, 
pentru pace și independența po
porului nostru, amenințat de Ger
mania hitleristă și Ungaria 
horthistă".Numeroase piedici și obstacole se ridicau în calea voluntarilor spre Spania. Prigoana îndreptată împotriva lor de autoritățile bur- . ghezo-moșierești, granițele închise câre trebuiau trecute clandestin, lipsa mijloacelor materiale făceau din călătoria pînă în Spania o adevărată odisee. Intimidate de fascism, imobile în atitudinea de expectativă față de creșterea agresivității acestuia, autoritățile tuturor țărilor pe care le aveau de străbătut îi prigoneau pe voluntarii români, ca și pe cei din alte țări.Un grup de voluntari, de pildă, din care â făcut parte unul dintre semnatarii articolului (N. R. • 
Vida Gheza), au izbutit să ajungă pînă la Sevliuș, un orășel din Cehoslovacia, unde au fost cu toții a- restați, și, după o lună de închisoare, expulzați în țară. De cîte in-

Austria, dar a trebuit să facem cale întoarsă în Cehoslovacia pentru a nu fi prinși austrieci. Am fost întoarcem la Brno teptăm un timp.Un alt grup de care a făcut parte semnatarii articolului 
Iosif Nedelcu) a fost în Austria, lîngă frontiera veției. După ispășirea unei temnițări de două săptămîni, fost expulzați în Cehoslovacia, luîndu-ne drumul, am izbutit, în cele din urmă, să ajungem în Franța. dar aici am fost iar arestați și expulzați in Elveția. Ca să putem trece din nou frontierele Franței, păzite cu strășnicie, a trebuit să mergem noaptea, pe drumuri ascunse de munte, străbătînd pe jos peste 40 de kilometri.

de polițiștii nevoiți să și să mai ne aș-dinvoluntari, celălalt dintre
(N. R. : arestatEl- în- am Re-

la toate bătăliile importante ale forțelor armate republicane, din primele zile ale războiului pînă la evacuarea Cataloniei. în afară de regimentul român de artilerie, s-au mai format și alte unități românești — grupul de artileriști „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, în cadrul divizionului de artilerie balcanic, pe frontul din Estremadu- ra ; compania de mitraliere și compania de pușcași „Grivița" în cadrul batalionului balcanic de pe frontul din Aragon și Levante. Pe diferite fronturi și-au făcut datoria medici români și surori de caritate. Din rîndurile voluntarilor români au căzut eroic pe cîmpul de luptă, jertfindu-și viața pentru marea cauză a libertății popoarelor, Constantin Burcă, Ștefan Megheri, Alexandru Făclie, Mihai Ardeleanu, dr. Tilea, C. Bo- deanu, Constantin Paliga, Nicolae Roșu, Z. Dorohoi, Mihai Cristoff, Emil Sneiberg, Vlad Mazepa, Gheorghe Gal și mulți alții. Dînd o înaltă apreciere faptelor de arme ale voluntarilor români, C.C. al P.C.R., într-o scrisoare trimisă a- cestora
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munci- a
adu- toa- să poli- ară-

în sfîrșit, după mai bine de două luni de la plecarea din țară, sosit și ziua atît de mult așteptată, cînd ne-am văzut pe pămîntul spaniol.în orășelul Figueras, aflat în a- propierea frontierei, se aflau nați sute de tineri, sosiți din te colțurile lumii, așteptînd fie înregimentați. Comisarul tic, venit să-i primească, atat, pe un ton jenat, că masa ce urma să fie servită va fi săracă— aprovizionarea frontului avea prioritate. Drept răspuns. în zeci de limbi a răsunat Internaționala !în perioada instruirii, am avut bucuria să ne întîlnim cu regimentul român de artilerie, prima unitate românească de luptă constituită în cadrul brigăzilor internaționale ; regimentul trecuse deja prin viitoarea unor. grele lupte. Arh' ascultat cu țațemtie încordată relatările tovarășilor . noștri despre eroicele lupte pentru aoă- rarea Madridului, la care participaseră — pe valea rîului Jărama, apoi la Guadalajara și Brunete, în care unitățile republicane spaniole și cele ale voluntarilor din brigăzile internaționale, deși inferioare numericește și slab înarmate, repurtaseră răsunătoare victorii asupra franchiștilor și inter- ventioniștilor italieni, zădărnicind încercările acestora de a izola si cuceriCele boiului Aragon blicană înainte la acestea ne-a venit și nouă rîn- dul să participăm.Inamicul, dispunînd de o superioritate aeriană aproape tă, aprovizionat șug cu armament și fascismul german și sa tot mai puternic, cările infructuoase capitala, el reușise, in primăvara anului 1938, să rupă frontul în Aragon, să ajungă la mare prin breșa creată și să izoleze Catalonia de restul Spaniei republicane, pregătindu-se pentru o mare ofensivă împotriva sudului, avînd ca prim obiectiv cucerirea marelui oraș și port levantin Valencia.Pentru a contracara aceste planuri, comandamentul republican a dezlănțuit o acțiune de mare anvergură menită să forțeze fluviul Ebro, pe o lungime de vreo 150 km, de la afluența rîului Segre pînă la vărsarea Ebrului în mare. Armata de pe Ebro, în rîndurile căreia luptau 5 brigăzi internaționale între care și voluntari români, a realizat cu un elan strălucit și o punctualitate remarcabilă această operație dificilă. între primele tunuri câre au trecut fluviul sub focul unui bombardament aerian îngrozitor, au fost cele ale artileriștilor români .,Tudor Vladimirescu", . . . . . da căpitanului Nicolae Cristea.Fasciștii au îndreptat în ; pe frontul de pe Ebro mari rezerve. Zilnic 6—700 de tunuri s 
5—600 de avioane bombardau pozițiile republicanilor. Zile și nopți de-a rîndul văzduhul și pămîntul se cutremurau de explozia miilor de bombe. în condiții inegale s-a desfășurat- tălia, car.e a durat totuși peste luni, grație înaltului spirit de crificiu și legendarului eroism republicanilor.Timp de 32 de luni a luptat porul spaniol, și alături de el luntarii antifasciști de pretutindeni, împotriva intervenționiștilor, cîștigîndu-și prin vitejia sa prețuirea și stima tuturor popoarelor. Dacă în cele din urmă republica spaniola a fost înfrîntă în primăvara anului 1939, aceasta s-a datorat în principal intervenției masi- terogatorîi, injurii și bătăi am avut ve a fascismului german și italian,parte la întoarcere ! Dar, de îndată susținut de imperialiștii din alte■ ■ ~ ■ țări, politicii de neintervenție a țărilor vest-europene.Voluntarii români au luat parte

capitala.mai mari bătălii ale răz-— ofensiva fascistă din și Levante, ofensiva repu- de la Ebro — abia de aici • aveau să fie declanșate și
absolu- din bel- muniții de italian, pre- După încer- de a cuceri

pe front, sublinia : „Prin 
faptele voastre de arme 
ați dovedit și dovediți zil
nic cît este de adine să
dit și educat sentimentul 
solidarității 
le în inima 
lui român".Mărturieși vitejiei de care au dat dovadă combatanții mâni sînt frecventele citări pe ordinele de zi ale unităților, consemnarea multora dintre faptele lor de arme în documente ale vremii, în cărți de memorialistică. Generalul Carol Swierczewski, de pildă, cunoscut în Spania sub numele de generalul Walter, comandantul diviziei a 35-a internaționale, din care a făcut parte mult timp regimentul român de artilerie, apreciază în însemnările sale din mai-iunie 1938 că regimentul român „s-a acoperit de glo

rie în special prin uimitoarea vite
jie de care a dat dovadă în luptă 
și a fost o excepție extrem de rară, 
dacă nu unica în artileria spaniolă, 
caro a practicat pe scară largă fo
cul direct de pe poziții descoperite 
și nu a încetat nici un moment fo
cul, nici măcar sub bombardamen
tul de aviație al inamicului, cum 
s-a întîmplat în numeroase 
lupte...".Mișcarea de solidaritate a poporului .român cu Spania republi- i’*"c'ână?ylupta voluntarilor români au îmbogățit tradițiile^ revoluționare alp poporului lipsiri, constituind o mărturie, strălucită ai felului în care Partidul Comunist Român a împletit de-a lungul întregii sale istorii patriotismul cu solidaritatea internațională față de lupta oamenilor muncii de preturi tindeni pentru libertate, progress social și pace.Este de altfel o trăsătură e- sențială și permanentă a întregii vieți și activități a partidului nostru, care în zilele noastre își găsește întruchipare în indisolubila îmbinare a luptei pentru dezvoltarea continuă a societății noastre socialiste, pentru înflorirea patriei, cu intensa activitate internațională a partidului și statului nostru în sprijinul aspirațiilor înaintate ale omenirii contemporane, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești, a forțelor socialismului și păcii din întreaga lume, pentru dezvoltarea mișcării antiimperialiste, a luptei pentru democrație și progres social.Oriunde popoarele luptă pentru libertate, independență, democrație și progres, ele au în Partidul Comunist Român, în România socialistă un prieten devotat și de nădejde.

internaționa- 
fiilor poporu-a eroismuluiro-

ce âm fost liberi, am hotărît să reluăm drumul spre Spania !De data aceasta am ajuns pînă în
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petrecute în țara noastră
1 'Proiectul de lege privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară, proiect inițiat de conducerea partidului și ale cărui principii au fost dezbătute în Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 octombrie, acordă o deosebită însemnătate pensiei pentru limită de vîrstă, menită să înlocuiască, pe viitor, pensia de bătrînețe din actuala reglementare. Importanța a- tribuită acestei pensii apare ca firească dacă avem în vedere că, în raport cu celelalte categorii de pensii, de care se ocupă proiectul (pensia de invaliditate, pensia de urmaș), pensia pentru limită de vîrstă reprezintă un drept care se naște în virtutea procesului normal și previzibil de înaintare în vîrstă a oamenilor muncii, pe cîtă vreme celelalte pensii au menirea să le ofere o asigurare materială în situații mai rare și, în orice caz, imprevizibile (accident, boală îndelungată, pierderea susținătorului).în noua reglementare a pensiei pentru limită de vîrstă, astfel cum este prevăzută în proiect, își află înainte de toate concretizarea acea orientare principială care se desprinde din întregul proiect, și anume: asigurarea, prin ansamblul măsurilor luate, a unei corelări cît mai strînse a pensiei cu salariul și a unei mai mari cointeresări materiale a angajaților în munca pentru dezvoltarea economiei și culturii, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.în lumina acestei orientări, 

proiectul, abordînd materia in
tr-un spirit nou, aduce regle
mentării în vigoare o serie de 
îmbunătățiri esențiale, schim- 
bînd însăși structura acesteia și, 
în unele privințe, sistemul an
terior adoptat.Fiind vorba despre pensia pentru limită de vîrstă, prima condiție cerută pentru acordarea ei este împlinirea de către cei în cauză a unei anumite vîrste. După cum se știe, pentru angajații care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupa a IlI-a (muncitori și funcționari cu munci obișnuite, în sensul că nu implică nici suprasolicitare, nici nocivitate) conform proiectului, vîrsta cerută este de 62 de ani pentru bărbați și 57 de ani pentru femei, ceea ce însear$țjă®o mărire cu doi ani a vîrstei dț-.ț>eiS- sionare in raport cu dispozițiile anterioare.

Leonid MILLER
șeful Sectorului de drept al muncii din Institutul de cercetări 

juridice al Academiei

Această măsură, corespunză
toare necesităților economiei 
naționale, care reclamă menți
nerea în muncă un timp mai 
îndelungat a cadrelor, a deve
nit posibilă datorită unei serii 
de premise favorabile, printre 
care mai ales îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă 
prin introducerea tehnicii noi și 
lărgirea măsurilor de protecție 
a muncii, progresul din dome
niul ocrotirii sănătății popu
lației, alături de o serie de alte 
înlesniri create atît în sfera 
muncii, cît și în traiul zilnic, 
toate avînd ca rezultantă crește
rea considerabilă a duratei me
dii de viață, ca indice semnifi
cativ al ridicării generale a 
gradului de civilizație.Stabilirea unei anumite corelații între durata medie de viață, pe de o parte, și vîrsta cerută pentru pensionare, deci durata perioadei în care, o persoană e normal să rămînă în rîndurile populației active, pe de altă parte, este desigur un procedeu care ține seama de logica vieții sociale. în legătură cu aceasta, amintim că, în legislația noastră, vîrsta de 60 de ani în cazul bărbaților și de 55 de ani în cazul femeilor, pentru stabilirea pensiei de bătrînețe a fost stabilită la 1 ianuarie 1949, deci cu 18 ani în ur-

/

mă. Or, de atunci, datorită proceselor adînci pozitive, care au avut loc în societatea noastră, durata medie de viață a populației a crescut în mod simțitor.
Astfel, potrivit statisticilor 

oficiale numai din 1956 pînă în 
1963, durata medie a vieții a 
crescut de la 63,17 ani la 68,29 
ani. Nu există date certe cu 
privire la anul 1949. Dacă însă 
avem în vedere că în 1932 du
rata medie de viață în Româ
nia nu era decît de 42 de ani 
și că, pe de altă parte, măsu
rile care au fost luate după in
staurarea puterii populare pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale popu
lației s-au repercutat asu
pra situației mortalității 
abia după un timp oarecare, nu 
e greu să ne dăm seama 
că în 1949, cînd s-au insti
tuit actualele vîrste de pensio
nare, durata medie de viață era 
cu mult inferioară celei de as
tăzi.De altfel; trebuie amintit că în 1938, cînd durata medie de viață era, după cum am văzut, atît de scăzută, Legea asigurărilor sociale cerea vîrsta de 60 de ani la bărbați și de 57 de ani la femei pentru pensia de retragere și vîrsta

de 65 ani, tru pensia se acorda neau anumite vîrste mai mici fiind stabilite tegoria (mai privilegiată și relativ mai puțin numeroasă) a funcționarilor publici.în stabilirea limitei de vîrstă s-a ținut seama atît de investigațiile statistice care au ilustrat că s-a creat posibilitatea menținerii capacității fizice și intelectuale a oamenilor muncii pînă la vîrste mai înaintate, cît și de împrejurarea că, în fapt, în ultimii ani numeroși oameni ai muncii au cerut să li se dea posibilitatea de a continua să lucreze și după atingerea vîrstei de pensionare. De altfel, tocmai venind în întîmpina- rea acestor cerințe, proiectul de lege prevede că angajații care la vîrsta de 62 ani la bărbați și 57 ani la femei își vor păstra capacitatea de muncă, vor avea nevoie de pot fi menținuți atîta timp cît bune condiții, revin.Pe de altă parte, dacă examinăm situația sub unghiul dreptului comparat, constatăm că în multe țări din lume, printre care un loc important îl ocupă țările cu un grad ridicat de industrializare, se prevăd vîrste mai mari pentru acordarea pensiei de bătrînețe. în acest sens este concludent următorul tabel comparativ întocmit pe baza statisticilor internaționale recente*).

indiferent de sex pen- de bătrînețe (care nu decît celor ce îndepli- condiții speciale), de pensionare numai pentru ‘ ca-

iar unitățile serviciile lor, în activitate îndeplini, învor sarcinile care le

România Mexic R.F.G. S.U.A. Olanda Finlanda Austria Anglia Franța Norvegia

b. f.
62 57

b. f.
65 65

b. f.
65 60

b. f.
65 65

b. f.
65 65

b. f.
65 65

b. f.
65 60

b. f.
65 60

b. f.
60 60

b. f.
70 70

Dane
marca Elveția

Portu
galia

Luxem
burg Belgia Brazilia Spania Suedia Islanda Grecia

b. f.
67 67

b. f.
65 62

b. f.
65 65

b. f.
65 65

b. f.
65 60

b. f.
65 60

b. f.
65 65

b. f.
67 67

b. f.
67 67

b. f.
62 57

,,devenind la examinarea proiec- sionare pentru cei din grupa atului de lege a pensiilor, trebuie tll-a a fost mărită cu doi ani, con-menționat că, deși vîrsta de pen- dițiile de vechime cerute în vede-
Ieri, a început sâ funcționeze

Noul spital din Suceava
(coresp. 
Călăto- 
la Su-ț 

Bucu- 
Dornei 

din

SUCEAVA 
„Scînteii"). — 
rul care vine 
ceava dinspre 
reșfi sau Vatra
este întîmpinat 
depărtare de clădirea 
zveltă a noului spital 
a cărui inaugurare a 
avut loc ieri. Noul 
edificiu spitalicesc 
compune 
corp cu 
le și două clădiri 
cundare, fotalizînd 
proape 1 300 de încă
peri. Concepfia arhi
tecturală, modul de re-

se 
dintr-un 

11 nive- 
se-
a-

zolvare a diferitelor 
funcfiuni, precum și 
înaltul grad de dotare, 
fac din spitalul suce
vean unul din cele 
mai moderne așeză
minte sanitare din fă
ră. Aici vor funcfiona 
secfii de chirurgie, me
dicală, obstetrică-gine- 
cologie, pediatrie, ORL 
și oftalmologie, servi
cii de balneo-fizio-fe- 
rapie, laborator clinic, 
radiologie etc. Pe cele 
6 ha din jurul clădirii 

amenaja

parc. Prin darea în fo
losință a noului spital, 
numărul paturilor de 
spitalizare din orașul 
Suceava a ajuns să în
treacă numărul celor fe- 
xisfente cu 20 de ani 
în urmă în întreg nor
dul Moldovei. Condiți
ile create permit nu 
numai folosirea celoi 
mai noi metode de in
vestigație și tratament, 
ci vor da, totodată, ca
drelor medicale posibi
litatea de a desfășura 
o susținută activitate 
de cercetare științifică.

dițiile de vechime cerute în vederea acordării pensiei pentru limita de vîrstă au rămas aceleași (cerîn- du-se tot 25 de ani bărbaților și 20 de ani femeilor pentru acordarea pensiei integrale).Pentru cei care au lucrat în locuri de muncă încadrate în grupele I și II de muncă, și au o vechime în muncă de 25 de ani bărbații sau 20 ani femeile, vîrsta de pensionare se reduce cu 6 luni, respectiv cu 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în acele locuri de muncă, fără a putea fi mai mică de 52 ani pentru bărbați și 50 ani pentru femei.Totodată, foarte judicios se prevede că la grupele de muncă I și II nu se mai cere o vechime generală redusă, ci pentru fiecare an efectiv lucrat în locuri de muncă încadrate în aceste grupe se recunoaște un spor de vechime de 6, respectiv 3 luni, acordarea sporului de pensie nemaifiind condiționată, ca în prezent, de cerința ca cel puțin jumătate din vechimea minimă să fi fost prestată în munci grele sau vătămătoare, ci făcîn-

du-se calculul proporțional cu timpul lucrat în astfel de munci.Deși incomplete, considerațiile de mai sus scot în evidență faptul că, în noua ei configurare, pensia pentru, limită de vîrstă — care în multe cazuri se va apropia de , nivelul salariului avut sau va fi chiar egală cu acesta ■— aduce importante avantaje pensionarilor menite să consolideze întreaga lor poziție socială.Viitoarea reglementare a pensiei pentru limită de vîrstă constituie o măsură deosebit de importantă adoptată în urma unei analize a- profundate și multilaterale a schimbărilor profunde petrecute în viața noastră socială, a progresului continuu realizat în domeniul îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă, a creșterii duratei medii a vieții și muncă. a potențialului de
*) Raportul V 

Internațional al 
1965, în vederea examinării unor pro
bleme privitoare la pensii în a 50-a se
siune a Conferinței internaționale a 
muncii.

(1) publicat de Biroul 
Muncii Ia Geneva în

(Urmare din pag. I)Analizînd stadiul construcției montajului pe șantierul uzinei „Po- licolor", darea de seamă a organizației de bază de aci a orientat dezbaterile spre două probleme principale : ce măsuri trebuie luate pentru a asigura desfășurarea ritmică, în termenele stabilite în grafic, a lucrărilor de construcții- montaj și urgentarea recrutării și pregătirii cadrelor necesare viitorului obiectiv industrial. Adunarea a criticat slaba preocupare a conducerii uzinei pentru deschiderea cursurilor de calificare a viitorilor operatori chimiști și a cerut noului birou să acorde o deosebită atenție îndeplinirii acestei sarcini, precum și întăririi organizației de partid. Comitetul de partid, de la întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 a îndrumat birourile organizațiilor de bază să pună în discuția adunărilor de alegeri măsurile privind recuperarea rămînerilor în urmă și asigurarea predării apartamentelor prevăzute pentru trimestrul IV.
în munca curentă și de perspec

tivă rezultate efective se obțin prin 
desprinderea la timp a verigii 
principale și concentrarea efortu
rilor în această direcție. Ținînd seama de făptui că în uzinele din raionul 23 August urmează să fie asimilate în anii cincinalului un număr însemnat de tipodimen- siuni de mașini-unelte, instalații și aparataje, biroul comitetului raional de partid a inițiat un studiu privind modul cum se realizează de pe acum pregătirea fabricației, știut fiind că de aceasta depinde într-o măsură hotărîtoare realizarea în termen a planului de asimilare pe anul 1967. Concluziile a-

cestui studiu au stat la baza dezbaterilor plenarei comitetului raional din luna septembrie ; pe baza recomandărilor stabilite cu acest prilej, comitetul raional de partid a îndrumat organizațiile de partid de la uzinele „23 August", Fabrica de mașini-unelte și agregate București, „Electroaparataj", Uzina mecanică fină să pună în centrul discuțiilor adunărilor de alegeri aportul comuniștilor la pregătirea condițiilor pentru realizarea sarcinilor decurgînd din planul tehnic pe 1967.Cu toate progresele realizate în stilul de muncă al organizațiilor de partid, mai sînt destule cazuri cînd acestea se lasă copleșite de sarcinile curente și pierd din vedere unele sarcini de perspectivă. Comitetul orășenesc P.C.R. București consideră că o condiție importantă a creșterii eficacității muncii de partid o constituie cultivarea 
spiritului de prevedere. Astfel 
se evită munca „de șoc“, pripeala, 
măsurile improvizate.Consider pilduitoare în această privință punerea „față în față" a stilului de muncă al comitetelor de partid din două mari uzine. Pornind de la sarcina ce revine colectivului uzinelor „Danubiana" în 1970 de a produce 1,5 milioane anvelope și de a asimila, începînd din al doilea an al cincinalului, o serie de tipuri superioare celor fabricate acum, comitetul de partid a cerut conducerii uzinei să întocmească un plan de măsuri pri-

vind punerea la punct a tehnologiei de fabricație a noilor tipuri de anvelope, organizarea de cursuri și expuneri urmate de demonstrații practice pentru cunoașterea instalațiilor automate de către cei ce le vor mînui. în scopul familiarizării cadrelor tehnico-inginerești cu caracteristicile noilor produse, comitetul de partid a ajutat conducerea uzinei să pregătească o sesiune tehnico-științifică ce va a- vea loc în noiembrie. Totodată, dezbaterile adunărilor de alegeri din organizațiile de partid au fost axate spre probleme privind atingerea parametrilor proiectați, ridicarea nivelului calitativ al producției, pregătirea asimilării noilor tipuri de anvelope. Se creează, astfel, condițiile ca organizația de partid, întregul colectiv al uzinei să-și concentreze eforturile din timp spre îndeplinirea unor sarcini calitativ superioare.Iată însă și o mostră a stilului de muncă a cărui caracteristică constă în a fi luat prin surprindere... de sarcini de care se știa de mult că vor fi puse la ordinea de zi. Deși se cunoștea încă de a- nul trecut că uzina „Semănătoarea" urma să realizeze în august 1966 200 combine comitetul de în ce măsură cerea tehnicăcației, a documentației tehnice, a sculelor și dispozitivelor necesare realizării noului produs. Atît comitetul de partid, cît și conduce-

preveni aceste

de recoltat porumb, partid n-a controlat se îngrijește condu- de pregătirea fabri-

rea tehnică s-au lăsat absorbite exclusiv de sarcinile curente. Rezultatul ? Lună de lună au apărut greutăți determinate de neritmici- t.atea producției ; pe primele opt luni ale anului uzina nu și-a realizat sarcinile de plan la producția globală, la producția marfă vîndută și încasată. Trebuie arătat că nici Comitetul raional de partid 16 Februarie n-a intervenit din timp pentru a neajunsuri.
Esențial este de a asigura îm

binarea armonioasă 
tru îndeplinirea sarcinilor curen
te cu cele de perspectivă, a stabili 
o repartizare judicioasă a efortu
rilor spre aceste două direcții deo
potrivă importante.Deși adunările de alegeri se caracterizează, prin dezbaterea problemelor majore, a măsurilor ce se impun pentru realizarea sarcinilor de perspectivă, mai sînt cazuri cînd se acordă o atent.ie excesivă, unilaterală, prezentării bilanțului activității desfășurate în dauna preocupărilor actuale și de viitor. Astfel. în organizația de bază din secția mecanică reductoare a uzinelor „Vulcan", principalele probleme de perspectivă — pregătirea și lansarea fabricației, încărcarea rațională a grupurilor de mașini- unelte, întărirea disciplinei tehnologice — au fost trecute cu vederea, în adunarea de alegeri de la organizația de bază nr. 6 a întreprinderii „Mătasea populară", unde s-au semnalat deficiente serioase

a muncii pen-

în calitatea produselor, darea de seamă n-a orientat discuțiile în direcția adoptării măsurilor celor mai judicioase în vederea înlăturării lor. Comitetul orășenesc P.C.R. București a cerut comitetelor raionale să acorde pretutindeni un a- jutor concret pregătirii adunărilor de alegeri, astfel încît dezbaterile să fie orientate spre principalele probleme actuale și de perspectivă.
Preocuparea pentru sarcinile de 

perspectivă este eficientă numai 
cînd se concretizează în acțiuni ba
zate pe un studiu aprofundat al 
realităților. Nu numărul analizelor 
sau măsurilor este esențial, ci te
meinicia lor, efectele pe care le 
determină. în cursul acestui an, comitetul de partid de la întreprinderea textilă „Dacia" a analizat în repetate rînduri preocuparea conducerii întreprinderii pentru îmbunătățirea calității produselor, modul de organizare a producției. Au fost adoptate nu puține hotă- rîri și planuri de măsuri. Fiind lipsite însă de fundamentare științifică, ele n-au izbutit să contribuie la valorificarea rezervelor interne ale producției, întreprinderea nereușind să-și realizeze pe primele nouă luni planul la producția marfă vîndută și încasată.Comitetul orășenesc București al P.C.R. va folosi mijloacele variate care-i stau la îndemînă — instruirea secretarilor și birourilor organizațiilor de bază, schimburile de experiență, presa locală, îndrumarea pe teren acordată de instructorii teritoriali — spre a ajuta organizațiile de partid să îmbine în întreaga lor activitate preocuparea pentru sarcinile curente cu cele de perspectivă, latură esențială a unui stil de muncă eficient.
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Pînă în 1964 colectivul Fabricii de țigle și cărămizi din Sighișoara se număra printre colectivele de întreprinderi din regiunea Brașov care-și îndeplineau planul lună de lună, la toți indicatorii. Dar iată că, pe la mijlocul anului 1964, activitatea întreprinderii și-a întrerupt brusc cursul normal. In cadrul întreprinderii au intrat în funcțiune trei linii noi de fabricație — două pentru țigle și una pentru cărămizi — adică o nouă unitate industrială.Firesc ar fi fost ca un asemenea efort material și bănesc să ducă, așa după cum spera toată lumea, la ridicarea nivelului activității întreprinderii.I Din păcate, toate speranțele, ■ toate așteptările colectivului întreprinderii și, bineînțeles, ale celor care achiziționaseră liniile de fabricație s-au spulberat în cei peste doi ani de cînd noua unitate se află în exploatare. în ciuda tuturor încercărilor și eforturilor depuse, nici unul din indicatorii tehnico-economici prevăzuți în proiect nu a fost realizat. Pe primele 9 luni din acest an, la țiglă s-a atins abia 19,7 rămizi 75,6 la tea proiectată.Nerealizarea nico-economici iect, funcționarea defectuoasă a noilor instalații, au influențat în mod negativ întreaga activitate economico-financiară a întreprinderii ; începînd din 1964, Fabrica de țigle și cărămizi din Sighișoara nu și-a mai putut realiza integral planul la nici unul din indicatorii stabiliți. Numai pe 9 luni din acest an fabrica are o restanță, față de plan, de circa 14 milioane de țigle și peste un milion de cărămizi. Dintr-o unitate rentabilă, această întreprindere a ajuns în situația de a primi dotație de la bugetul statului.Care sînt cauzele care au generat această situație ? Iată ce ne-a relatat tov. Aurel Marinescu, tehnician cu -problemele de investiții:— Instalațiile • mecanice și de automatizare n-au fost concepute la nivelul capacității proiectate. Totodată, în proiectarea și execuția instalațiilor, furnizorul n-a ținut seamă de însușirile materiei prime care se folosește la Sighișoara și nici de configurația țiglei. El a executat o instalație pe baza unei tehnologii oarecare bricare a țiglei prin presare — în timp ce produsul nostru se execută prin așa-zisa laminare.Interesant ni se pare și punctul de vedere al tov. Samoilă Fodor, directorul întreprinderii : „După părerea mea, totul pornește de la modul greșit în care s-a trecut la contractarea echipamentului tehnic pentru noile linii de fabricație. Nu s-a făcut o prospectare temeinică a instalațiilor, nu s-au studiat și verificat caracteristicile. Cu alte cuvinte, s-au contractat instalații cu un pronunțat caracter 
de prototip. Instalațiile nu veau o concepție unitară. Așa face că instalațiile de automatiza- /re, care s-au adus inițial, au trebuit să fie înlocuite de la bun început întrucît s-au dovedit necorespunzătoare. Nici cele aduse ulterior nu satisfac cerințele".O părere asemănătoare împărtășește și tovarășul Vaier Giurgiu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Sighișoara. „Cred . că răspunderea pentru actuala stare de lucruri o poartă, în primul rînd, Ministerul Industriei Construcțiilor, ca titular al acestei investiții, și proiectantul general adică Institutul de proiectări pentru construcții și materiale de construcții. Proiectantul a luat în calcul anumiți parametri, care /niciodată nu au fost verificați pe 

' o instalație similară cu cea de la Sighișoara. Cît privește modul în care forul tutelar a stabilit cifrele de plan întreprinderii, socotesc că acesta manifestă o mare doză de superficialitate".

I

la sută, iar la căsuță din capacita-indicatorilor teh- stabiliți prin pro-

de fa

a-se

De ce a devenit nerentabilă 
Fabrica de țigle și cărămizi

din Sighișoara

Să vedem care a fost sprijinul direcției generale de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor ? Potrivit afirmațiilor conducerii întreprinderii și ale altor cadre de aici, sprijinul dat. poate fi. apreciat ca nesatisfăcător. Cu toate că îi era bine cunoscută situația în care se găsea noua unitate, direcția generală a stabilit întreprinderii din Sighișoara cifre de plan pe 1966 lipsite de o temeinică funda-

„Tragem ponoasele greșelilor săvîr- șite de direcția noastră tehnică — a precizat din capul locului directorul general. Pe baza unei simple propuneri, pe care niciodată n-a căutat s-o verifice pe teren, a- ceasta a acceptat cu o nepermisă ușurință contractarea instalațiilor".— Că nu s-a manifestat exigența cuvenită la contractarea utilajelor e un lucru dovedit de realitate.
ANCHETA „SCÎNTEir

; ... .mentare tehnică și economică. Și aceasta în ciuda faptului că toată lumea era de acord, chiar în timpul lansării cifrelor de plan, că nivelele stabilite nu vor putea fi atinse. Drept consecință, în tot timpul anului fabrica a trecut prin serioase greutăți de ordin financiar. în fiecare lună, conducerea întreprinderii s-a văzut nevoită să întocmească memorii justificative pentru suplimentarea fondului de salarii.Am considerat necesar să cunoaștem și părerea proiectantului general. La Institutul de proiectări pentru construcții și materiale de .construcții, discutăm cu tov, Va- 
sile Chiriac, inginer șef : „Proiectele le-am elaborat pe baza documentației livrate de firma'furnizoare a instalațiilor — ne spune interlocutorul. Mai precis, am făcut o adaptare a acesteia la condițiile noastre materiale".— Nu era, totuși, de datoria institutului să aprofundeze solilțîile prezentate de furnizor ?— Soluția aleasă de furnizor este una dintre cele mai moderne, pe care în principiu o cunoșteam din literatura de specialitate. Cît privește parametrii prezentați de a- cesta, nu aveam calitatea să-i contestăm. Furnizorul îi garanta.— N-ar fi fost însă necesară cel puțin o sumară analiză a acestor indicatori, o confruntare între ei ?— N-am putea spune că documentația furnizorului n-a fost totuși analizată. Sincer vorbind, aici s-a petrecut un alt fapt: șeful de proiect, dr. ing. Dumitru Cocora, ș-a lăsat mult prea ușor încîntat de perspectivele spectaculoase ale soluției alese.Care este punctul de vedere al conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor ? Am avut o scurtă convorbire cu tov. 
Simion, adjunct al re ne-a spus :„Putem afirmațigle și cărămizi Sighișoara polarizează acum întreaga atenție a ministerului. Cele mai calificate cadre ale noastre sînt trimise să ajute la redresarea situației. Conducerea ministerului a întocmit în acest sens un amplu program de măsuri a cărui aplicare se face în două etape. în prima parte, în curs de desfășurare, se efectuează măsurători pentru reglarea curbei de ardere și studii privind compoziția amestecului de argilă. Imediat ce ( vor permite, Vom trece la rezolvarea celei de-a doua etape a programului : modificarea constructivă a instalațiilor. Alte amănunte vi le poate da conducerea direcției generale de resort".Cu această recomandare, ne-am adresat tov. ing. Romul Marta, directorul general al Direcției generale a industriei ceramice, materialelor de finisaj și izolatoare.

Socotiți totuși că se pot îndrepta lucrurile ?— Instalațiile, mă refer la cele două linii pentru țiglă, nu-s de lepădat. Fiecare utilaj în parte are un nivel tehnic ridicat. Pe măsură ce oamenii se vor specializa și vor ajunge să le cunoască în amănunt, am convingerea că situația se va schimba. în cazul că, pînă la urmă, liniile de fabricație a țiglei nu vor da rezultate, vom introduce pe aceste linii alte sortimente.— Conducerea fabricii apreciază că pentru anul în curs și chiar pentru 1967 ați stabilit cifre de plan cu mult peste posibilitățile reale. Care e punctul' dv. de vedere ?

— E adevărat că pentru noile instalații am dat sarcini de plan cam mari. La stabilirea lor am avut în vedere rezultatele recepției din luna decembrie 1965. Pe parcursul acestui an, am redus însă planul cu aproape 15 la sută.
★Ce anume trebuie subliniat în încheiere ? Vina principală pentru situația care s-a creat la Fabrica de țigle și cărămizi din Sighișoara o poartă direcția tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor și proiectantul — I.P.C.M.C. — care nu au aprofundat nivelul tehnic al instalațiilor alese și nu au manifestat exigența cuvenită cînd au acceptat contractarea lor. Oare au fost trași la răspundere cei vino- vați de aceste neglijențe și greșeli ? Se desprinde, totodată, necesitatea ca din aceste greșeli să se tragă maximum de învățăminte, pentru ca ele să nu se mai repete în viitor. Nimănui nu-i este îngăduit să imobilizeze banii statului în mașini si utilaje care stau, care nu dau producția și rentabilitatea prevăzute. Este oportun, de asemenea, ca direcția generală tutelară din minister să tragă toate concluziile din modul în. care, a, stabilit pînă acum sarcinile de plan pentru această întreprindere, mod care a avut consecințe negative a-, supra activității ei economico-fi- nanciare. Economia națională are nevoie de produsele care se fabrică aici, dar planul trebuie să aibă la bază o fundamentare tehnico- economică științifică, să fie mobilizator, ținind seama de posibilitățile reale ale întreprinderii.

Nicolae MOCANU 
loan ERHAN

ing. Constantin ministrului, cacă Fabrica de

Domeniu pasionant de investigare științifică, cercetarea minieră își dovedește în zilele noastre din ce în ce mai mult utilitatea și eficiența. Rezultatele activității lucrătorilor științifici din acest sector echivalează cu tot mai multe minereuri și cărbuni livrați producției. Pentru, a familiariza cititorul cu aria de preocupări a acestei ramuri, un redactor al ziarului nostru a adresat cîteva întrebări ing. dr. IOSIF FODOR, director adjunct-științific miniere București.— Ce obiective urmăresc și 
în ce direcție se îndreaptă pre
ocupările actuale ale lucrăto
rilor institutului ?— Cercetările noastre vizează valorificarea complexă a minereurilor și organizarea științifică a producției în industria minieră — obiective majore puse de partidul și statul nostru în fața acestei ramuri. Ne preocupă, în primul rînd, perfecționarea exploatării substanțelor minerale utile în vederea valorificării cît mai raționale și complete a rezervelor, definitivării u- nor metode de exploatare cu productivitate mărită, destinate să înlocuiască, vechile procedee de lucru. Urmărim, în același timp, și stabilirea unor tehnologii optime de pieparare a substanțelor minerale. 'In funcție de fazele' procesului de producție din subteran, cerce- . țările în sectorul tehniciț miniere, se desfășoară în trei direcții principale vizînd noi tehnologii de să- pare-susținere (armare) — noi metode de exploatare, mecanizarea și automatizarea procesului tehnologic.Investigațiile legate de'.stabilirea unor metode de exploatare optime pentru bazinuj 'Olțeniei se gă-" sesc astăzi in faza de încheiere.' ’ în curs de experimentare șe află si metoda de exploatare' cu puș-, care în, subetaje'prin "galerii de" suborizont„ aplicabile la exploatarea , unor zăcăminte de minereuri. în

cest domeniu pe plan mondial. Preocupări similare ar trebui să manifeste și unitățile profilate pe utilaj minier ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Deși industria românească constru- iește cu succes utilaje destinate chimiei și petrolului, care concurează cu utilaje similare din străinătate, pînă în prezent nu . s-au legătură cu această, metodă de, realizat încă la nivelul cerințelor lucru trebuie să menționăm că beneficiarul, întreprinderea minieră Moldova Nouă, v nu. a înțeles să acorde sprijinul cuvenit pentru efectuarea la timp a experimentărilor, deși se recunoaște .. eficacitatea . .economică a procedeului care favorizează o productivitate de două ori mai mare, în raport " cu'-cele clâsifce. ,, în valorificarea cărbunilor, căutăm să extindem și metoda cu front lung, a căreijaplicare â dus la-reă- lizarea a circa 40 la sută’ din totalul. producției qațjaoniferp în 1965. R _ -----------------------  —Alte preocupări ale cercetători- Să’facă față-unor cerințe acute ale

al Institutului central de cercetări
— tippri de perforatoare, transportoare ■ și trolii, deși avem condiții pentru producerea lor.

— Cum vedeți corelarea, 
cercetărilor aplicative cu cele 
funda-mențale ? . 'Păr ' colabora
rea cu beneficiarii dv. ?’ ’‘-^-.'înființate ■ cu 15 ani în urmă, diferitele nuclhe de cercetători mineri au fost unificate în 1961 în cadrul Institutului de cercetări-mi-' niere, profilat exclusiv pe investigații cu caracter aplicativ. Chemați

ȘTilNȚAȘlPRODUCȚIA ■iproducției, cercetătorii noștri nu au găsit -răgazul necesar în vederea abordării unor teme fundamentale. De pildă, necunoașterea modului de comportare a. lignitului, la
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Consfătuire a constructorilor
maramureșeniBAIA MARE (coresp. „Scînteii'). — La Baia Mare a avut loc zilele acestea o consfătuire a lucrătorilor din construcții de pe șantierele industriale și de locuințe maramureșene, organizată de comitetul regional de partid. Au participat aproape 200 de muncitori fruntași în producție, maiștri și tehnicieni, ingineri, secretarii organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid, președinții comitetelor sindicale, activiști ai organelor locale de partid și de stat.în cadrul consfătuirii au fost prezentate o serie de referate cum ar fi: „Rolul cabinetului tehnic în introducerea metodelor și procedeelor avansate în muncă', „Reducerea prețului de cost și combaterea risipei de materiale', „Eficiența economică a investițiilor', „Munca politică și cultural-educativă desfășurată de organizațiile de partid și cele de masă în scopul predării la termen a obiectivelor în construcție' și altele.Discuțiile purtate în consfătuire, precum șl referatele prezentate au scos în evidență experiența bună acumulată de unele colective în aplicarea noilor metode de construcții, activitatea pozitivă a unor organizații de partid în desfășurarea muncii politice și cultural-educative de masă. Concomitent, au fost făcute o serie de recomandări privind îmbunătățirea calității construcțiilor, introducerea metodelor și a procedeelor avansate, organizarea după criterii noi a locurilor de muncă.

Orientîndu-și activitatea spre acele ramuri care, a- vînd condiții de dezvoltare prielnice, corespund cerințelor de aprovizionare a Capitalei, cooperativa agricolă de producție Otopeni a realizat an de an o producție marfă tot mai mare și, ca urmare, venituri bănești sporite. în a- cest an, de exemplu, la 
o suprafață de 2 470 ha, 
din care 2 100 ha teren a- 
rabil se va obține un ve
nit bănesc de peste 12 mi
lioane lei. Ca urmare, va
loarea zilei-muncă va fi 
de 40 lei din care 24 lei în 
numerar. Dezvoltarea ar
monioasă a ramurilor de 
producție a făcut cu pu
tință realizarea unor ve
nituri bănești în tot cursul 
anului ceea ce a făcut cu 
putință să se acorde cu 
regularitate de două ori 
pe lună avansuri bănești. Din cele 2 470 ha ale cooperativei agricole, bună- parte au fost, cultivate eu cereale. Recoltele au bune, realizîndu-se' 

medie la hectar 
kg grîu, 2 900 kg 

4 000 kg porumb
2 570 
orz, 
știulcți etc. Grădinile, în suprafață de 140 ha, sînt situate în apropierea lacului Băneasa și sînt irigate în întregime. Cooperativa agricolă din Oto- peni livrează îndeosebi roșii timpurii, varză, cartofi etc. Veniturile reali
zate din legumicultura 
vor întrece, în acest an, 3 
milioane lei. Preocuparea principală a cooperatorilor de aici este de a livra c'ît mai multe trufandale și legume extratimpurii. în acest scop, pe lîngă se
rele existente în suprafa
ță de 2 000 m p se 
struiește, cu ajutorul 
ditelor acordate de 
o seră bloc de 10 000 Este o investiție destul de mare, dar deosebit de a- vantajoasă. Statul a acordat credite pe termen lung, iar sera, intrînd în producție chiar în această toamnă, va aduce importante venituri. Tocmai de aceea, pe măsură ce lucrările de montaj și a- coperire a serelor cu sticlă înaintează, se face plantatul răsadurilor. în cursul lunilor noiembrie și decembrie, de aici vor fi livrate primele cantități de roșii. Se preconizează ca pînă în 1970 să se ajungă la 5 ha sere și 5 hectare de solarii a- coperite cu material plas-

con- 
cre- 
stat, 
m p.

tic. Nu-i prea cutezător, să faci, așa, dinți-o dată, , seve- pe mii de metri pa- trâți? Am pus această întrebare președintelui Constantin Alexe.„Avem deja o experiență bună în ce privește cultivarea legumelor în seră și oameni pricepuți în această meserie — răspunde președintele. Brigadierul Ion Codrescu, care se ocupă de sere, știe să folosească cu pricepere fiecare metru patrat. Un singur exemplu. Din inițiativa lui, au fost așezate deasupra țevilor de

■ încălzire din serele cu roșii, jgheaburi în care s-au cultivat ardei- iuți. Numai din valorificarea lor s-ă.u 
realizat 120 000 lei. Acum, cînd avem o seră modernă de peste un hectar, vom obține, fără îndoială, rezultate și mai bune".Cît privește extinderea culturii legumelor în cîmp, aceasta- este legată de asigurarea apei necesare irigațiilor. Cooperativa are 4 stații de pompare cu ajutorul cărora irigă întreaga suprafață cu legume. Dar extinderea grădinii impune găsirea unor noi căi de aduc- țiune a apei. Studiile întreprinse pînă acum de către organele de specialitate nu au ajuns încă la soluția cea mai potrivită.Creșterea animalelor și păsărilor este o altă ramură de producție care se dezvoltă în concordanță cu nevoile de consum ale Capitalei și cu interesele cooperatorilor din Otopeni. In prezent, cooperativa are 900 bovine din care 400 vaci și ju- ninci, 540 porci, 6 000 păsări matcă și 2 000 oi. în primele trei trimestre, 
din valorificarea produse
lor zootehnice s-au reali
zat 2 841 000 Iei, iar pînă la sfîrșitul anului veniturile din zootehnie vor depăși 4 milioane de lei. Cele mai mari venituri — 1 156 000 lei, au 
fost obținute din livrarea 
laptelui și a bovinelor în
grășate. Zilnic se trimit 
spre Capitală 3 000 litri de
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lor noștri vizează deschiderea de noi cariere, și mine.- Concomitent cu aceste preocupări, cercetătorii institutului au în vedere și modernizarea lucrărilor de. ar- _______ _______ ... .. . ................ ..mare în mine. înlocuirea lemnului diferite procedee. de tăiere rrieca- cu susținerea metalică a permis, în ultimii ani, numai în sectorul carbonifer, economisirea unei cantități de peste 300 000 mc de lemn. Reducerea,volumului de muncă cheltuit la lucrările de armare —;.in:>phezent. .principala frînă în a- ■■ Ungerea unei productivități mai ridicate în abataje — este: pentru ■institut o preocupare constantă. în .'.acest- sens, se experimentează pe ’ baze noi utilizarea grinzilor arti- ;.culate și a unor complexe meca- .' .nizate de susținere și \tăiere.In vederea lărgirii bazei de ma- , terii prime a industrie; miniere pri_ fs¥iPJ?fiîval9Dflb.tirea" noi za_..cămj.hte sau/'zone !ț"rigi ale u- npr zăcăminte în exploatare. Astfel, pentru .. mipereul' cupfifer/de impregnație dip. zăcămîntul de, la Fundul Moldovei, care urmează, să intre în exploatare în anul 1967, cercetătorii mineri au elaborat o tehnologie de Rotație deosebit ■ de economică.Studiile noastre tehnologice au contribuit, la rîndul lor, la darea în funcțiune, în cursul, anului. 1965, a uzinelor de preparație de la Târ- nița, Moldova Nouă și Teliuc, în timp ce investigațiile de reglare a fluxului au dus, la uzina Tarnița, de pildă, ment de dial.

k u^Șif5.9sfă5.d^n, ?b-itWâtări
f |s¥Wival9Diy?area/'-,-y.y!:/

lapte și 80—100 kg de 
smîntînă. Tocmai de a- ceeași planul de perspectivă pune accent pe dezvoltarea, jn continuare, a fermei de vaci, care în 1970 va ajunge la 800 capete.Dezvoltarea creșterii a- nimalelor și păsărilor este ■ condiționată de asigurarea furajelor în cantități îndestulătoare. în aceas-: tă privință spiritul inventiv al cooperatorilor din Otopeni a dus la rezultate de-a dreptul surprinzătoare. Ei livrează fura- ’ mai mic și să. lipsească ”“',1 pomii fructiferi și vița de vie pentru strugurii de ' ' -- ,7^,' masă. Vița de vie hibridă
'iffl ' 'g/ 6are ocuPă 40 ha și careifă Ulmii III H este disPersata în zeci de; i parcele ar trebui defri- Ș* Pe terenul respectiv, o dată comasat să se planteze viță de vie din soiuri cu struguri de masă. La fel și cu cele 80 de hectare de livezi care sînt în declin".Realizările cooperatorilor din Otopeni în ce privește dezvoltarea celor mai potrivite ramuri de producție sînt deosebit de evidente. Ele se materializează în producția marfă livrată în cantități tot mai mari zionarea veniturile bănești sporite care se realizează.

Ion HERTEG

în declin și vii hibride cu o slabă producție.„Ne-am propus ca prin defrișarea acestora — ne spunea tov. C. Șomăcescu, inginerul agronom al cooperativei — să extindem plantațiile de vii și pomi, în această privință ar fi necesar un sprijin mai puternic din partea consiliului agricol al . orașului deoarece, după părerea noastră, nu e rațional ca în marginea Capitalei să se cultive plante cu un randament

la obținerea unui randa- extracție de nivel mon-

je chiar și altor unități

agricole. Și iată cum. Pe lîngă lucruri obișnuite, cum ar fi extinderea lu- cernei irigate, însilozărea tuturor resturilor vegetale, ei își produc singuri o serie de furaje combinate. Cum și de unde iau materia primă ? Următorul exemplu este semnificativ în ce privește inițiativele lor. Cooperativa agricolă are un uscător în care se deshidratează resturi de la abator : carne și oase, resturi de pești, scoici, deșeuri de la fabricile de conserve etc, care apoi se macină. De asemenea, le de mice tone calciu daus în cantități depășesc deja cu mult necesarul cooperativei agricole și de aceea sînt livrate, contra cost, altor unități agricole constituind o importantă sursă de venituri. Consiliul de conducere a propus, iar adunarea’ generală a aprobat extinderea „fabricii" încît cooperativa va putea livra cantități și mai mari de furaje, reali- zînd o serioasă creștere a veniturilor.Există o ramură de producție — cultura pomilor fructiferi și a viței de vie — care ar putea fi dezvoltate mai mult și care ar constitui o sursă de mari venituri pentru cooperatorii din Otopeni. E- xistă, de asemenea, livezi

pentru aprovi- Capitalei și în

— Care este aportul cerce
tătorilor în privința mecani
zării și automatizării tehnicii 
miniere și ce carențe se sem
nalează în această direcție ?— Activitatea științifică nu a reușit încă să cuprindă o serie de probleme ridicate de dezvoltarea industriei miniere în ce privește mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice din subteran. Deși putem vorbi astăzi de mecanizarea operațiunilor de perforare a găurilor de mină, a transportului în lucrările miniere principale, de introducerea unor combine în abataj, precum și. a altor utilaje, cercetarea rămine încă da,- .toare cerințelor producției.în această direcție urmează ca cercetătorii și proiectanții institutului să‘ aducă o contribuție mult mai mare, atî.t în ceea ^e privește perfecționarea utilajului minier fabricat în țară,, cît și în proiectarea și Realizarea de noi utilaje cu calități ^superioare. în acest scop/ s-â coristițuiț recent un colectiv menit- șă-și concentreze eforturile în aceste direcții. De mare importanță este și specializarea temeinică a unor cadre de cercetători cît și preocuparea de a se organiza o informare largă și operativă asupra celor mai noi realizări în a-

nică împiedică introducerea în producție a . unor linii tehnologice noi sau chiar, a unor agregate complexe importate. Or, o a- semenea problemă nu se poate-rezolva decît- în cadrul unei- cercetări științifice fundamentale, eșalonate pe o durată :roai -lppgă.De altfel, cercetătorii au datoria - să-și consacre forțele-și altor inr vestigații fundamentale,- solicitate de producție, cum sînt cele privind studiul organelor de .tăiere la combinele miniețe, al presiunilor în roci dislocate, al unghiurilor -optime de taluzare. în cariere etc. A- semenea, teme de ,perspeqțiyp,..care astăzi sînt incluse în programul unitar al cercetării științifice, ,n-au ■ putut fi abordate de-institutul nostru profilat pe,.cercetări cu caracter net aplicativ.Reorganizarea cercetării științifice în domeniul minier are în vedere și înființarea unor centre de .cercetare în principalpie bazine-mi- niere ale țării și a unor sectoare dp studiu pe lîngă marile unității în a- cest mod, lucrătorii științifici din ICEMIN vor fi degrevați de o. serie de deplasări de ■ lungă durată, determinate de anumite . cercetări aplicative ce țin de fapt de competența noilor unități. • (O importantă verigă, legată ■de ritmul și eficacitatea a- ,plicării în practică a noilor ■ ■soluții tehnico-științifice, o reprezintă colaborarea cu -unitățile miniere — . beneficiarii ; cercetărilor noastre. Se știe că în condiții- • de mină investigația se desfășoară în general mai anevoios, necesită timp îndelungat și cheltuieli mari în vederea finalizării acesteia. Ținind -seama de acești factori, atît cercetătorul,, cit și beneficiarul ar- trebui să aibă în vedere o mai strînsă colaborare. Mai sînt .' însă numeroase u- nități unde cercetările nu sînt spri- -jinite nici măcar in măsura , necer sităților său a posibilităților mir nime de care dispun beneficiarii. Este cazul întreprinderilor-miniere Bălan, Moldova Nouă, Salina -Tg. Ocna etc. ■ ....Specializarea continuă a -cadrelor care -’’activează în domeniul cerqe.tării miniere, - lărgirea-’ariei 1de preocupări •Științifice-cu carac- ■țer aplicativ-și; fundamental,-o mai eficientă organizare internă a institutului, ca și -abordarea unei a- tenții deosebite fihâliză'rii eforturilor înseâmriă',' în' Ultitnă' instanță, mai mult ^minereu livrat-țării, sporirea ‘avuției întregului popor. Convinși, că- de-'rezultatele-muncii lor beneficiază..întreaga economie națională a tării, cercetătorii minieri vor răspunde cu însuflețire acestor deziderate.
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l»la s-au de praf
din deșeuri- uzinele chi- produs 152 carbonat de ' folosit ca a- furaje. Aceste
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In secția de imprimat a „Țesăforiilor reunite" din Capitală, dotată în ultima vreme cu noi mașini spe
ciale pentru producerea blănurilor artificiale (Foto Âgerpres)



PAGINA 4 SCÎNTEIA

A' . Fiecare vîrstă își are psihologia ei. Copilăriei frenetice îi urmează adolescența, acea vîrstă a marilor semnificații și a marilor interpretări, cînd privirile se îndreaptă fascinante și scormonitoare asupra universului înconjurător, descoperindu-1 mereu. Vine apoi timpul — și aici se situează negreșit fremătătorii ani ai studenției — cînd personalitatea tînărului, departe de a încremeni într-un, tipar fix începe-; să-capete un echilibru interior, un aer grav, cîștigînd în profunzime. O dată cu interesul asiduu pentru viața înconjurătoare, pentru profesiunea aleasă, tînărul deprinde tot mai mult capacitatea de a selecta, de a discerne între valoare și non valoare, manifestînd o vie curiozitate pentru tot ceea ce contribuie la extinderea și adîncirea orizontului său spiritual, pentru cunoașterea temeinică a culturii vremii sale. Ne-am adresat, ca unor pasionați și exi- genți cititori de literatură, cîtorva studenți de la facultățile umanistice, rugîndu-i să-și spună impresiile despre poeziile publicate în reviste.
ImprovizațiiOmul societății noastre, ne-a declarat studentul 

PARPALĂ TOMA (anul III Istorie), se realizează nu numai în măsura în care își aduce contribuția la dezvoltarea vieții materiale, dar și în felul în care reușește să se cunoască și să se afirme pe planul vieții spirituale. Pe coordonatele civilizației contemporane, multilateralitatea în preocupările cunoașterii devine o caracteristică fundamentală a omului în egală măsură interesat de problemele științei și tehnicii ca și de cele literaturii, multiple de realității, de trăirilor estetice și emoționale ale oamenilor, gradul de accesibilitate, fac din poezie un instrument de reală valoare în îndeplinirea acestui scop. Ce dorește cititorul actual de poezie, mereu mai exigent cu sine însuși în preocupările sale do lărgire a orizontului cultural și ce-i oferă creatorul de poezie contemporan ? Aș menționa, făcînd bineînțeles abstracție de valorile consacrate, în primul rînd cîteva volume aparținînd u- nor tineri poeți care, după părerea mea, au reușit să se impună cititorilor prin creații remarcabile, axate pe probleme majore, cu un bogat conținut de idei: 
Poeme de Marin Sorescu, 
Cariatida de Ion Gheorghe, 
Persoana înfîia plural de Ana Blandiana, Viața deo
camdată, Cum să vă spun

ale artei și Modalitățile, reflectare a exprimare a

de Ion Alexandru etc. Faptul că numele care apar în revistele literare devin tot mai numeroase este deosebit de îmbucurător. Nu e mai puțin adevărat însă că a- deseori, cu pretenția de a concentra, chipurile, niște chintesențe lirice, circulă prin reviste o serie de producții confecționate, lipsite de orice valoare artistică. Exemplele sînt numeroase. Iată cîteva : „...Aș fi vrut nespus de 
mult / Să mă întîlnesc cu 
cineva / Și să intrăm în- 

. tr-o cofetărie. / El să-mi 
dea cafeaua lui / Și eu 
pe-a mea... / Dar l-aș fi 
rugat frumos, / să-mi lase 
părul, / Pentru Ca să mă 
poată recunoaște, / De de
parte, / Mama. / (Angela Marinescu — Tribuna nr. 23/1966). Mă întreb cui poate să-i placă asemenea improvizații ? Unii autori mimează atît de simplitatea încît într-un penibil plism : „Dacă mîncați por
tocale, ce faceți cu cojile ? 
/ dacă dormiți, ce faceți 
cu tibiile voastre imense ? 
/ dacă folosiți ochii-: ■ în
chiși; deschis / dacă) iubiți 

, numai, iubiți". (Sebastian Reichmann — „Cîntec absolut", Amfiteatru, mai/ 1966). Asemenea tonalități poetice discordante se mai întîlnesc și la alți autori ca, de pildă. Horia Gane, care publică asemenea versuri ce trădează semnele unei închistate și i- nexplicabile blazări : „Ră
mîne tîrgul în petice albe 
și negre / E poate imagi
nea mea aceasta / N-am 
știut că voi arăta așa / a- 
proape la 30 de ani. / — Dar trebuie să existe o

zăpadă / care călătorește 
prin țară / și cheamă poe
ții pe nume —“ („Frig", Luceafărul nr. 23/1966). E lesne de presupus că asemenea poezii fără’ orizont rămîn departe de, preocupările și aspirațiile cititorului.
Oracole

rău cad sim-

Că mai circulă prin revistele literare o poezie a- morfă, lipsită de orizont filozofic și de lirism autentic nu e un fapt greu de constatat. Există însă și un revers al acestui aspect, care, pe alte căi, a- parent mai complexe, duce de fapt la aceleași rezultate — ne spune studentul 
ION LUCA (anul III Facultatea de limbă și literatură română). Fenomenul acesta nu e de fapt nou cum vrea parcă mereu să se prezinte. încă din 1939 George Călinescu în ale sale „Principii de estetică" îl supunea unei disecții necruțătoare : „Sînt poezii unde se cultivă intenționat dificultatea — spunea el. Percepțiile, raporturile sînt normale, însă gramatica este așa de solitară încît fără indiscrețiunea autorului nu putem participa la sensul compunerii. Acesta-i un hermetism fals, o mistificație". Ară- tînd că „Nici un poet mare n-a ieșit din această școală și în fond nici o poezie valabilă și ca și în cazul dadaiștilor toți, mai devreme sau s-au lăsat lism", G. chidea cu „Concluzia

mai tîrziu de suprarea- Călinescu con- atîta justețe : ultimă este

•mno
r o t

.... ... ț.
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RADU ALDULESCU
Un artist cu o pregătire temei

nică, un muzician de profunzime, 
Renâ Defossez ne-a prezentat, 
pe lîngă o primă audiție Gemi
niani, și două din lucrările cu 
sonorități luxuriante, rar cîntate la 
noi. Este vorba în primul rînd de 
„Vînătorul blestemat", o creație 
tîrzie a lui Cesar Franck, un 
poem simfonic ce amintește 
de tema romantică a „Olan
dezului zburător". In detaliu, 
fiecare schimbare a tempoului, fie
care metamorfozare a elementelor 
tematice au fost însuflețite, dirijo
rul căutînd expresiile cele mai 
fidele autorului. După virtuo
zitatea parcă improvizatorică a 
poemului lui Franck, „Pasărea de 
foc", de Stravinski, a apărut ca o 
desăvîrșire a tumultului din poem, 
schimbînd pulsația spre nerv, spre 
subtil, spre un climat aerian.

Rene Defossez are acea mare 
calitate a „descifrării", a animării 
unor partituri dificile în 
dificultățile 
sînt judecate ca 
țialul fiind 
cui. - 
grijă de cizelare, poate chiar amă
nuntele sînt acelea care frînează 
uneori arta dirijorului, puterea sa 
de transmitere, de captare a audi
toriului.

Primele audiții au echilibrat dra
matismul suitei de balet, al poemu-

care 
tehnice, efectele, 

minime, esen- 
poezia, pitores- 

Poate această permanentă

lui, prin lumina gîndirii unui 
maestru din perioada barocului 
tîrziu — Francesco Geminiani — 
prin paginile lui Haydn și anume 
un concert pentru violoncel și or
chestră înrudit tot cu limbajul ba
rocului, un concert recent desco
perit. Și' scriitura Concertoului 
grosso de Geminiani, în care dialo
gul capătă forme contrapunctice 
îndrăznețe, și eleganța stilului in
strumental italian din concertul 
lui Haydn s-au distins printr-o 
mare simplitate.

Solist, Radu Aldulescu a fost 
mai mult strălucitor decît exube
rant, mai mult meditativ decît 
cantabil. Trilurile, cascadele ju
căușe, riturnelele sprintene au fost 
cîntate cu o nuanță de gravitate, 
care într-un anumit fel potența 
caracterul luminos al muzicii. Prin 
sobrietatea concepției lui Rene De- 
fossez, prin valoarea părții solis
tice, lucrarea lui Haydn a fost re
dată cu deplină autenticitate.

Ultimul concert al orchestrei 
filarmonicii pare a fi o invitație 
spre reluarea unor lucrări uitate, 
care pot fi cunoscute momentan 
doar în interpretările străine, spre 
„prime audiții" din cultura muzi
cală contemporană lui Mozart, 
Haydn, din literatura preclasică.

Smaranda GEORGESCU

Un remarcabil concert
de muzică de cameră
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Platitudini

Aceasta se observa ușurință în unele poezii de factură meditativ-filozo- fică. Un poet cu o puternică individualitate artistică. ca Nichita Stănescu cultivă în schimb cu mult succes lirica meditativă.

că arbitrarul sistematic obosește spiritul și că poezia cere un sens". Și mă întreb despre ce sens poate fi vorba în cazul unei poezii ca aceasta (Longobatzii) aparți- nînd unui autor — Virgil TeodorescU —'■ se știe doar, cu veche activitate în a- cest domeniu : ,,Tinerilor

)

Îmi amintesc de discuțiile din 
presă în care revenea adesea, ca o 
explicație, lipsa de interes a publi
cului pentru muzica de cameră ca 
gen „dificil" și „pretențios". Fără 
a spune că s-a făcut totul pentru 
a atrage publicul larg la recitalu
rile de cameră nu putem să nu 
constatăm că înființarea unor for
mații, programarea lor au sporit 
interesul unor noi categorii de 
ascultători, astfel că, în prezent, 
sălile de concert cu astfel de mani
festări sînt viu solicitate. Soliști 
de frunte au contribuit la mișcarea 
generală în favoarea muzicii de ca
meră, alcătuind formații cu pro
grame de înaltă ținută artistică.

Doi soliști concertiști de presti
giu, violoniștii Mihai Constantines- 
cu și Ștefan Gheorghiu, cu colabo
rarea unui sensibil și foarte in
struit muzician, organistul Horst 
Gehann, au alcătuit recent o for
mație de trio ale cărei calități 
le-am apreciat cu ocazia concer
tului de sonate dat la începutul 
acestei săptămîni în Sala mică a 
Palatului. Programul a fost alcă
tuit din sonate pentru două viori 
și clavecin (Corelli, Bach, Haendel și Haydn), din piese în general 
foarte rar cîntate în recitalurile 
noastre, dar a căror frumusețe este 
de prisos a o mai sublinia. For
mația ne-a încântat prin omogeni-

tatea, acuratețea și precizia ei, 
temperamentele diferite ale inter- 
preților sudîndu-se admirabil, in 
ființa muzicii pe care trio-ul o slu
jește cu pasiune. Ceea ce contri
buie la perfecta redare a stilului 
compozitorilor cintați este înde
lunga experiență a fiecăruia din
tre participanți în domeniul muzi
cii de cameră. Mihai Constanti- 
nescu a prezentat în ultimii ani ci
clul integral al sonatelor pentru 
vioară și pian de Bach, Haendel, 
Mozart și Brahms, Ștefan Gheor
ghiu a cuprins în recitale muzica 
unor maeștri foarte diferiți, de la 
Beethoven la George Enescu, iar 
organistul Horst Gehann și-a apro
piat largul repertoriu al vechilor 
maeștri. Această experiență, fără 
de care nu pot fi concepute inter
pretări de ținuta celei de față, face 
ca dincolo de tehnica evoluată, în 
actualizarea marilor frumuseți ale 
partiturii — dovedită de membrii 
trio-ului — interpretarea să se re
marce prin acea spontaneitate și 
prospețime proprii 
lizări.

Sala mică 
ultimul loc :

competență și dăruire, 
cameră cea mai evolua- 
accesibilă, larg accesi-

marilor rea-a fost plină pînă la 
cînd se face muzică

cu mare 
muzica de 
tă devine 
bilă.

Mircea SIMIONESCU

marea literatură universală.Mă voi referi și eu numai la cîteva aspecte ale unei probleme atît de disputate în ultima vreme : la poezia cetățenească —ne spune FLORIN MANOLES- 
CU, (anul IV Facultatea de limbă și literatură română). Este aproape de prisos a mai spune că poezia patriotică, cetățenească are firești drepturi de specie în cadrul poeziei românești de astăzi și din- totdeauna. Amendamentul care se poate face ține de condiția artei în genere, în cazul de față de situația în care poezia patriotică este alterată prin clișeu. Iată, spre exemplu, o astfel de poezie convențională, lipsită de valoare artistică : „Am încăl
țat sandale / și fluier nou 
mi-am pus / și am plecat 
spre Putna / în Țara ta de 
sus. / E mai frumoasă 
zarea — / S-o vezi acum, 
aș vrea 1 / Va fi contem
porană / cu cea mai vie 
stea". (Petre Paulescu — „Solidari", publicată in „Astra" nr. 2/1966). Numai tema singură, desigur, nu face valoarea unui text. Poetul autentic numai el validează o temă, o ridică, cu alte cuvinte, la condițiile artei.Tradiția înaltă a poeziei patriotice românești a fost cultivată de atîția poeți care au trăit pe a- ceste meleaguri. Pe coarda de aramă a lirei lor au cîntat-o Conachi sau Asa- chi și Grigore Alexandres- cu. Nu cunosc un poem mai adînc patriotic decît „Scrisoarea III-a“ de Eminescu, același care numai la 17 ani publica versuri sunînd din alămuri entuziaste : „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Românie, / Țara 
mea de glorii, țara mea de 
dor ? / Brațele nervoase, 
arma de tărie, / La trecu- 
tu-ț.i mare, mare viitor I în linia aceleiași tradiții s-au ilustrat mai tîrziu G. Coșbuc, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Al. Philippide, Victor Eftimiu. Acestora le urmează acum poeți cu un înalt simț al patriei socialiste, legați de ea prin fibrele cele mai intime: Eugen Jebeleanu, Ion Brad, Tiberiu Utan, A- lexandru Andrițoiu, Marin Sorescu, Ion Horea, Mihai Negulescu, Cezar Baltag, Grigore Hagiu etc. Condiția poeziei patriotice de astăzi, în măsura în care o receptăm din postura lectorului ca și a criticului trebuie să fie a- ceeași exigență1 estetică ce a consacrat capodoperele înaintașilor.Cine vrea să se convingă de trăinicia pe care o are acest gen și astăzi să recitească poemul închinat de Marin Sorescu lui Eminescu — adaugă LUCIAN 
BOIA (anul V, Istorie) — această poezie capătă în zilele noastre o nouă motivare, aceea a patriotismului socialist. Deci, implicit, un nou înțeles, un nou conținut. Societatea noastră socialistă a adus o vigoare națională, prospețime și tinerețe spirituală. Poeții au datoria de a decanta sentimentele pe care le încearcă omul față de aceste mărețe transformări, sentimentul cald al bucuriei și demnității, a- celea ale dragostei pentru istoria, tradițiile și înfăptuirile poporului nostru — în versuri de o înaltă ținută artistică.

O VERIFICAT, NU EXISTĂ MI
NE ! : Patria (completare Ziua re
coltei) — 10; 12,15; 14,30; 17; 18; 21. 
» CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Republica (completare Pictorul Ghiață)— 9; 11; 13; 15; 17, Grivița (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău) 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15. 
O CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Luceafărul (completare 
Vox Maris) — 10; 12,30; 15,15; 18;20.45, Sala Palatului (seria de bilete 1796 — orele 19,30).
© VREMEA ZĂPEZILOR : Victoria (completare Centum anni Acade- miae) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
« GHEPARDUL : Cinemateca — 9,15: 12,30; 15,45.
© TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD— cinemascop: București — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Feroviar — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Melodia— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21 (la ambele completarea Antagonisme), Arta (completare Margareta) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Modern (completare Brâncuși la Tîrgu Jiu)— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
9 MAMĂ CIUDATA : Capitol (completare Deschiderea noului an universitar) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop : Festival (completare 
Cheia succesului) — 9; 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 pompierilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.30, Tomis (completare Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Floreasca (completare Vizita conducătorilor de partid ți de stat în regiunea Bacău) — 9; 12; 15; 18; 20,45.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Lumina (completare Tradiții maramureșene)— 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, / Giuleștl (completare Ghidrinul) — 15,30; 18; 20,30, Bucegi (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Galați) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30.
• VII ȘI MORȚI — cinemascop (ambele serii) : Central (completare Frunze) — 9,30; 15; 19.
O MOBY DICK : Union — 15,30; 18;20.45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
© 1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
9 PUTNA 500 — GEORGE COȘ
BUC, CÎNTĂREȚUL PĂMlNTULUI 
ROMÂNESC — PRIN MUZEELE 
CAPITALEI (6 000 DE ANI) — cinemascop — VOX MARIS — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 6/1966 - 
DIMENSIUNI — SCOICA : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
0 CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Excelsior — 9; 12,30; 16; 19,30, Flamura — 9; 12; 16,15; 20.
• TÎNĂRUL CĂSĂTORIT — PRE
ZINTĂ PISICA — O NOAPTE DE 
VIS — TINEREȚE — VEZI, RÎN- 
DUNELELE SE DUC ! : Dacia — 9—21 în continuare.
• NOTRE DAME DE PARIS — ci- < ț r- nemas.cop : Buzești (completareMargareta) — 15; 17,45; 20,30, Ferentari — 15,30; 18; 20,30, Pacea — 15,30; 18; 20,30.
® BOCCACCIO '70: Unirea (completare Fermenții la lucru) — 15,30; 18; 20,30, Lira (completare Tradiții maramureșene) — 15,30; 18; 20,30.
0 NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Flacăra (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Galați) — 15,15; 18; 20,45.
• ȚARA FERICIRII: Vitan — 15,30; 18; 20,15.
9 DILIGENTA : Munca (completare 
Inima și conștiința) — 16; 18,15; 20,30.
9 AVENTURILE LUI WERNER 
HOLT — ambele serii : Popular — 16; 19,30.
o UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : Aurora (completare Campionatele mondiale de popice — 1966)— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.
• YOYO : Moșilor (completare Planeta enigmelor) — 15,30; 18; 20,30.
e CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Crîngași — 15,15; 18; 20,45.
s CLEOPATRA — cinemascop (am-i1' bele serii) : Cosmos — 15,30; 19,301 
o ZORBA GRECUL : Volga — 9 ; 11,15; 14,45; 17,45; 20,45, Cotroceni— 15; 17,45; 20,30.
9 CELE PATRU ZILE ALE ORA
ȘULUI NEAPOLE : Rahova — 15,30; 18; 20,30.
0 SERBĂRILE GALANTE : Progresul (completare Un secol și 
multe milenii) — 15,30; 18; 20,45.
® FANTOMAS — cinemascop : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
a CASA NOASTRĂ : Drumul Sării (completare Corduba) — 15,30; 18; 20,30.
0 PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Co- lentina — 15,30; 17,45; 20.

Consider binevenită ideea unei anchete despre poezia publicată în revistele literare — ne-a declarat la rîndul său studentul ANDREI P1PPIDI lanul II, Istorie). Firește, răspunsul la această anchetă nu poate nesocoti abundența vocațiilor — destul de felurite ca orientare — din care încep să se desprindă cîteva nume, cărora li se prevede o timpurie consacrare. S-au rostit multe păreri de bun simț împotriva contrafacerilor după mode trecătoare, a stihului oracular, — pe alocuri incoerent — adoptat cu predilecție de la o zi la alta de atîția poeți din cei mai noi. Deopotrivă trebuie ocolit și celălalt exces întristător care duce la—îngăduiți-mi cuvîntul — platitudini, pildă, din de Da- 
„Seara 

de mină 
bănuții / 
un func- 

/

rul într-o statuie ... (Vin- tilă Ivănceanu, „Adulter" — Ramuri nr. 7/1966).Din păcate, exemple de felul acesta nu sînt rare. Ceea ce așteptăm noi, cititorii, este’ nu o poezie a falselor trăiri ci acea poezie inspirată din realitate, care să exprime sensurile majore ale vieții, în stare să oglindească sugestiv virtuțile, pasiunile și aspirațiile care-1 însuflețesc pe omul actual.Tehnica poeziei nu stă în poante, în jocuri de cuvinte încrucișate — observă studentul GlNJU 
TRAIAN (anul IV, Filozofie). Din acest punct de vedere este exemplară creația u- nor mari poeți ai noștri ca Eminescu, Goga, Blaga, Bacovia, Arghezi etc. Surprinde și emoționează mereu în poezia lor maturitatea armonioasă, echilibrul formelor, limpezimea și profunzimea ideilor, care au izvorît necontenit dintr-o adîncă experiență artistică și de viață. Cei care se limitează doar la folosirea unor formule forțate, voit obscure, la combinări alambicate de cuvinte nu au de fapt nimic de spus. Lipsa experienței de viață, superficialitatea în însușirea u- nei culturi temeinice sînt carențe și obstacole serioase în calea afirmării u- nui poet fie el și talentat.

1966). Iată dar cum un asemenea amalgam de a- sociații și imagini incoerente, lipsite de sens și de legătură între ele, ni se prezintă drept poezie 1 De ce a fost publicată ? Elucubrațiile, labirinturile imagistice cu un fals iz filozofic, din care nici autorul nu găsește ieșire, n-au nimic comun cu poezia.Această tendință, deloc lăudabilă, de incifrare a versului — ne spune PO
PESCU VIRGIL (anul I Facultatea de limbă și literatură română) se observă uneori și în încercările u- nor tineri poeți care socotesc poate că vor reuși să acopere în felul acesta lipsa conținutului de idei. Am întîlnit deseori în revistele literare stihuri ce mi se păreau adevărate oracole, cu sonorități stridente, gratuități penibile de genul: „pe femeia mea am

poeți de geniu (armă)
■ Longobarzii sar în sus 
Cînd aud de surcele. / Copacii le plac întregi / Cu cele nouăzeci și nouă de a_____  __________ _____
giurgiuvele / Ca unghiile prins-o Tin adulter cu un 
intrate-n carne, — / Așa 
că longobarzii sar în sus, / 
Și cum vă spusei / Tocmai 
atunci răsări longobarda, / 
O tisă de o extraordinară 
frumusețe / Deteriorată de 
un jneapăn bătrîn / Copiii 
rîdeau cînd îi vedeau îm
preună / Dar regele lupi
lor le acorda toată atenția 
/ Din cauza blestematei a-

- lunițe de pe ramura stin
gă. (Gazeta literară nr. 34/
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/ /
zeu / și copilul născut în 
adulter / înainte de-a-i 
ieși dinții / mînca ovăz ful
gi fulgi ninsoare / din cal / și purta un frac alb / croit 
de el însuși / din / lună / și din cauza lui / o femeie 
/ s-a autospitalizat / și dă
dea lecții de violoncel / 
rectorului conservatorului 
mondial I și a dat cu pi
ciorul într-un paralitic / și 
paraliticul a dat cu picio-

> I *

LUI GHEORGHE ȘINCAI
Miercuri la Casa orășenească de cultură din Oradea, a avut loc o adunare comemorativă cu ocazia a 150 de ani de la moartea marelui cărturar ardelean Gheorghe Șincai. Despre personalitatea lui Gh. Șincai, ideile sale

— Pentru copii: Filmul „Cămila albă".
— Studioul pionierilor.
— Publicitate.
— Telejurnaliil de seară.
— Filmul documentar : „Tradiții mara

mureșene" — producție a studioului 
„Alexandru Sahia".

— Varietăți pe peliculă.19,35
20,00 — Clubul tinereții.
21,00 — Film : „Cele 400 de lovituri".
22,37 — Telejurnalul de noapte.
22,50 — Buletinul meteorologic.
22,55 — închiderea emisiunii.

istorice și filologice, precum și despre activitatea și legăturile pe care acest reprezentant de frunte al Școlii ardelene le-a avut cu personalitățile culturale de pe meleagurile Bihorului, la sfîrșitul veacului al 18-lea și începutului celui de-al Mircea Tomuș, „Steaua" din Cluj, Lucian Drimba și tar Sever Dumitrașcu de la Institutul pedagogic din Oradea.Au același prilej, la Blaj a avut loc dezvelirea unei plăci pe care se poate citi: „în această clădire au funcționat ca profesori Samuil Micu 1745— 1806, Gheorghe Șincai 1754—1816, și Petru Maior 1760—1821 — istorici_și iluminiști români din Transilvania, fruntași ai literaturii ardelene".După amiază, Casa de cultură din localitate a găzduit un simpozion consacrat lui Gh. Șincai. (Agerpres)

19-lea au vorbit redactor la revista lectorul universitar asistentul universi-

1

Citez, poezia niel cînd mergem I 
/ Cade o apă-n 
de răcoare. / Ca 
ționar / care ațipește 
și-i alunecă capul / din palmă / în palmă"... (Amfiteatru — mai 1966). Sau versuri ca acestea (publicate în „Gazeta literară"— 29 septembrie 1966) ale poetului, îndeobște a- preciat, Ion Alexandru, consacrate lui Avram Ian- cu: „Călinescu te-a po
zat / In istoria lui mare / Cînd erai bolnav și gras / Cu un fluier pe-o că
rare". Sau : „Fir-ar să fie 
de treabă / Iancule, tu să 
fi fost / Cit e viața de pu
țină / Și să n-o știi pe de 
rost... („Noapte de nă“).Intrăm într-un niu care — a dit-o între altele și recenta comemorare a lui George Goșbuc — nu încetează nici azi să fie în legătură cu sufletul românesc. Inspirat din cea mai curată dragoste de patrie, stihul patetic al lui Goga — autor între altele și al unui vibrant poem închinat lui Avram Iancu — a dobîn- dit o valoare exemplară. Conștient că „nu se intră în universalitate decît pe poarta ta proprie", acest rapsod — „sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai ădînc în sufletul mulțimii, poet național totodată și pur ca și Eminescu" cum l-a apreciat G. Călinescu— s-a simțit fericit să se știe mereu „o verigă într-un lanț de evoluție", „continuatorul normal al simțirii generale". Poezia de inspirație istorică își■ așteaptă deci înflorirea cerută și de prețuirea de care se bucură în zilele noastre tradițiile poporului. Prin- tr-însa se va întregi o frumoasă literatură, izvorîtă din realitatea națională, atentă pentru latura estetică, în consonanță cu

spre 
„Canon" Turcea :

toarrfcdome- dove-

Anchetă realizată de 
Adrian ANGHELESCU 
și Dana DUMITRII)

Teatrul „Jozsef Attila11 
la București

Zilele acestea, cînd prestigioasa trupă a primei noastre scene se întîlnea cu publicul ' din capitala Ungariei prietene, la București s-a desfășurat turneul tînărului și virtuosului teatru budapestan „Jăzsef Attila’.înființat în urmă cu zece ani, în marele cartier muncitoresc Angyalfold, teatrul „Jăzsef Attila" și-a propțis un program variat, cuprih- . zînd opere reprezentatiye pentru dramaturqia clasică și contemporană, acordînd un spațiu tatea sa scriitorii qhiari deei devenind cunoscuți prjn intermediul acestei scene.La București, colectivul budapestan a cules frumoase aplauze, reprezen- tînd „Becket" de Jean A- nouilh, „Floare de cactus" de Pierre Barilet și Jean- Pierre Grădy, și o comedie originală, „Drumul șoarecelui" de Gyărfăs Miklos.Spectacolul care a relevat publicului bucureștea'n, în modul cel mai evident, ținuta artistică a tînărului ansamblu a fost acela cu opera de maturitate a lui Jean Anouilh, „Becket". Pă-

larg din activi- colaborării cu de teatru mg- azi, mulți dintre

timașa, zguduitoarea istorie a prieteniei dintre regele Henric și saxonul Becket, sfîrșită atît de tragic și de simbolic în același timp, și-a aflat în interpretarea regizorului Kazan Istvân, laureat al premiului Jăszai Mari, un corespondent scenic de o nobilă elevație. Eliberată de canoanele reconstituirii naturaliste, scenei i-a fost redată virtutea de a proiecta întîmplările într-un spațiu favorabil dimensionării simbolice a faptului de viață, a sentimentelor și înfruntărilor de idei, ast- : fel încît evoluția tragediei să poată oferi spectatorilor Dosibilitatea depistării implicațiilor și accepțiilor > ei contemporane. Decorul, semnat de Wegenasț Robert,- se adresează unui minimum de elemente de recuzită, cîteva scaune- cioplite în lemn și o sugestivă țesătură de stîlpi metalici închipuind coloanele unui vechi castel medieval, la crearea atmosferei contribuind din plin un spiritual joc de lumini pe panouri de carton care dau pe rînd sentimentul zidurilor castelului, al interiorului de catedrală sau al unei

poenl dintr-o întunecară pădure.In acest spațiu cu trăsături de monumentalitate, la care se adaugă costumele realizate de Schăffer Iu- dith, frumoase datorită u- nei ingenioase esențializări a diverselor elemente de referință la costumația e- pocii, evoluează un mănunchi de actori înzestrați, conduși cu siguranță de re- . gig. Am reținut din- distribuția piesei, omogenizată cu discreție, pentru evitarea oricăror discrepanțe, pe interpretul lui Becket în primul rînd, actorul Darvas Ivăn, laureat al premiului Jăszai. Mari. Frumoasa ținută scenică a . interpretului a dat personajului o aură nobiliară pe care s-a grefat nuanțat capacitatea sa de a face expresivă -superioritatea unui . caracter demn și pur, precum și drama acestui personaj, zbătîndu-se. între nevoia sinceră de a rămîne credincios regelui și imperativul conștiinței de slujitor al patriei și poziția, sa de cleric la care l-a obligat tot regele. Acest zbucium a fost tradus de actor vibrant în cele mai multe din scene. O replică vie și a-

desea d© la egal la egal, în plan artistic, o primește interpretul lui Becket de la tînărul actor Koncz Găbor care cu o reală mobilitate scenică, cu un temperament dinamic, a realizat cu multă autenticitate portretul regelui, sugerînd zigzagurile unei structuri capricioase și violente. într-un rol episodic, excelent desenat actoricește sub aspectul finei ironii conținute de text, l-am reținut de asemenea pe Horvăth Gyu- la — regele Ludovic al Franței. Cum, de asemenea, ne-a surprins plăcut compoziția lui Sugar Lăszlo — cardinalul. Firește, întreaga distribuție se supune, cum spuneam, merituos, punctului de vedere regizoral și nu putem să nu observăm că prezențele pe care le-am distins se detașează din- tr-un ansamblu valoros.De o bună primire s-a bucurat și comedia originală „Drumul șoarecelui’ de Gyărfăs Miklos. Abor- dînd problematica familiei și a raportului dintre părinți și copii, dramaturgul a scris o farsă satirică a- greabilă, fără a implica temei o gravitate deosebită. Tratată scenic ca atare, de

regizorul Pethes Gy&rgy, o- pera comică în proză — cum își subintitulează autorul lucrarea — prilejuiește un spectacol luminos, într-un decor convențional liric, cum se și cerea, datorat tot lui Wegenasț Robert. Din grupul actorilor care susțin spectacolul se remarcă populara actriță a scenei și ecranului maghiar Gobbi Hilda, laureată a premiului Kossuth, artistă a poporului, o excelentă co- mediană. Din nou se impune, dovedindu-și disponibi' litatea și pentru genul farsei, Koncz Găbor. Plină de haz se dovedește prezența artistului emerit Răday Imre, desenînd portretul șoferului „unui om mare" pe care încearcă să-1 copieze în rigiditatea și tonul categoric al unor reflecții înțelese însă destul de strimt. în sfîrșit. alături de Năray Teri, interpreta soției șoferului, am apreciat jocul tinerei actrițe Toth Iudit, plin de dezinvoltură, ilustrînd frumoase resurse. Luminos și aerat, spectacolul definește pozitiv un aspect al activității teatrului.
Dinu SARARU

® Teatrul de stat de Operetă 1 
CLOPOTELE DIN CORNEVILLE - 19,30.® Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI (spectacol amînat din 2 octombrie) — 20.• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dUl Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ — 19,30 (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TUR
NUL EIFFEL — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara (sala Ma- gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.® Teatrul „Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului Național „I. L. Caragiale") : NEÎNCREDERE 
ÎN FOIȘOR — 19,30.® Teatrul „Barbu Delavrancea" * 
VARIETĂȚI — 20.
e Teatrul „Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 9,30.
o Teatrul evreiesc de stat: SE 
CAUTĂ UN GINERE — 20.® Studioul Institutului de artă tea-l trală și cinematografică „I. L. Caragiale" : SEARA DE TEATRU RO
MANESC — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 15, (sala din str. Academiei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 17.® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor: MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE 
CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.
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a R. P. Bulgaria
a plecat spre patrie

Plecarea delegației Partidului TELEGRAME EXTERNE

Miercuri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre pa- trib; delegația1 guvernamentală a R. P. Bulgaria, condusă de tovarășul Jivko Jivkov, prim-vicepre- ședinte ăl Consiliului de Miniștri, care ne-a vizitat țara cu prilejul deschiderii,oficiale a Expoziției industriale a R. Pi Bulgaria la București.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației, au fost conduși de tovarășii Alexandru Bîrlă- deanu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Victor Ionescu, președintele
Cronica zilei

ÎNCHEIEREA TURNEULUI 
ÎN TARA NOASTRĂ 

AL TEATRULUI „JOZSEF 
ATTILA"Ambasadorul R. P. Ungare la București,. Jozsef Vince, , a oferit miercuri un cocteil cu prilejul turneului în țara noastră al teatrului „Jozsef Attila" din Budapesta. Printre invitați se aflau Pompiliu MacQvei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de țeatru și de cultură.în seara aceleiași zile, colectivul teatrului „Jozsef Attila" a părăsit tara noastră, îndreptîndu-se spre patrie.

★la amiază a sosit în delegație de specialiști în agricultură din Polonia, condusă de Wladyslaw Kopec, adjunct al ministrului agriculturii. Specialiștii polonezi vor face în țara noastră o vizită de documentare în domeniul construcțiilor agrozootehnice.

Miercuri Capitală o

de comerț, Ion Deleanu, al ministrului industriei Petre Burlacu, secretar al Ministerului Afaceri-
Camerei adjunct chimice, general lor Externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, precum și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei, precum și Ivan Davidov, secretar general alcomerț, directorul Expoziției dustriale a R.P. Bulgaria.(Agerpres)

Camerei dein-

românească la PragaPeste cîteva zile se va deschide în capitala Cehoslovaciei o expoziție de carte românească. Com- pletînd agenda manifestărilor din acest an, în care sînt înscrise numeroase tîrguri și expoziții internaționale, expoziția de la Praga va cuprinde aproximativ 500 de titluri reprezentative pentru bogata activitate editorială din tara noastră. Vor fi expuse numeroase volume din domeniile : științe sociale, științele naturii, tehnică, beletristică, precum și albume de artă, cărți pentru copii și tineret, ghiduri turistice.Aceasta fiind ultima peste hotare din 1966. Centralei editurilor și cărții au început încă de pregătirile pentru alcătuirea unei expoziții de .carte românească, care va fi deschisă în februarie 1967 la Frankfurt pe Main, unde vor fi prezentate aproximativ 2 000 de volume din producția editorială a acestui an.

expoziție lucrătorii difuzării pe acum

(Agerpres)
CUPIDITATE

(Urmare din pag. I)Este vorba de cupiditate. De medici care „nu-l consultă pur și simplu pe bolnav dacă-nu se-ivește perspectiva unui cîștig suplimentar". Să notăm că toate acestea se petrec în policlinici, în spital, adică în instituții de stat. Unele cazuri au impus intervenția justiției. Un ginecolog de la policlinica din Sibiu s-a ocupat , ilegal cu întreruperi de sarcini. loan Borcoman, a- cesta e numele -lui, în schimbul a 500 de lei nu numai că a întrerupt o sarcină la 8 luni, dar a și ucis fătul, viu, pe care l-a aruncat într-un pîrîu. Este un caz într-ade- văr ieșit din comun, greu de crezut. Mai poate fi vorba aici de vocație, de principii etice ? Poate fi vorba doar de mercantilism ordinar practicat de către unul din slujitorii medicinei, de o gravă degradare morală. Oameni de acest fel se exclud singuri din rîndul slujitorilor acestei nobile profesiuni.Iată că tot în Sibiu medicul Ilie Catană acordă internări, certificate medicale, prelungiri de concediu în schimbul unor remunerații și numai în schimbul lor. Ne întrebăm. Ce se întîmplă în cazul cînd un bolnav nu consimte sau nu are bani să intre în grațiile acestui medic ? Și, iarăși, cum s-a- putut întîmplă ca evoluția spre lăcomia iără margini, dovedită de Ilie Catană, să fie trecută cu vederea de căfțe forurile superioare, de către colegii săi ? Satisfăcîndu-și foamea de bani, acest medic nu se dă în lături de la a încuraja chiulul, absențele nemoiivate. în același oraș stomatologul Nicolae Dragomir execută lucrări la policlinică după un regim preferențial. El uită că lucrează într-un așezămînt al statului nostru socialist, că nimic de acolo nu-i aparține, că el însuși este plătit pentru a sluji poporul. Practicile sale se- petrec ca și în .primul-caz, într-un- colectiv, sub ochii forurilor superioare. De ce sînt trecute sub tăcere aceste fapte ?Ne-a fost dat să aflăm la Sighișoara de cazul medicului internist N. Rohan, care .își consumă nopțile jucînd cărți. El apare întotdeauna „obosit" la consultații. în același oraș mai sînt cazuri de neglijență profesională, urmarea unei vieți dezordonate. Medicul trebuie să d’bă ochiul ager, mîna sigură, luciditate. Vreau să amintesc aici în treacăt de termenul „acoperire", adică despre tendința de a scuza (verbul e totuși blind) comportările de acest gen, care circulă, din păcate, în unele colective față de unii confrați. O greșeală de diagnostic poate fi însă fatală Cîteva greșeli pot compromite opera unui spital întreg, munca plină de abnegație a întregului colectiv. De ce nu se manifestă deschis, în aceste cazuri, opinia medicilor, de ce nu sînt trași la răspundere impostorii, cei care uită jurămîntul din tinerețe, cînd au îmbrăcat întîia oară halatul alb și au ascultat prima prelegere în aula facultății ?Cînd un medic ajunge pînă acolo încît refuză să consulte un bolnav deoarece acesta nu poate să-i satisfacă pretențiile, analiza cere alte instrumente.Societatea a încredințat medicilor o misiune grea, dar fină și

noștri, de un lomă-

delicată ca o artă de preț, legată de om, de sănătatea lui, de viața lui. Generații și generații de oameni de știință au clădit știința medicală de azi, acest vast și complicat edificiu, cucerit pas cu pas, adesea cu sacrificii.Ne mîndrim cu medicii O operație dificilă, reușită reprezentant al medicineinești, ne umple inima de bucurie. De cîte ori n-am parcurs emoționați reportajele dedicate unor medici intervenind pentru salvarea unei vieți omenești în coclauri greu accesibile, ori în nemărginirea Deltei...Tocmai din această cauză, sîn- tem îndemnați să luăm atitudine fermă împotriva unor astfel de impurități ce distonează cu înalta responsabilitate morală și socială a medicului și simțim nevoia să le îndepărtăm neîntîrziat, să nu-i stricăm armonia, claritatea, limpezimea de cristal, fiindcă nutrim pentru medicina românească, pentru slujitorii ei devotați, o înaltă stimă, o deosebită admirație, pe care le merită fără îndoială.

t

■ ; w. ’ i v • t ■ . ’ * ••Miercuri dimineața a pățăsi't Capitala delegația Partidului Comunist Italian, condusă de tovarășul Gian Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii și al Biroului Politic al C.C. al P.C.I., care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în Republica Socialistă România.Din delegație au făcut parte tovarășii Eduardo Perna, membru al C.C. al P.C.I.; vicepreședinte al Grupului senatorial al P.C.I., A- driana Seroni, membră a C.C. al P.C.I., Guido Cappelloni, membru al C.C. al P.Q.I., secretarul regional al P.C.I. din Marche, Gian

Carlo Boiochi, secretarul Federației P.C.I din Piacenza, și Sergio Mugnai, corespondentul ziarului „rUnită" la București.La plecare, pe aeroportul Bă-' neasa, delegația a fost condusă de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru ■ al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, "secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Stoian, șefi de secție la Andrei ■ Ștefan, șef de,C.C. al P.C.R., prim-adjunct de C.C. al P.C.R., partid. de secție la activiști de(Agerpres)
VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNEDelegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de L. I. Florentiev, membru al C. C. al P.C.U.S., ministrul agriculturii al R.S.F.S. Ruse, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., a sosit miercuri la Brăila. Delegația a vizitat cîteva secții ale uzinei de utilaj greu „Progresul", Combinatul chimic din localitate și noile cartiere de locuințe ale orașului.Seara, la clubul uzinelor „Progresul" a avut loc o adunare festivă, la care au participat oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului, activiști de partid și de stat. Erau de față

membri ai ambasadei Uniunii Sovietice.Adunarea a fost deschisă de Marius Arghiropol, vicepreședinte al sfatului popular al orașului. Despre însemnătatea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și relațiile de prietenie dintre popoarele Uniunii Sovietice și României au vorbit ing. Nicu Constantin, directorul general al uzinelor, și conducătorul delegației sovietice, L. I. Florentiev.în încheierea adunării festive a fost prezentat filmul sovietic „Călătorie fără bagaj".
Deschiderea

expoziției de
cadrul Zilelor culturii sovie- miercuri la amiază s-a des- în Capitală, în sediul Biblio- de literatură străină din stra-

(Agerpres)

cărți sovietice

Muncii din Albania
RAPORTUL PREZENTAT DE ENVER HODJATIRANA 2 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.T.A., în raportul de activitate al Comitetului'' Central al Partidului Muncii din Albania, prezentat la al V-lea Congres al partidului de ~ Hodja, prim-secretar al C.C. Partidului Muncii din Albania, reafirmă solidaritatea cu lupta roică a poporului vietnamez sprijinul R. P. Albania față de ț ziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și programul în ‘ cinci puncte al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.în raport se relevă că relațiile R. P. Albania cu Republica Socialistă România se dezvoltă în mod normal.în partea consacrată problemelor interne, raportul arată că, în cursul celui de-al treilea plan cincinal, s-au obținut succese în domeniul investițiilor și al construcțiilor capitale. Volumul investițiilor a fost cu 43 la sută mai mare față de planul cincinal precedent, iar cel al construcțiilor cu 67 la sută. Aceasta a dezvoltarea neîntreruptă, ritm rapid, a economiei și Au fost terminate și date

Enver al , se e- Și po-

capitale asigurat într-un culturii, în ex-

în tice, chis tecii da Fundației nr. 4, o expoziție decărți sovietice aflate în fondul Bibliotecii centrale de stat. Sînt expuse peste 1 500 de volume, tipărite în limba rusă, din domeniile : științe sociale, știință și tehnică, istorie, geografie, artă, beletristică rusă și sovietică, precum și numeroase traduceri în limba rusă din literatura română și universală.La deschidere au luat parte Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.Ș.,

Dumitru Boriga, președintele Consiliului așezămintelor culturale din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei U.R.S.S. la București.(Agerpres)
CUM E VREMEA

SESIUNE
ȘTIINȚIFICĂCONSTANȚA (corespondentul „Scînteii’). — Marți și miercuri, la Stațiunea de cercetări marine din A- gigea s-au desfășurat lucrările sesiunii științifice a Facultății de biologie- geografie a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, consacrată aniversării a 40 de ani de la înființarea stațiunii din localitate. Cu acest prilej au fost prezentate aproape 100 de comunicări științifice, iar în cadrul stațiunii a fost deschis un muzeu care oglindește dezvoltarea stațiunii de-a lungul celor 40 de ani de existență.

Echipa de fotbal a României a de
butat ieri în cea de-a treia ediție a 
campionatului european, înfîlnind la 
București, pe stadionul „Republicii", 
selecfionafa Elveției, una din cele 16 
participante la turneul final al „mon
dialelor” de fotbal de anul acesta. 
Fotbaliștii noștri au repurtat o valo
roasă victorie cu scorul de 4—2.

Superioritatea echipei române în 
prima repriză a fost mai evidentă 
chiar decît o arată scorul la pauză : 
4—0. Celebrul „lacăt" elvețian, ce n-a 
putut fi descuiat decît cu greu (sau 
deloc) de numeroase înaintări reduta
bile ale fotbalului european, devenise 
ieri parcă o jucărie fără secrete ; in
sistent chiar de la prima angajare a 
mingei, mereu pe fază, înaintașii noș
tri au sfat tot timpul în ofensivă. A- 
tacurile lor, din părți sau frontale, 
i-au silit pe elvețieni să se mențină 
într-o permanentă defensivă. Minu
tele de început ale partidei s-au scurs 
în aplauzele însuflețite ale publicu
lui, aplauze adresate, pe deplin me
rit, întregii formații. Pe rînd, Dridea, 
Pîrcălab, Lucescu și Frățilă — între
gul compartiment al înaintării deci — 
supun la grea încercare adversarii.

în minutul 8, românii deschid sco
rul. Dridea șufează puternic cu stîn- 
gul ; mingea, contrată de Băni, își 
urmează însă direcția spre plasă, cu 
tot plonjonul disperat al lui Prosperi. 
Apoi, Lucescu pătrunde impetuos de 
pe aripa sfîngă pînă în centrul careu
lui advers, de unde îi trimite precis 
lui Pîrcălab, aflat la postul său, pe 
dreapta. Balonul n-are timp să se o- 
dihnească ; Pîrcălab îl expediază cu 
iuțeală tocmai pe extrema cealaltă. 
Atent, decis, Frățilă intervine cu capul 
și Prosperi trebuie să se recunoască 
din nou învins. Un gol splendid : 
Românîa-Elveția 2—0, după numai 11 
minute de joc I Riposta elvețienilor 
este însă promptă. Contraatacurile lor 
devin mai numeroase și chiar mai pe
riculoase, dar rămîn fără rezultat.

înaintarea noastră pornește iarăși la 
atac. Lucescu pătrunde cu un dri
bling derutant pînă în fața porții. O 
pasă spre centru, la Frățilă, un 
șut plasat și... 3—0. Ca și după 
golurile precedente, urmează iarăși o 
perioadă de echilibrare a jocului.

iar agri- sutăperi- cin-

ploatare 430 de noi obiective industriale, agrare și social-culturale. Volumul global al producției industriale a crescut cu 39 la sută în comparație cu anul 1960, volumul global al producției cole a fost în 1965 cu 36 la mai mare decît în 1960.Dezvoltarea economiei în oada celui de-al treilea plancinai a asigurat, se arată în raport, sporirea venitului național cu 44 la sută față de planul cincinal precedent. Un progres remarcabil a fost realizat în domeniul învățământului, culturii și sănătății publice.în continuare, raportul relevă că cel de-al patrulea plan cincinal prevede ca, în 1970, producția industrială globală să crească cu 50—54 la sută față de anul 1965, iar producția agricolă globală cu 41—46 la sută. Venitul național va crește cu 45—50 la sută. De asemenea', se va, acorda o atenție deosebită dezvoltării continue vățămîntului și culturii.Raportul subliniază că- trializarea continuă a tării una dintre sarcinile construirii socialismului.
a în-indus- rămîne vitale ale

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII 
ÎN R. P. POLONĂVARȘOVIA 2 (Agerpres).— Planul cincinal al R.P. Polone pe anii 1966—1970 prevede accelerarea ritmului de dezvoltare a științei și tehnicii.Se va acorda o atenție deosebită sporirii producției de înaltă tehnicitate și reducerii consumului de materie primă. Sînt planificate

măsuri importante în vederea automatizării proceselor de producție, mai ales în sectoarele energetic, siderurgic, chimic și extractiv. în sectorul electronicii se va urmări îndeosebi tranzistorizarea și reducerea gabaritelor diverselor aparate.

PRAGA 2 (Agerpres). — După cum transmite C.T.K., Adunarea Națională a Republicii Socialiste Cehoslovace a aprobat recent planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R.S.C. pe perioada 1966—1970, al cărui țel principal constă în accelerarea ritmului de creștere a venitului național, în consolidarea economiei naționale.în perioada 1966—1970, volumul producției globale a industriei cehoslovace va crește cu 32—33 la sută, dezvoltîndu-se într-un ritm mediu anual de 5,5 la sută. Vor cunoaște o dezvoltare considerabilă industriile energetică și constructoare de mașini. Dezvoltarea capacităților pentru producția de e- nergie electrică este astfel orientată, încît în 1970 să se poată atinge o producție de circa 50 miliarde kilowați/oră.în cel de-al patrulea cincinal va intra în funcțiune prima centrală atomică din R. S. Cehoslovacă. în ce privește industria' coristructoare de mașini se vor dezvolta, în primul rînd, acele ramuri ale căror produse să poată ține pasul cu nivelul mondial al tehnicii.în agricultură se vor aplica, în- tr-o măsură mai largă, metode industriale: Diferitele ramuri industriale urmează să contribuie într-un mod mai eficient la lărgirea bazei tehnice a agriculturii.Un loc important în cadrul planului cincinal revine Slovaciei, regiune a cărei producție industrială va spori în perioada 1966—1970 cu 58—59 la sută, iar cea agricolă cu 22—24 la sută față de 1965.Se prevede ca productivitatea muncii să crească în industrie cu 5—6 la sută anual. Aceasta va permite accelerarea procesului de formare a venitului . național și o creștere a salariului nominal cu 3 la sută pe an. Se prevede, totodată, construirea a 460 000 de apartamente noi.

-• < -'i- .^1. J

Ieri în țară : vremea s-a menți
nut rece și umedă în Moldova, 
unde cerul a fost mai mult acoperit 
și au căzut precipitații temporare 
sub formă de lapovită și ninsoare. 
In celelalte regiuni, vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul variabil, 
mai mult noros, iar precipitațiile 
au fost izolate. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări în estul Mol
dovei și Dobrogea. Temperatura ae
rului a crescut ușor în sudul tării, 
înfegistrind la ora 14 valori cu
prinse între minus 2 grade la A- 
vrămeni și 13 grade la Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 
4, S și 6 noiembrie. în țară : vreme 
în general rece. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea precipitații locale. 
Vînt potrivit Minimele vor fi cu- . 
prinse între minus 7 și 3 grade, iar 
maximele între 2 și 12 grade. în
gheț local. în București : vreme în 
general rece. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi locale. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

Traseele conductelor de 
gaze se mai numesc în 
Uniunea Sovietică dru
murile „flăcărilor albas- 

' tre". Denumirea nu e în
tâmplătoare : în popor, 
căldura gazului metan, ca
re topește fierul în cup
toarele din Magnitogorsk 
sau Urali și încălzește 
partamentele a zeci 
milioane de cetățeni, 
împrumută numele de 
culoarea flăcării — „i 
dura albastră".

în ultimii ani, construc
ția de conducte de gaze a 
luat în U.R.S.S. o mare 
dezvoltare. Aidoma unor 
vene,. ele transportă pe 
distanțe imense miliarde 
de metri cubi de gaze. 
Numai în decursul septe- 
nalului s-au construit a- 
proape 30 000 de kilome
tri de conducte, cu un de
bit de 552 miliarde metri 
cubi anual. Greutatea 
specifică a gazului in e-

a- 
de își la 

,căl-

cbnomie a crescut^de^ 
pftoape dotwL-.ori M juS tgte și a adus țății la, 
riiiliarde ruble economii. 
In cincinal se prevede 
construirea a încă 25 000 
de kilometri de conducte 
și un spor de consum de 
225 pînă la 240 miliarde 
metri cubi de gaze anual.

1 Expedițiile geologice au 
descoperit în ultimii ani

_ „Buhara—Urali". înce-i-^pîhdu-și drumul ta izvoa- 
,rele de metan din Gazli, 

: '"'nu departe de Buhara, 
conducta a străbătut pus
tiul Kîzîl Kum, a traver
sat Amu-Daria și ■ după 
3'200 de kilometri a po
posit la Sverdlovsk. Aici a 
făcut joncțiune cu o altă 
conductă, coborînd 
tundra polară, care

din
i-a

0 frumoasă victorie a fotbaliștilor noștri

ROMÂNIA-ELVEȚIA 4-2
Finalul primei reprize aparține în în
tregime echipei noastre. Așa că cel 
de-al patrulea gol pe care-l înscrie 
(prin Frățilă, cu capul, la o fază por
nită inițial de la Dridea) nu avea să 
mire pe nimeni, inclusiv pe unii din
tre ziariștii elvefieni, care la pauză, 
în unison cu spectatorii, i-au aplaudat 
pe jucătorii noștri.

România conduce cu 4—0 la pauză. 
Un rezultat care, sincer vorbind, nu-l 
anticipa nimeni. Dar, față de evoluția 
generală a echipei, față de dezinvol
tura jocului înaintașilor mai ales, 4—0 
n-a însemnat decît reflectarea fidelă a 
realităfii de pe feren.

Am așteptat repriza a doua cu 
îndreptă(ită curiozitate; nicicînd fotba
liștii noștri n-au reluat jocul cu un 
astfel de avantaj. Începutul este iarăși 
impetuos. La numai două minute, Dan

execută extrem de puternic și plasat o 
lovitură liberă de la circa 20 de me
tri, Portarul oaspeților se întinde ca 
un resort și ajunge mingea, boxînd-o 
în corner. Din păcate însă, în minu
tele ce au urmat fotbaliștii noștri slă
besc ritmul. Frățilă aleargă greu, dă 
semne de oboseală, preferă uneori să 
treacă pe extremă, la „refacere". Dri- 
dea nu mai are totdeauna spontanei
tate, greșește pase. Doar Lucescu și 
oarecum Pîrcălab mai păstrează din 
vitalitate, însă și aportul lor scade 
substanțial. în atare condiții, jocul se 
desfășoară mai mult în jumătatea 
noastră de feren, oaspeții — iuți, buni 
tehnicieni — luînd cu asalt poarta lui 
Ionescu. Ei înscriu primul gol prin 
Kunzli, în minutul 54, care profită de 
o ezitare a lui Mocanu. Echipa noas
tră își adună forțele, încearcă să pună

Al treilea gol al echipei noastre

CORESPONDENȚA
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noi zăcăminte de gaze în 
Siberia și Ucraina, repu
blicile sovietice din Asia 
centrală, .în tundra pola
ră din jurul golfului Ta
zov, în peninsula Taimir 
și în Sahalin.

Cu un an în urmă, pe 
traseele „flăcărilor albas
tre" s-a inaugurat cea 
mai lungă conductă

din nou stăpînire pe joc și, pe 
la mijlocul reprizei, jocul se echili
brează. Lucescu are cîteva acjiuni per
sonale. La una din acestea este clar 
faultat în careu, dar arbitrul Finney 
(Anglia) nu acordă penalii. Nu mult 
mai tîrziu, el trimite mingea, printr-un 
șut-cenfrare, exact în coltul de suS, la 
vinclu. Gol ca și făcut. Prosperi însă, 
inspirat și suplu, o deviază peste poar
tă. Din păcate, după această perioadă 
la echipa noastră începe să se accen
tueze declinul. Mijlocașii, care nu stră
luciseră de altfel nici în prima parte a 
meciului, slăbesc ritmul. Apărarea se 
vede asaltată în permanentă. Oaspeții 
nu mai pot marca însă decît un gol, în 
min. 70, cînd Odermalt reia în plasă 
mingea respinsă greșit de Ionescu.

Reprezentativa noastră a debutat cu 
un scor bun în marea compefifie euro
peană. în prima repriză, după cum am 
văzut, a făcut un joc excelent, cîfeo- 
dată de mare valoare tehnică, foarte 
eficace — dovedind posibilitățile de 
care dispune de a obține bune rezul
tate atunci cînd luptă cu avînt ți 
dăruire de sine, cînd practică un joc 
ofensiv și omogen. Din păcate, la po
lul opus s-a situat comportarea ei din 
cea de-a doua parte a partidei. Pen
tru moment nu ne putem explica acest 
lucru, dar rămîne fapt că în fața pu
blicului victoria de ieri a fotbaliștilor 
noștri, victorie ce putea fi atît de stră
lucită, a fost în parte umbrită de jocul 
dezorientat și fără vlagă practicat în 
repriza secundă. Este de presupus fi
rește că astfel de „căderi", ce pot fi 
hotărîtoare pentru schimbarea oricărui 
rezultat, nu se vor mai repeta în dru
mul — dificil, însă de răspundere — 
pe care 
nostru.

s-a angajat de ieri fotbalul

Ion DUMITRIU

Alte știri sportive• La după-amiază meciul dintre echipele Farul Constanța și Vardar Skoplje (Iugoslavia), contînd pentru „Cupa balcanică". Constănțe- nii au cîștigat partida cu 2—0.
a> Aseară, la Londra, în meci amical de fotbal, Anglia-Ceho- slovacia 0—0.

> BConstanța a avut loc ieri

prelungit traseul pînă la 
Oceanul înghețat de Nord. 
La extremitatea nordică a 
conductei exista pînă nu 
de mult o mică așe
zare de vînători de 
foci — Punga. Localnicii 
păstrează și acum cutia cu 
chibrituri cu care a fost 
aprinsă aici prima „flacă
ră albastră", la capătul 
conductei care leagă oaza 
Buhara de Oceanul înghe
țat de Nord. Metanul' des
coperit în apropiere și 
conducta sosită din pus
tiurile "însorite ale sudu
lui au schimbat cu totul 
înfățișarea acestei locali
tăți. Punga devine acum 
un orășel industrial, își 
creează o istorie mo
dernă.

Dar „flăcările albastre" 
nu s-au oprit la Punga. 
In tundră continuă mun
ca neobosită a construc
torilor. Elicoptere trans
portă țevile noilor con
ducte care se îndreaptă 
spre localitățile de curind 
ivite pe hartă în jurul 
golfului Tazov: Igrim, . 
Zapoliarnoe, Urengoiskoe.

Am în față o hartă a 
U.R.S.S. indicînd itinera
rele conductelor de gaz 
metan în actualul cinci
nal. Dacă pînă în prezent 
magistrala Buhara—O- 
ceanul înghețat de Nord 
este socotită cea mai lun
gă din Uniunea Sovietică, 
în curind ea va fi depă
șită de o altă magistrală: Asia mijlocie-centru. Iz
vorul ei a țîșnit în pus
tiul Kara Kum, un ținut 
ale cărui bogății subpă- 
mîntene au început să fie 
din plin valorificate. Deo
camdată, o conductă por
nind de la mica localitate 
Ociaka și care va fi ter
minată în aceste zile din 
preajma celei de-a 49-a 
aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Oc
tombrie va transporta 
gazul spre Buhara. De 
aici, traseul va urca spre 
Urali, unde se va „îmbo
găți" cu gazul sosit din 
nordul îndepărtat. Con
ducta va înainta apoi spre 
Gorki și Moscova. Alte ra
mificații vor purta gazul 
spre Leningrad, Penza și 
Minsk. 5 000 de kilometri 
— atît va avea potri
vit prevederilor — ma
gistrala Asia mijlocie—

centru. La sfîrșitul cinci
nalului. de-q lungul ei se 
vor scurge,'■ pentru în
ceput, 30 de’miliarde me
tri cubi de gaz anual, iar 
peste nouă ani — 130 de 
miliarde metri cubi. în u- 
nități convenționale de 
combustibil, aceasta va 
echivala cu trei sferturi 
din producția anuală de 
cărbune a Donbass-ului.

O altă magistrală a 
„flăcărilor albastre" va 
lega în curind orașul Ord- 
jonikidze de Tbilisi. Con
structorii înfăptuiesc aici 
un proiect qriginal. Tă
vile urcă de-a dreptul pe 
munte, escaladînd Cauca- 
zul la o înălțime de 2 400 
de metri. Cînd noua con
ductă va intra iri" funcțiu
ne, gazul metan va ali
menta întreprinderile din 
Gruzia și Armenia.

O dată cu dezvoltarea 
construcțiilor de conduc
te, „căldura albastră" pă
trunde și in apartamente
le cetățenilor sovietici. 
Rețele suplimentare pre
iau gazul de la marile 
magistrale și-l conduc în 
cartierele marilor orașe, 
în unele republici sovie- 
tice a început construcția 
de conducte locale care leagă sute de localități. Pe 
pășunile din Susamîr, in 
Kirghizia — relatează o 

informație apărută de cu
rind în gazetele centrale 
— a sosit gazul. Căldura 
lui a ajuns în satele cio
banilor kirghizi. Aceasta 
este prima porțiune a u- 
nei conducte care va lega, 
printre altele, orașele Taș- 
kent, Cimkent, Djambul, 
Frurize și Alma-Ata.

Anul trecut, numai în 
Republica Federativă. Ru
să au fost introduse gaze 
în 750 000 de apartamen
te. în actualul cincinal se 
prevede introducerea ga
zului în cartierele de lo
cuit a numeroase alte o- 
rașe, printre care și ale 
celor siberiene — Tomsk, 
Irkutsk, Novosibirsk. Un 
consum de gaz în conti
nuă sporire pune însă și 
probleme. Printre altele, 
așa cum e firesc, consu
mul scade vara, în timp 
ce iarna creste brusc. 
Pentru înlăturarea aces
tui neajuns. în apropierea 
orașelor Moscova.. Le
ningrad. Kiev s-au con
struit și au intrat in 
funcțiune trei „rezervoa
re" subpămîntene. Vara, 
cînd consumul scade, ga
zul se strînge în aceste 
rezervoare și se păstrea
ză pînă în pragul iernii. 
Anul trecut. Moscova a 
primit din rezervorul sub- 
pămîntean un supliment 
de douăsprezece milioane 
metri cubi de gaz. în ac
tualul cincinal se preve
de construcția unor ase
menea rezervoare la pe
riferia a numeroase orașe 
din Uniunea Sovietică.

A. MUNTEANU
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INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMAN IN COMITETUL POLITIC
»

AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
în Comitelui politic al Adunării Ge

nerale a O.N.U., unde se discută pro
blema dezarmării, miercuri s-a în
cheiat dezbaterea primului punct re
feritor la această temă și anume punc
tul cu privire la „renunțarea de că
tre state la acțiuni de natură a crea 
obstacole în calea unui acord de ne- 
proliferare a armelor nucleare". Un 
proiect de rezoluție inijiaf de delega
ția U.R.S.S. și de alte 44 de delegații,

CORESPONDENTĂ 
DIN NEW YORK

a fost adoptat de Comitetul politic cu 
100 de voturi pentru, unul împotrivă 
și o ab(inere. Rezolufia cheamă sta
tele să nu întreprindă acfiuni care să 
stînjenească încheierea unui tratat de 
neproliferare în conformitate cu ce
rințele (arilor membre ale O.N.U., for
mulate în recomandările Adunării Ge
nerale din sesiunea trecută.

După încheierea votului, repre
zentanții U.R.S.S., Franței, României și 
Tanzaniei au luat cuvîntul pentru a 
explica pozifia lor. Mircea Malifa, ad
junct al ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației române, a declarat că 
România consideră, așa cum a afir
mat în repetate rînduri, că în abor
darea aspectelor multiple și comple
xe ale dezarmării trebuie să se por
nească de la faptul incontestabil că 
cursa înarmărilor nucleare existentă 
și puterea fără precedent a armelor 
atomice constituie o primejdie vitală 
pentru întreaga omenire. De aceea, 
a spus vorbitorul, este necesar să se 
întreprindă de urgenfă măsuri eficace 
în vederea reducerii și eliminării 
complete a pericolului nuclear.

Șeful delegației române a subliniat 
că măsura esențială care se impune 
pentru înlăturarea pericolului nuclear 
și pentru garantarea securității tutu
ror statelor mari și mici este punerea 
în afara legii a armelor nucleare și 
distrugerea stocurilor existente. în 
ceea ce privește un acord de nedise- 
minare — a adăugat el — noi consi
derăm că, chiar dacă el nu ar duce 
la eliminarea acestui pericol, ar pu
tea totuși conshtui un pas spre des
tindere, dacă va fi urmat în progra
mul dezarmării de măsurile esențiale 
amintite mai sus.

• Militarii lui Ky iau măsuri 
de „revizuire și corijare** a 
perimetrului lor de apărare 
® Lupte violente în zona pla- 

tourilor centraleSAIGON 2 (Agerpres). — Atacul întreprins marți de patriotii sud- vietnamezi asupra Saigonului a demonstrat, că măsurile de apărare adoptate pînă acum de guvernul lui Ky nu sînt eficiente. Un comunicat al șefului de stat major al armatei saigopeze a anunțat că organele militare însărcinate cu apărarea orașului își vor „revizui și corija calculele".. . Autoritățile generalului Ky vor, încerca să lărgească așa-numitul perimetru de apărare, în primul rînd prin mărirea efectivelor trupelor din jurul Saigonului. Cu toate aceste măsuri, pare practic imposibil, după cum scrie, agenția France Presse, de a controla complet și în permanentă sectorul situat în interiorul „perimetrului de apărare" și a asigura o protecție eficientă a Saigonului.
★începînd de marți, în zona pla- tourilor centrale din Vietnamul de

Subliniind că o cerință de cea mai 
mare însemnătate practică și princi
pială este aceea ca un tratat de ne- 
răspîndire a armei nucleare să stabi
lească un echilibru reciproc accepta
bil al responsabilităților și obligațiilor 
între puterile nucleare și nenucleare, 
în așa fel încît să ofere garanții pen
tru securitate tuturor țărilor și po
poarelor, M. Malifa a declarat că un 
acord care ar impune în mod unila
teral obligafii numai pentru puterile 
ce nu de(in arma nucleară nu ar 
răspunde cerinjei legitime a tuturor 
popoarelor de a-și vedea asigurat 
dreptul egal la pace și securitate. El 
a arătat că, de aceea, este necesar 
ca tratatul de nediseminare să cu
prindă angajamentul statelor nuclea
re de a nu folosi arma nucleară, de 
a nu o folosi nici o dată împotriva ță
rilor nenucleare. Vorbitorul a spus că 
acordarea de garanții în acest sens 
țărilor care nu defin arma nucleară 
ar încuraja statele respective să renun
țe la procurarea de arme atomice, ar 
contribui la nerăspîndirea acestor ar
me. Numai în acest mod, un tratat de 
nerăspîndire a armelor nucleare ar 
contribui la destindere și la crearea 
condifiilor pentru a se ajunge la in
terzicerea și distrugerea armelor ato
mice.

N. PLOPEANU

sud au loc lupte violente, ca urmare a atacurilor puternice declanșate de forțele patriotice. în apropierea localității Qui Nho trupele americane de asalt apar- tinînd diviziei I aeropurtate au

HANOI 2 (Agerpres). — O delegație de partid și guvernamentală cubană, alcătuită din Osvaldo Dor- ticos Torrado, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C. C. al P. C. Cuban, președintele Republicii Cuba. Raul Castro Ruz, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. Cuban, locțiitor al primului ministru, ministrul forțelor armate revoluționare ale Cubei, și alte persoane oficiale, a făcut o vizită în R. D. Vietnam, la invitația C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a Consiliului de Miniștri din R.D. Vietnam.Salutînd delegația, președintele

Emi/m ck/zei
POUEICE DE LABONN 2 (Agerpres). — O vie activitate politică s-a desfășurat miercuri la Bonn în legătură cu criza politică în curs;-Punctul culminant l-a constituit reuniunea Biroului grupului parlamentar al partidului guvernamental — Uniunea creștin-democrată. Cancelarul Erhard a declarat că nu intenționează să stea. în calea formării unui nou guvern și că va demisiona dacă acest lucru va fi necesar pentru soluționarea actualei crize. Erhard și-a exprimat totodată dorința de a participa activ la adoptarea hotărîrilor în vederea formării unui nou guvern, în special la desemnarea eventualului său succesor. Părerea generală la Bonn este că actualul cancelar ar favoriza desemnarea ministrului de externe Schroder ca succesor al său.Cu cîteva zile în urmă Bonnul a fost martorul unei demonstrații fără precedent. Pe străzile capitalei R.F.G., înaintau coloane de preoți sosiți din diferite colțuri ale țării. Lor. li s-au alăturat mulți locuitori ai orașului (fotografia de mai jos). La poalele monumentului lui Beethoven din piața Miinster s-a ținut un miting. Am ieșit în stradă — au declarat oratorii — pentru că vrem să protestăm împotriva oricărui sprijin financiar și moral pe care R.F.G. îl acordă a- gresorilor americani în Vietnam. Apoi, participanții la mitinq s-au îndreptat spre sediul cancelarului, pentru a preda o petiție prin, care se cere quvernului federal să nu acorde sprijin Statelor Unite pentru ducerea războiului împotriva poporului vietnamez.O altă manifestație de mare amploare a avut loc la Frankfurt pe Main, imediat după încheierea întrunirii convocate din inițiativa a numeroși savanți, scriitori și artiști, activiști sindicali, reprezentanți ai bisericii, conducători ai mai multor orqanizații de tineret care se pronunță împotriva așa-numitelor „leqi excepționale". Participantii la mitinq au cerut să se renunțe la cursa înarmărilor și, în primul rînd, Ia intenția quvernului de a obține acces la arma atomică.Aceste manifestări sînt o ex- 

fost supuse marți noaptea unui intens foc de artilerie de către pa- trioți. Agenția France Presse relatează că trupele americane au suferit pierderi însemnate.

Ho Și Min și-a exprimat convingerea că vizita va încuraja poporul vietnamez, care este ho- tărît să lupte și să învingă pe imperialiștii americani, pentru apărarea nordului, eliberarea sudului și înaintarea spre unificarea tării.Răspunzînd, președintele Dorti- cos a exprimat solidaritatea poporului cuban cu lupta poporului vietnamez.în cadrul vizitei delegația cubană a fost primită de președintele Ho Și Min și a avut convorbiri cu conducători de partid și de stat din această tară. Delegația cubană a părăsit marți Hanoiul. 

presie a opoziției unor cercuri ale opiniei publice vest-qermane față de actuala orientare a politicii externe a R.F.G. Este vorba, în primul rînd, de nemulțumirea față de tendința cercurilor conducătoare de a lega și mai mult țara de N.A.T.O. și a o subordona politicii S.U.A., tendință ce și-a găsit recent o nouă concretizare în acordul încheiat de cancelarul Erhard la Washington care prevede o contribuție de 3,6 miliarde mărci pentru întreținerea trupelor americane staționate pe Rin. A- ceste cheltuieli suplimentare, cît și sumele ce urmează să fie plătite Angliei pentru întreținerea trupelor britanice aflate în R.F.G., grevează în mod serios bugetul pe 1967 al cărui deficit de 4,2 miliarde mărci afectează direct interesele unei mari părți a populației.Multi observatori sînt de părere că există o leqătură directă între actuala criză guvernamentală de la Bonn și imobilismul R.F.G. în multe aspecte ale politicii sale externe. Deși cauzele imediate ale retragerii din quvern a celor patru miniștri liber-democrați sînt divergențele în leqătură cu proiectul de buqet pe 1967, „Le Monde" arată că este vorba, „în primul rînd de politica externă". „Criza quvernamentală de la Bonn este simptomul unei contestări a înseși temeliilor politicii (vest) germane" — remarcă ziarul.„Die Welt" relevă că nu numai liber-democrații, ci și „noi toți sîntem confruntați cu simptome neliniștitoare în politică". Ziarul subliniază că ceea ce preocupă în esență opinia publică este a- doptarea unei politici externe mai realiste. „Cum putem ajunge la o nouă linie în politica externă, de apărare, economică și financiară, într-o lume care, din deceniul al 6-lea, s-a schimbat în defavoarea noastră, liniă care să corespundă într-adevăr posibilităților noastre ? Unde sînt oamenii — se întreabă mai departe ziarul — care, cu putere de convingere și cu capacitatea de a se impune, să efectueze această schimbare devenită inevitabilă ?".
G. DASCALU

Vinovat!
Judecătorii tribunalului din ora

șul brazilian Recife, după ce au 
audiat martorii, rechizitoriul pro
curorului și pledoariile apărării, 
au pronunțat o sentință de con
damnare.

Nu a fost însă un proces obiș
nuit. Acuzatul nu era o persoană 
fizică, ci guvernul Statelor Unite. 
Nici fapta încriminată nu era un 
delict comun. Era vorba despre 
crima de genocid, pe care guver
nul american o comite zilnic arun- 
cînd tone de bombe asupra po
porului erou al Vietnamului, care, 
după cum a spus profesorul Al
varo Augusto Negumenfe, repre- 
zentînd acuzarea, este victima im
perialismului nord-american. Și nici 
procesul nu era un proces obiș
nuit : tribunalul era alcătuit din re
prezentanți ai corpului didactic și 
ai elevilor din cursul superior al 
Institutului catolic „Nebrega”.

Procesul, care este prima mani
festare de acest gen în țările 
Americii Latine, devansînd înfr-un 
fel inițiativa similară pe care a 
luat-o în Europa cunoscutul filozof 
englez Bertrand Russel, a trezit 
un viu interes în Brazilia.

„SARCINA CIPRIOȚILOR 
ESTE DE A SE ELIBERA 
DE RESTRICȚIILE STRĂINE*' 1QUITO 2 (Agerpres).— într-o conferință de presă ținută la Quito cu prilejul încheierii vizitei sale în Ecuador, președintele Ciprului, Makarios, a declarat că sarcina actuală a ciprioților „este de a se elibera de restricțiile străine care impietează libertatea lor, de a-și alege modul de viață pe care îl consideră cel mai potrivit". El a exemplificat afirmația pe care a făcut-o cu faptul că în prezent, pentru modificarea constituției țării, Ciprul trebuie să obțină acordul Marii Britanii, Greciei și Turciei.Răspunzînd la o întrebare privind Enosis-ul (unirea Ciprului cu Grecia), Makarios a declarat că „a- ceasta trebuie hotărîtă de poporul cipriot".
0 MARE DEMONSTRAȚIE 
LA DAMASCDAMASC 2 (Agerpres). — în capitala Siriei a avut loc miercuri o demonstrație la care au participat aproximativ 300 000 de persoane, printre care muncitori, stu- denți, țărani, elevi. Demonstrația a coincis cu aniversarea zilei de luptă împotriva imperialismului și cu încheierea unei săptămîni organizate de guvernul sirian în întreaga țară în vederea mobilizării forțelor patriotice pentru formarea armatei de apărare.Participanții la demonstrație și-au exprimat hotărîrea de a lupta pentru apărarea independenței Siriei, au protestat împotriva vizitei navelor flotei a 6-a americane la Beirut și împotriva uneltirilor forțelor imperialiste în această regiune a lumii arabe. După demonstrație, a avut loc un miting la care au luat cuvîntul Noureddin El Atassi, președintele Siriei. Vorbitorul a condamnat uneltirile reacțiu- nii și imperialismului îndreptate împotriva Siriei și a altor țări arabe, subliniind că prezența navelor flotei a 6-a americane în apele arabe reprezintă un pericol pentru independența popoarelor din- această - regiune a lumii arabe. * I

Latentă din februarie, după lovitura de stat de la Accra, și piuă sîmbătă, tensiunea dintre Ghana și Guineea s-a ridicat brusc o dată cu arestarea pe aeroportul din Accra a delegației guineeze ce urma să participe la a- propiata conferință la nivel înalt a Organizației Unității Africane de la Addis Abeba. După cum s-a comunicat, guvernul ghanez a a- nuntat că membrii delegației Guineei „nu vor fi puși în libertate decît după ce vor fi e- liberati toți deținuți! ghanezi din Guineea". Un reprezentant al Guineei a contestat e- xistenta în tara sa a u- nor astfel de deținuți. Actul „fără precedent", cum a fost calificată de unii delegați africani la conferința de la Addis Abeba arestarea de la Accra, a stîr- nit numeroase luări de poziție în Africa.La Conakry, în capitala Guineei, au avut loc demonstrații de protest. într-o declarație a Biroului Politic National al Partidului Democrat din Guineea se spune: „Arestarea și sechestrarea delegației guineeze la confe

rința O.U.A., condusă de către ministrul afacerilor externe, dr. Lan- sana Beavogui, este un act ilegal care angajează întreaga responsabilitate a Statelor Urnite". Arestarea a a- vut loc la bordul unui avion „Pan American", cu prilejul unei „escale tehnice" la Accra. Comunicatul cere guvernului american să se achite de obligația a- sumată de a transporta delegația guineeză la destinație. Postul de radio Conakry a a- nuntat că, în caz contrar, Guineea „va lua măsuri de reciprocitate fată de Statele Unite și nici o colaborare nu va mai putea fi justificată".Agențiile de presă transmit că acțiunea autorităților ghaneze este criticată de reprezentanții mai multor state africane. La Dar es Salaam, guvernul Tanzaniei a publicat un comunicat în care se arată că arestarea delegației guineeze, „care a scandalizat Tanzania, riscă să compromită succesul viitoarei conferințe a Organizației Unității A- fricane". Reprezentantul guvernului Kenyei

COMUNICAT CU PRIVIRE 
EA ȘEDINȚA COMITETULUI 

EXECUTIV AL C. A E. R;în zilele de 1 și 2 noiembrie 1966 a avut' loc la Moscova cea de-a 26-a ședință a Comitetului executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au-participat S. Todorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, O. Simunek, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, J. Balkow, vicepreședinte al . . Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone. Gh. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste
Vizita tovarășului Gheorghe Rădulescu 

la Expoziția din parcul Sokolniki
MOSCOVA 2 — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, reprezentantul permanent al României la C.A.E.R., împreună cu ceilalți reprezentanți permanenți ai țărilor membre ale C.A.E.R., care au participat'la cea de-a 26-a ședință a Comitetului executiv al C.A.E.R., au vizitat la 2 noiembrie Expoziția de mașini-unelte de precizie și instrumente organizată în- tr-unul din pavilioanele din parcul Sokolniki.La intrarea în expoziție oaspeții au fost întîmpinați de M. Leseciko, vicepreședinte al . Consiliului de - Miniștri al . U.R.S.’S., și de A. I.

a denumit acest act „provocator". La rîndul său, ministrul afacerilor externe al Algeriei a arătat că asemenea acțiuni pot să bucure numai cercurile imperialiste. El a cerut „eliberarea imediată și necondiționată a delegației guineeze". Arătîrd că Statele Unite sînt implicate în arestarea delegației guineeze, ministrul de externe al Republicii Congo (Brazzaville) a declarat că „imperialiștii și neoco- lonialiștii tind să slăbească Organizația U- nității Africane, iar A- frica. trebuie să dea o ripostă uneltirilor puse la cale de dușmanii săi". Ziarul „Le Monde" califică arestarea delegației guineeze ca un act de „sfidare a moralei internaționale". Conferința de la Addis Abeba a hotărit' să includă această problemă pe ordinea sa de zi. Dezbaterile vor avea loc după întoarcerea din Ghana a misiunii O.U.A, care tratează cu autoritățile de la. Accra problema eliberării delegației guineeze.
Augustin BUMBAC 

România, A. Apro, vicepreședinte’ al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, M. Lese- ciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ședința Comitetului Executiv a fost prezidată de Gheorghe Rădulescu, reprezentantul Republicii Socialiste România, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Comitetul executiv a adoptat materialele care vor fi prezentate de Comitetul executiv spre examinare sesiunii a XX-a a Consiliului.Examinarea problemelor în ședința Comitetului executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.

Kostousov, ministrul industriei constructoare de mașini-unelte și d< sculărie a U.R.S.S., care a dat explicații asupra exponatelor.

NOI REPRESIUNI
ANTIDEMOCRATICE

relatează agenția Reuter, au anunțat că dr. Sakirman, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Indonezia, fost membru al Parlamentului și al Congresului Consultativ Popular, a fost împușcat „în timp ce încerca să scape de sub escortă". Sakirman a fost a- restat Ia începutul lunii octombrie în orașul Solo (Jawa centrală), unde se afla în ilegalitate, după declanșarea campaniei de represiuni antidemocratice. Agenția mai sus citată adaugă că în ultimele zile s-au produs noi arestări. Șeful statului major al garnizoanei Djakarta, generalul de brigadă Sutopo Juwond, a declarat luni că trupele acestei garnizoane au arestat pe Arkan si Achadijat, lideri ai Partidului Comunist din Indonezia și ai federației sindicale SOBSI. actualmente dizolvată. La Djakarta, arată agenția France Presse, s-a anunțat că conducătorul P.C.l. din Jawa centrală, Moeljono, va fi judecat începînd de la 5 noiembrie de Tribunalul ■ militar special din Djakarta. /Potrivit aqenliei Associated Press, generalul Suharto a anunțat la 31 octombrie că fostul comandant al Forțelor aeriene indoneziene, Omar Dhani, va fi judecat la mijlocul lunii noiembrie, sub acuzația „de a fi sprijinit tentativa de lovitură de stat de anul trecut". Dhani este'a treia personalitate politică indone- ziană care compare în ultima vreme în fața unui tribunal militar, după ce JusUf Muda Dalam, ministru însărcinat cu problemele Băncii centrale, și dr. Subandrio, fost ministru de externe, au fost condamnați ia moarte. într-o știre transmisă din Djakarta, agenția U.P.I. relatează că generalul Suharto a Drezentat membrilor tribunalului militar special care l-a judecat pe Subandrio, ca si avocaților și funcționarilor curții „dovezi de apreciere din partea quvernului pentru serviciile aduse". Pe de altă parte, fostul ministru de externe al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, a cerut președintelui Sukarno comutarea pedepsei cu moartea pronunțată împotriva lui Subandrio, arătînd, într-o declarație făcută presei, că relațiile indoneziano-pa- kistaneze s-au îmbunătățit în mare măsură în perioada în care Subandrio era ministru de externe.
(S3 KLAGENFURT. Orașul Klagenfurt, capi- 

tala landului Carintia din Austria, găzduiește 
în aceste zile manifestările organizate în cadrul 
„Săptămînii culturii românești". Cu acest prilej a 
fost deschisă o Expoziție de fotografii care prezintă 
în imagini aspecte din activitatea poporului ro
mân și frumuseți ale patriei noastre.

EjȘ-iS GEORGETOWN. La 2 noiembrie, insula Anti- 
gua din arhipelagul Caraibilor și-a căpătat 

independența. Acest teritoriu, cu o suprafață de 
281 kilometri pătrați și cu o populație de peste 
61 000 de persoane, în majoritate negri, s-a aflat 

! timp de 150 de ani sub dominație engleză.

țjfțjț HELSINKI. La 2 noiembrie, Mihail Suslov și
Boris Ponomariov, care fac o vizită în Fin

landa au fost primiți de Rafael Paasio, primul mi
nistru finlandez. în cursul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej au fost discutate probleme referi
toare la evoluția relațiilor sovieto-finlandeze. La 
convorbire au fost de față, de asemenea, Viile 
Pessi, secretar general al P.C. din Finlanda, și 
Aarne Saarinen, președintele P.C. din Finlanda.

(S TEL AVIV. Studenții din învățămîntul supe- 
-rior din Izraei au declarat miercuri grevă 

generală împotriva propunerii guvernamentale de 
a se majora cu 100 Ia sută taxele de învățămînt.

IO PARIS. Federația internațională a muncitorilor 
din transporturi a adresat un apel membrilor 

săi in care le cere să boicoteze, începînd de la 
4 noiembrie, toate navele și avioanele argenti- 
nene. Boicotul este declarat în semn de solidari
tate', cu greva celor 30 000 de muncitori portuari 
din Argentina care revendică îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și majorarea salariilor.

ESI COPENHAGA. La Copenhaga s-a anunțai 
oficial că la 22 noiembrie vor avea loc ale

geri pentru Folketing (Parlamentul danez).

ȘANHAI. In acest oraș din R. P. Chineză s-a 
deschis o expoziție tehnică franceză. Au rostit 

cuvîntări Sih In, primar adjunct al orașului Șanhai, 
șl Jacques Duhamel, director general al Centrului 
național pentru comerțul exterior al Franței, care 
au subliniat că expoziția va contribui la extinde
rea relațiilor comerciale dintre cele două țări.

In regiunile secetoase ale Irakului se desfășoară cercetări pentru desco
perirea unor surse de apă

DELHI. în statul indian Andhra Pra- 
deșii a fost declarată miercuri o grevă ge

nerală în sprijinul cererii privind majorarea sala
riilor, proporțional cu creșterea prețurilor, la o se
rie de mărfuri de primă necesitate. Au avut loc 
demonstrații și mitinguri. în unele localități au fost 
închise magazinele și instituțiile, a încetat activi
tatea la întreprinderile de transporturi în comun 
și au fost suspendate cursurile în școli. în orașul 
Bijayawada poliția a arestat miercuri dimineața 15 
comuniști, printre care și pe secretarul general al 
organizației Partidului Comunist din statul Andhra 
Pradesh, T. Reddi.

K0 LONDRA. Consiliul Confederației industriași- 
lor britanici, întrunit la Londra, a hotărît să 

nu mai acorde sprijin actualei politici economice 
a guvernului Wilson. într-o declarație făcgtă la 
sfîrșitul reuniunii, directorul general al Confede
rației industriașilor britanici, John Davies, a sub
liniat că patronatul englez va continua să coope
reze cu guvernul numai în măsura în care acesta 
își va respecta angajamentele pe care și le-a luat

de a se consulta cu industriașii înainte de a pune 
în aplicare noi măsuri în domeniul economic.

WASHINGTON. Familia fostului președinte 
“ Kennedy a donat arhivei naționale un nu
măr de 65 de fotografii și radiografii făcute cu 
ocazia autopsiei corpului președintelui la puțin 
timp după ce a fost asasinat. Ministerul Justiției al 
S.U.A. a declarat că, Ia cererea membrilor familiei 
fostului președinte, aceste documente nu vor putea 
fi studiate de public pînă Ia sfîrșitul actualului 
secol. Departamentul Justiției a anunțat acest lu
cru după ce dosarul comisiei Waren, însărcinată 
cu anchetarea asasinării președintelui Kennedy, a 
fost depus Ia arhiva națională. ,3

B23 VARȘOVIA. Luni noaptea, aproape tn toate 
'■'™ regiunile Poloniei a nins. în voievodatul Bia
lystok a bîntuit un viscol care a continuat, cu mici 
întreruperi, toată ziua. Pe străzi și pe sosel^ s-a 
format polei, ceea ce a îngreunat circulația. Ză
pada a acoperit satele și orașele din voievodatele 
Koszalin și Kielce.
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