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H 80 DE AN! DE IA ElABORA- 
REA PRIMULUI PROGRAM 
AL MIȘCĂRII SOCIALISTE 
DIN ROMÂNIA

S Care sînt viratele 
favorabile mater
nității ?

H Mimetismul

De ce sîntem în 
fiecare an mai bogati? 
Noi practicăm o agri
cultură intensivă

E PENTRU SALVAREA 
MllNII

H O uzină care ve
getează în umbra 
„cifrelor medii"

STIMULENT
ÎN VIAȚA NOASTRĂ

Cs
Ion GOLIAT 

secretar științific adjunct 
al Academiei

Aplicarea principiului cointere
sării materiale este hotărîtoare în 
domeniul producției bunurilor ma
teriale și de aceea ca constituie o 
preocupare de prim ordin a statului 
nostru socialist. înfăptuirea practi- .că a acestui principiu reclamă studierea atentă a particularităților fiecărui domeniu de activitate și continua perfecționare a sistemului de salarizare, de retribuire a muncii, de repartiție. Stimulentele muncii se cer puse în nemijlocită corelație cu sistemul de organizare a muncii, cu rezultatele producției.Referindu-se la aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în cuvînta- rea sa la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 octombrie 1966 : „în acest 
scop, vor trebui studiate măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea în
tregului sistem de cointeresare ma
terială, în așa fel incit acesta să 
mărească interesul, grija și răspun
derea fiecărui om al muncii pentru 
creșterea producției, ridicarea nive
lului ei tehnic, sporirea producti
vității muncii, reducerea prețului 
de cost, îmbunătățirea calității 
produselor și creșterea eficacității 
în toate domeniile de activitate".în ansamblul de măsuri luate de partid și guvern un loc de seamă ocupă în această privință proiectul de lege privind acordarea pensiilor de asigurări sociale de stat și a pensiei suplimentare. Măsurile a- doptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. au la bază studii aprofundate, întemeiate pe îmbinarea riguroasă a principiilor și teoriei economice socialiste cu un înalt umanism. Sistemul de pensionare pre
conizat prin legislația supusă dez
baterii publice constituie o verita
bilă prelungire specifică a sistemu
lui de salarizare la condițiile celor 
ieșiți din cîmpul muncii, exercitînd 
tocmai prin aceasta o înrîurire con
siderabilă în rîndul tuturor oameni
lor muncii, fiind salutat în egală

măsură de reprezentanții tuturor 
generațiilor.Proiectul de lege reflectă evident etapa economică și socială superioară pe care o parcurgem. Re
gimul pensiilor își extinde influența 
nu numai asupra celor care sînt în 
preajma pensionării, ci asupra tutu
ror oamenilor muncii fizice și in
telectuale. îmbunătățirea raportului dintre salariul tarifar și nivelul pensiei, desființarea plafonului maximal de 1 200 lei prevăzut de actuala legislație, aduce cu sine elemente de emulație în muncă. Corelarea mai judicioasă a pensiei cu salariul tarifar va reprezenta fără

îndoială un nou și important stimulent în activitatea oamenilor muncii.
carea nivelului 
bindește o nouă forță în actualele
condiții, mai ales că această ten
dință firească este alimentată de 
mijloace de realizare, de ramifica
rea învățămîntului de toate gra
dele și în toate domeniile. înlăturarea restricțiilor de vîrstă la înscrierea în învătămîntul superior, dezvoltarea considerabilă a învățămîn- tului seral și fără frecvență, creșterea apreciabilă a învățămîntului tehnic, oferă un cîmp prielnic de împlinire a unor năzuințe ale oamenilor muncii, închinate deopotrivă autoperfecționării și propășirii tehnice, economice șl culturale patriei.

Interesul pentru ridi- 
de calificare do-

L Pe malul Mureșului, construc
torii au început lucrările viitoa
rei centrale termoelectrice Deva 
— obiectiv important al noului 
plan cincinal. Incinta viitoarei
surse energetice va ocupa o su
prafață de circa 46 hectare. Pen
tru construcția acestui obiectiv 
se vor excava 2,5 milioane me
tri cubi de pămînt și se vor 
turna peste 400 000 mc de be
ton. Necesarul de apă industria
lă pentru răcirea instalațiilor se 
asigură din rîul Mureș, în care 
scop se vor executa importante 
lucrări de regularizare și un ba
raj de reținere. Conform preve
derilor, primul agregat de mare 
capacitate va intra în funcțiune 
în 1969, iar ultimul în 1971. Noua 
unitate termoelectrică va func
ționa în principal cu huilă ener
getică provenită din bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

(Agerpres)

Sîmbătă după-amiază,Teatrului Uniunii Generale a Sindicatelor din Capitală a avut loc adunarea festivă organizată cu prilejul Zilei naționale a U.R.S.S. — cea de-a aniversare a(Continuare în pag. a III-a)

este

Ain 
creșterii păsărilorSîmbătă după-amiază ș-au încheiat lucrările schimbului de experiență cu caracter republican, care a avut loc la Caracal. în cursul zilei de vineri, participanții au vizitat sectoarele avicole ale cooperativelor agricole din Șimnic, raionul Craiova, și 23 August din Băilești, cu care prilej au cunoscut rezultatele bune obținute de cooperatori în ce privește creșterea păsărilor în sisteme intensive, construirea de adăposturi moderne și trainice, ca și în domeniul mecanizării hrănirii păsărilor.La adunarea care a avut loc în sala Casei raionale de cultură din Calafat a luat cuvîntul tov. Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție.Sîmbătă, în ultima zi a schimbului de experiență, a fost vizitată ferma avicolă a cooperativei agricole din Basarabi, raionul Calafat. A urmat un simpozion în cadrul căruia participanții au fost informați despre cele mai noi cuceriri științifice în domeniul aviculturii, relevate la Congresul Mondial de la Kiev.

Ceasornicul
uroan

întreprinderiiBucurești (I.T.B.)Activitatea Transporturi constituie, de mai multă vreme, ținta a numeroase critici. în orele de vîrf, ale intrării și ieșirii de la lucru a sutelor de mii de salariați din întreprinderi și instituții, se creează mari aglomerații în vehicule ; gra- ficele-orare sînt încălcate frecvent atît ziua cît și noaptea ; vehiculele se defectează des, iar depanarea durează prea mult; personalul de bord dă deseori dovadă de lipsă de solicitudine față de călători.Am adresat inginerului șef Ale
xandru Sterian, care răspunde de problemele circulației și mișcării la I.T.B., întrebarea : este angajat pe trasee, mai ales în orele de vîrf, numărul maxim de vehicule ? Firește, ni s-a răspuns, că „pe toate liniile de transport, fără excepție,

se scoate parcul maxim, potrivit graficelor stabilite".Care e realitatea ?Sîmbătă, .22 octombrie. Din depoul de troleibuze de pe șoseaua Nordului au ieșit cu întîrziere față de grafic, între orele 4—6 și 15—16, 16 troleibuze (de pe liniile 81, 82, 83, 85 și 91), iar 5 n-au ieșit deloc. Din scriptele depoului reiese că’ în luna octombrie au ieșit cu întîrziere din depou 151 de troleibuze, iar 68 au fost pur și simplu lipsă la a- pel, ceea ce, firește, s-a resimțit mai cu seamă în orele în trimestrul III, la Nordului — una din proape 30 de unități treținere și garare < pitală — s-au pierdut prin întîr- zieri și absențe nemotivate circa 7 000 ore de lucru. Aceasta înseamnă, de fapt, vehicule mai pu-
Ca-

(Agerpres)

de vîrf. i depoul celede în- din a-

ridicata 
aproape 
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• Complexe moderne în noile cartiere 
ale orașelor © 55 construcții comerciale 
în Capitală • Hoteluri noi cu 26 300 locuri

Macara gigant pe șantierul 
portului Constanța

Foto : M. Andreescu

In perioada 1961— 
1965 s-au dat în 
folosință construc
ții comerciale însu- 
mînd peste 304 000 
mp., iar spațiile de 
depozitare pentru co
merțul cu 
însumează 
75 000 mp. 
cesta spațiul comer
cial crește cu încă 
85 000 mp.

Adresele magazi
nelor și complexelor 
comerciale date în 
folosință în acest an 
sînt cunoscute acum 
de cumpărători. Cu 
altele însă, ce se 
construiesc in zona

Pitești-sud, în car
tierele Partizanul- 
Bacău, Steagul roșu- 
Brașov, Gura cîmpu- 
lui-Mediaș, Ploiești- 
nord sau Balta Albă, 
Berceni sud și b-dul 
Armata poporului — 
București, ei vor face 
cunoștință pînă la 
sfîrșitul anului.

Lucrării*.' de dez
voltare și moderniza
re a rețelei comer
ciale vor continua în 
viitor într-un ritm și 
mai intens. In perioa
da 1966—1970 se vor 
da în folosință com
plexe comerciale noi 
cu o suprafață con-

struită de 420 000 mp. 
Ele vor fi ridicate în 
jartierele Țiglina-Ga- lați, Steagul roșu- 
Brașov, Arini-Sucea- 
va, Grigorescu-Cluj, 
în diferite cartiere 
ale Bucureștiului. La 
amplasarea lor s-a 
avut in vedere ma
rele volum de con
strucții de locuințe 
în perioada aminti
tă. In Capitală, de 
exemplu, în vederea 
asigurării 
mai bune 
nări a 
în zonele 
vor 
blocuri

unei cît 
aprovizio- 
populației, 

unde se 
înălța noile 

d« locuințe

își vor face apariția 
55 dotări comerciale 
cu circa 230 uni
tăți. Ele vor fi am
plasate pe șoseaua 
Ștefan cel Mare și 
șoseaua Colentina; 
în zona de est a ora
șului — b-dul Ion 
Șulea și Balta Albă; 
în zona de sud — șos. 
Olteniței și șos. Ber
ceni ; în zona de vest 
— cartierul Drumul

■ Taberei și b-dul Ar
mata poporului; în 
Bucureștii Noi, pe 
calea Griviței și alte 
locuri.

In scopul satisface
rii cerințelor cres- 
cînde ale turismului 
intern și internațio
nal, se vor construi 
hoteluri moderne — 
cu un total de 26 300 
de locuri la Pi
tești, Bacău, Arad, 
Timișoara, Reșița, 
Brașov, Sibiu, Po
iana Brașov, Fă
găraș, Oradea, Ga
lați, Brăila, Hune
doara, Iași, Bîr- 
lad, Baia Mare, Satu 
Mare, Tg. Mureș, Tr. 
Severin, Craiova, Tg. 
Jiu, Ploiești, Sucea
va, în topuri pitorești 
cu renume: Bîlea-lac 

• din munții Făgăraș,
■ Sîngeorz-băi, Cimpu- 

lung — Moldovenesc.
, Lacul Roșu, Tușnad, 
: Tulcea și, firește, pe
■ litoral. Rețeaua ho- 
; telieră din Capitală

se va dezvolta prin 
construirea unei noi 
clădiri cu circa 500 
locuri, prin extinde
rea hotelului Union, 
amenajarea și spo
rirea gradului de 
confort al hotelurilor 
Muntenia, Negoiul, 
Victoria, Cișmigiu 
etc. Pe principalele 
trasee turistice ale 
țării vor fi amenaja
te hoteluri turistice, 
iar la Căciulata, 
Curtea de Argeș, Bi- 
caz, Caransebeș, Si
biu, Snagov și în alte 
localități se vor con
strui campinguri.

D. MINCULESCU

tine, perturbații în întregul mecanism al transporturilor. Cum rămîne atunci cu răspunsul inginerului șef ? Nu știe conducerea întreprinderii de existența unor asemenea nereguli sau le acoperă cu bună știință ? Și într-un caz, și în altul, gravitatea faptului e aceeași. Trebuie să fie limpede : în transporturile orășenești — ca și în oricare alt compartiment al transporturilor — munca trebuie să fie caracterizată printr-o precizie de ceasornic, printr-o perfectă disciplină. La această cerință nu este permis nici un rabat.Dar mai sînt alte cauze ale lipsurilor. „Arterele de sînt înguste, circulația e intensă ; mai ales în orele de vîrf, substațiile electrice nu fac față sarcinii, sînt dese întreruperile de curent" — ne-a spus ing. Dan 
Ignat, șeful serviciului circulației și mișcării din I.T.B. Privim harta rețelei de transport în comun nenumărate de se suprapun și acum, pe distanțe destul de mari, cîte 4, 5 și chiar 7 linii de circulație. De asemenea, multe linii de tramvaie și autobuze (2. 5, 31, 34, 38 ș.a.) continuă să funcționeze pe distanțe pînă la 14 km. Se produc blocări, graficele sînt sistematic încălcate.Și repartizarea vehiculelor pe unele linii este nejudicioasă. Stai cu ceasul în mînă, de exemplu, la stația de tramvai Liceul Lazăr. Tramvaiele 2 și 12 par a face plimbări de agrement în grup. Pe a- ceastă porțiune mai circulă și tramvaiele 3 și 20. Ele sînt însă păsări rare. Și e oră de vîrf...

Nicolae BRUJAN

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Fundalul scenei era dominat de o mare pancartă pe care era înscrisă urarea țească dintre tic", încadrată de drapelele de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Emil Bodnaraș, Dumitru Popa, Gheorghe Necula, A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, general locotenent Ion Gheorghe. prim-adjunct al ministrului forțelor armate. Marin Flo- rea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Ion Savu, secretar al Comitetului orășenesc — București al P.C.R., Larisa Munteanu, secretar al Uniunii Generale a Sindicatelor, acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, Ion Stanciu, maistru la uzinele „Laromet", Mihai Călin, laminorist la uzinele „Republica", precum și membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-româ- nă, în frunte cu L. I. Florentiev,

în limbile rusă și română „Trăiască prietenia fră- și colaborarea multilaterală popoarele român și sovie-
ministrul agriculturii al R.S.F.S. Ruse, care ne vizitează țara.în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, alți oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, ziariști români și corespondenți ai presei străine.La adunare au participat, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai ambasadei Uniunii Sovietice.Au fost intonate imnurile de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România.Despre cea de-a 49-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a vorbit tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Uniunii Sovietice în Republica Socialistă România, A. V. Basov.în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic.(Agerpres)

Ifc/fa tovarășului

circulație

a Bucureștiului. Pe străzi și bulevar-

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegramă
Excelentei Sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaVă adresez mulțumirile mele cele mai vii pentru felicitările pe care ați binevoit să mi le exprimați mie și poporului algerian, cu ocazia celei de-a 12-a aniversări a revoluției.Formulez cele mai sincere urări pentru întărirea legăturilor de prietenie și cooperare care există între popoarele noastre și urez poporului român prieten noi succese în dezvoltarea țării sale.
HOUARY BOUMEDIENNE 

Președintele Consiliului Național 
al Revoluției și președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

BERLIN 5. Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite : 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, împreună cu soția, a vizitat la 5 noiembrie orașul Dresda.Oaspeții au fost însoțiți de Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, de dr. ing. Nicolae Ghenea, ambasadorul României în R. D. Germană, precum și de Klaus Sorgenicht, membru al Consiliului de Stat al R. D. Germane, de Oskar Fischer, locțiitor al ministrului afacerilor externe, și de alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a vizitat orașul vechi, aflat pe malul stîng al Elbei, precum și cartierele noului oraș, înălțat în anii- de după război. La Zwinger, minunata construcție în stil baroc înălțată în anii 1711—1722, care adăpostește cunoscutele galerii de artă de la Dresda, oaspeților le-au fost înfățișate renumitele colecții de artă.Primarul orașului Dresda și soția sa au oferit în cinstea oaspeților o masă cu prilejul căreia primarul orașului Dresda și președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România au rostit toasturi.

emn

ti primit acasă,M-i
în impunătorul său 
birou de lucru înțesat 
cu cărți din care o 
parte reprezintă fruc
tul prodigioasei sale 
activități literare. Scri
itor de talie mondială, 
istoric, biograf pă
trunzător, Andre Mau- 
rois ne-a mărturisit 
încă de la început că 
a fost și rămîne adep
tul cunoașterii și a- 
propierii între oa
meni. Martor al unor 
importante evenimen
te care au frămîntat 
bătrînul nostru conti
nent în acest secol, 
Andrd Maurois, ne-a 
împărtășit gîndurile 
sale ca cetățean, ca

istoric, ca om de cul
tură în legătură cu 
viitorul Europei, cu 
menirea oamenilor de 
litere, cu contribuția 
pe care aceștia pot 
s-o aducă 
bună cunoaștere și o 
mai bună înțelegere 
între popoare.

la o mai
„Conslder că 

pierea între popoarele 
Europei este o ches
tiune primordială. Ome
nirea, șl am în vedere 
în special Europa, este 
autoarea unei imense 
civilizații, din care o 
parte a fost deja distru
să de cele două răz
boaie mondiala stupi-

ap ro

de. Tn stadiul actual, al 
dezvoltării științei și 
tehnicii, a continuat in
terlocutorul meu, răz
boiul este o nebunie. 
De aceea, trebuie să tă
cem tot ceea ce ne stă 
în putință, cu toții, pen
tru .pace în Europa, să 
ne cunoaștem mai mult 
unii pe alfii. Sînt un 
partizan hotărît al co
existenței pașnice. Este 
perfect posibil să trăim 
în bune relații chiar 
dacă nu avem sisteme 
politice șî economice a- 
semănătoare.

Al. GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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elaborarea RED. In fond, pe ce realități 
pe ce dificultăți obstetri- 

cale se bazează această teorie a I vîrstei — să zicem de 35—45 de 
ani... considerată prea avansată ?primului program

socialiste din RomâniaS-au împlinit opt decenii de la publicarea primului program al cercurilor socialiste din țara noastră — eveniment important în istoria clasei muncitoare, a mișcării socialiste din România. Prin acest program, cercurile socialiste au dobîndit pentru întîia oară o platformă unitară de activitate, întemeiată pe ideile marxiste. Programul din 1886 al cercurilor socialiste reprezintă o mărturie elocventă a vechimii mișcării noastre socialiste, a creșterii ei în a doua jumătate a secolului trecut pe baza însușirii principiilor fundamentale ale marxismului. In program și-au găsit expresie gîndirea originală a socialiștilor români, strădania lor de a-și dezvolta activitatea pornind de la condițiile concrete ale României, în indisolubila economice, țării.
înlegătură cu realitățile sociale și politice ale

★In a doua jumătate a veacului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea capitalismului, pe scena vieții social- politice a României se afirma cu tot mai multă vigoare clasa muncitoare — oare s-a dovedit în istoria țării drept forța cea mai înaintată a societății, purtătoarea consecventă a idealurilor de progres, de eliberare socială și națională ale poporului. Era perioada în care clasa noastră muncitoare își organiza forțele, își închega primele organizații profesionale, perioada în care se desfășura procesul de formare și creștere ia conștiinței de clasă a proletariatului, de unire a mișcării muncitorești cu socialismul. Ideile marxiste au găsit în România un climat deosebit de favorabil, creat de puternicele tradiții democratice și progresiste din gîndirea socială românească. Numeroasele publicații editate de socialiștii români la București — „înainte", „Solidaritatea**, „Eman- ciparea'*, „Drepturile omului**, „Gutenberg**, „Dezrobirea**, „Revolta" ; la Iași — „Contemporanul", „Revista socială", „Muncitorul" ; la Brăila — „Lampa", „Unirea muncitorilor" ; la Galați — „Frăția" ș.a. au adus o importantă contribuție la propagarea marxismului în țara noastră, atît prin traducerea unor lucrări ale lui Marx și Engels, cît și prin studii originale ale gînditorilor români, care abordau, în spirit marxist, unele probleme importante ale evoluției so- cial-politice ale societății românești. Acțiunile de luptă tot mai puternice din deceniile al 7-lea și al 8-lea ale veacului trecut — greve, demonstrații pentru revendicări economice, pentru cucerirea zilei de muncă de 8 ore și a dreptului de organizare — reflectau creșterea conștiinței politice a clasei muncitoare.In aceste condiții, dezvoltarea mai departe a luptei revoluționare punea la ordinea zilei problema făuririi unității de acțiune a cercurilor muncitorești și unei plat- pro- Aces- tei sarcini i-a răspuns studiul „Ce 
vor socialiștii români", apărut în „Revista socială" și, apoi, în broșură în anul 1886. Meritul elaborării acestui prim program — teoretic și practic — al mișcării socialiste din România îi revine lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, a cărui operă, cu toate lipsurile și limitele sale, ocupă un loc de mare însemnătate în istoria științelor sociale din România, în răspîndirea ideilor marxiste, în dezvoltarea concepției revoluționare a proletariatului.Programul cuprindea o parte introductivă, teoretică, în care se explica ce este socialismul științific, ca teorie și practică revoluționară, se făcea pentru prima oară în țara noastră o prezentare dară și închegată a principalelor teze cu privire la forțele motrice ale dezvoltării sociale, la succesiunea istorică a diferitelor orînduiri și inevitabilitatea victoriei socialismului, rolul conducător al proletariatului în revoluția socialistă etc. Partea a Il-a a programului, intitulată „Socialismul în România", întreprindea o amplă și originală analiză a realităților economice, sociale și politice din țara noastră. In sfîrșit, în partea finală se încerca o precizare a sarcinilor concrete, practice ale socialiștilor români în etapa dată.Cel ce citește programul este și astăzi impresionat de_ claritatea și plasticitatea cu care sînt înfățișate un șir de idei fundamentale ale marxismului. Astfel definind socialismul științific, programul subliniază că, spre deosebire de socialismul utopic, care considera în mod subiectivist societatea „drept 
un fel de ceară care ar putea fi to
pită și căreia niște meșteri dibaci 
i-ar putea da formele dorite**, „So
cialismul științific nu zice : iată un 
plan minunat de organizare socială, 
priviți-1 și viața pe pămînt va ajun
ge rai, ci, privind mișcarea omeni
rii, o analizează, îi caută legile și 
din analiza trecutului deduce for
mele viitorului". Cu vigoare, este exprimat rolul conducător al proletariatului în transformarea revoluționară a societății: „Proletariatul 
are chemarea istorică de a rea
liza forma viitoare socială... Po
porul, proletariatul ajungînd la pu
tere, după revoluția socială, prole
tară, va întrebuința dictatura de 
clasă ca mijloc pentru a-și întări 
domnia, pentru a organiza formele 
de viață ale societății socialiste".Principiul de căpetenie al noii societăți, leacul care o va vindeca

socialiste, pe baza forme comune, a unui gram unic de activitate.

de contradicțiile din capitalism —• proclamă programul — este desființarea proprietății private asupra mijloacelor de producție, instaurarea proprietății colective — tocmai pe această bază economică urmînd să se desfășoare dezvoltarea economică rapidă a țării și procesul de înflorire a națiunii. „Nația — se scria în program
— să ajungă singură proprie
tară asupra tuturor instrumentelor 
de muncă, asupra pămîntului, mi
nelor, fabricilor și altor așezăminte 
industriale, asupra drumurilor de 
fier etc. Nația, stăpînă peste toate 
instrumentele de muncă, va 
producțiunei o direcție unitară și 
armonică".Este un merit deosebit al Gherea de a fi înțeles că aplicarea cu succes în țara noastră a principiilor socialismului științific cerea o bună cunoaștere a realităților economice, politice, sociale ale țării, că în elaborarea programului lor de activitate socialiștii trebuiau să pornească tocmai de la aceste realități. „Școlari ai socialismu
lui științific, membri ai marii fa
milii socialiste europene — arăta 
el — noi știm că felul activității 
noastre atîrnă de condițiile reale 
ale țării noastre și mai ales de cele 
economico-sociale... Așadar să ana
lizăm condițiile de trai ale țării 
noastre, cum urmează din pozițiu- 
nea poporului muncitor, din rela
țiile de clase, din cultura noastră, 
din temeliile economice".Analiza pe care o întreprinde, cu toate limitele și erorile ce le conține — greu de evitat pentru condițiile de atunci — este prima încercare de analiză marxistă a evoluției societății moderne românești. Ea proiectează o puternică lumină asupra contradicțiilor și racilelor regimului bur- ghezo-moșieresc, asupra caracterului parazitar al claselor dominante, asupra exploatării și sărăciei maselor muncitoare. Deosebit de valoroasă este concluzia programului, potrivit căreia socialismul nu poate fi conceput ca un produs de import, ci constituie o necesitate cu rădăcinile adînc înfipte în înseși realitățile societății românești. 
„Socialismul, subliniază programul, 
nu-i o plantă exotică".Deosebit de important era faptul că programul nu se limita lă a demonstra posibilitatea și necesitatea socialismului în România, dar arăta ce trebuiau să facă practic socialiștii români în acea etapă de dezvoltare a societății. El le orienta activitatea spre două planuri, ce se interferau strîns : unul al activității teoretice, de clarificare a maselor populare, de răspîndire a ideilor socialiste, și altul al luptei zilnice, al activității practice de organizare a maselor în jurul unor revendicări economice și politice.între revendicările politice, programul înscria votul universal, libertatea presei, a întrunirilor, în- vățămîntul liber și gratuit, egalitatea femeii cu bărbatul — revendicări oare răspundeau năzuințelor celor mai largi pături ale poporului și a căror înfăptuire era de cea mai mare importanță pentru progresul general al țării în acea perioadă.Partea economică, mai slab tratată, cuprindea unele idei eronate, purtînd în general pecetea influenței cercurilor socialiste mic-bur- gheze, mai ales în probleme ale dezvoltării socialiste la sate, organizării și administrării întreprinderilor etc.în ansamblu, programul reprezenta o platformă minimală de revendicări democratice ale socialiștilor români, cerute de nevoile dezvoltării societății românești în a- cea perioadă și menite să ducă la îmbunătățirea condițiilor de trai ale maselor muncitoare de la orașe și sate, să creeze, totodată, un cadru mai potrivit pentru dezvoltarea forțelor socialiste. Așa cum sublinia Gherea, „acest program — 
nu înseamnă de loc revoluția so
cială, cum o înțelegem noi, dar 
prin aducerea la îndeplinire a 
punctelor programului nostru, a tu
turor sau a unora din ele s-ar în
lesni trecerea țării de la formele 
burgheze Ia cele socialiste".în vederea îndeplinirii acestor sarcini, programul sublinia necesitatea intensificării activității pentru „a crea o partidă a muncitori
lor, care singură să ceară și să 
realizeze cererile sale". Activitatea acesteia trebuia îndreptată 
„spre organizarea poporului mun
citor, spre ridicarea puterilor lui 
morale și intelectuale, pentru creș
terea puterii lui politice și econo
mice, și toate acestea în mijlocul 
lui și printr-însul. Cu cît poporul 
va fi mai luminat, mai organizat, 
mai tare, cu atîta biruința lui va 
fi mai apropiată".Programul cercurilor socialiste din 1886 a avut un rol însemnat în viața mișcării muncitorești din România. Tocmai pornind de la acest program, pe care l-a cunoscut, ca și de la alte manifestări ale mișcării muncitorești din România, Engels remarca în scrisoarea adresată în 1888 socialiștilor români: „Cu mare plăcere am_vă- 
zut că socialiștii din România 
adoptă, în programul lor, princi
piile de căpetenie ale teoriei care 
a izbutit să adune într-un mă
nunchi de luptători mai pe toți so
cialiștii din Europa și din America
— este vorba de teoria prietenului 
meu, răposatul Karl Marx".Programul a exercitat o puternică influență asupra dezvoltării , conștiinței de clasă a proletariatului, a stimulat lupta sa, a con-
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stituit un catalizator al procesului de închegare și unire a organizațiilor muncitorești în primul partid politic al clasei noastre muncitoare — Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România, întemeiat în anul 1893.Cunoașterea programului cercurilor socialiste din 1886 prezintă un real interes istoric, ca moment semnificativ în afirmarea socialismului pe arena vieții politice a României. El evidențiază odată mai mult îndelungatele tradiții revoluționare ale clasei noastre muncitoare și ale Partidului Comunist Român, viguroasele rădăcini pe care le are partidul în Vechea mișcare muncitorească și gîndirea socialistă din România. Pe baza experienței mișcării muncitorești din țara noastră, a luptei revoluționare dusă timp de măi multe decenii, a experienței mișcării revoluționare internaționale, clasa muncitoare din România și-a creat partidul ei de tip nou, Partidul Comunist Român, care a marcat o etapă superioară în mișcarea revoluționară și democratică din țara noastră, dovedindu-se capabil să organizeze și să conducă la victorie lupta pentru răsturnarea regimului burghezo-moșieresc, pentru triumful orînduirii noi socialiste. Idealurile proclamate de socialiștii români în programul din 1886, visurile și dorințele lor cele mai cutezătoare și-au găsit împlinire în Zilele noastre, ca rezultat al luptei eroice pline de abnegație desfășurate de clasa muncitoare, de întregul popor muncitor sub conducerea Partidului Comunist Român, con- | tinuatorul celor mai bune tradiții B ale luptei revoluționare și demo- g cratice a poporului român, ale miș- | cării muncitorești și socialiste din b România. n
N. G. MUNTEANU I 
Gh. ZAMFIR
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® Dr. I. Filipescuîn realitate, din punct de -vedere medical nu există nici un fel de oontraindicații legate de vîrstă, în afara celor ce fin de limita fiziologică,. biologică a femeii, și care... acționează de la sine. Orice femeie care rămîne însărcinată poate naște în condiții bune.în ce privește limita superioară de vîrstă, nu putem fi decît în cel mai deplin acord cu decretul. E adevărat, cu cît ne apropiem de o vîrstă mai avansată, mai ales dacă femeia este la primul ei copil, procentul anumitor acte de intervenție obstetricală înregistrează o a- ■ numită creștere, rămînînd totuși foarte redus.Nu există nicăieri în literatura de specialitate nici măcar o singură lucrare care să' susțină că de la o vîrstă oarecare în sus, nașterea poate fi periculoasă — într-un fel sau altul — pentru mamă sau pentru produsul de coiicepție.Femeile de care amintim se ba
zează pe o greșită tradiție orală. De altfel, tot femeile, altele, care nu au avut copii și care se străduiesc tra-| tîndu-și sterilitatea să-i dobîndeas- că la o vîrstă avansată, cînd au înțeles mai bine ce reprezintă ei pentru existență, o combat cu eficacitate. Este posibil ca această „tradiție orală" de cate vorbim, să se bazeze totuși pe un fapt: longevitatea mult mai mică a organismului uman, la generațiile anterioare. Or, 
creșterea progresivă a limitei de 
vîrstă, creștere aproape spectacu
loasă la noi în țară, în ultima vre
me, face ca organismul să-și păs
treze un timp îndelungat tinerețea 
și anumite fenomene caracteristice 
să-și modifice simțitor durata, sau 
momentul în care se produc în mod 
optim. Dacă înainte vreme, la 35— 40 ani o femeie avea viața... „terminată", astăzi, chiar la 50, ea este sănătoasa, plină de energie, deosebit de utilă societății.

RED. Aminteați mai înainte de 
anumite dificultăți în procent foar
te redus, pe care le au la naștere 
mai ales femeile care au un copil 
pentru prima oară, la o vîrstă Mai 
avansată. Nu cumva progresul ști-

9 Anței medicale lucrează în favoarea ____R reducerii acestora?
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MASĂ ROTUNDĂ ORGANIZATĂ DE „SCINTEIA"

FAVORABILE
MA TERNITA ȚII ?

O anchetă printre mal multe familii fără sau cu un singur copil ne-a pus tn situația de 
a constata că într-o serie de cazuri, sofii îți doreau cu Intensitate copii, dar, credeau că — din păcate I 
— „e prea tîrzlu" ca să mai facă acest pas. De fapt cei în cauză nu au nici pe departe vîrsta miracu- 
loțllor bătrîni biblici ci depățeau uneori cu foarte puțin 35 de ani.

Prevederea recentului decret care autorizează întreruperea sarcinii numai după vîrsta de 45 de 
ani a fost îndelung gîndifă ți atent concepută de către cele mai valoroase cadre medicale de specia
litate, pe baza datelor țtilnfei. Dar înfrudt copiii nu trebuie numai doriți ți ațfepfafi cu bucurie ci ți 
cu multă, multă încredere, psihologia mamei influenfînd chiar ți dezvoltarea foefusulul, nu ni s-a părut 
deloc lipsită de interes organizarea unei mese rotunde pe această temă, a vîrstei favorabile maternității. 
Și, întrucît argumentele care ni se aduceau erau ți de domeniul biologic dar ți de cel psihologic, etic 
ți chiar estetic, finind de domeniul țtiinfific dar ți de cel al mentalității individuale ți sociale, uneori 
formată grețif, am apelat la un specialist, dr. ION FILIPESCU — director al maternității „Grivița", la 
o cercetătoare în pedagogie, GHEORGHIȚA FLEANCU (pe care acasă o ațtepta un copil de un an ți o 
lună, născut la mulfi ani după căsătorie, în maternitatea Giulețti), precum ți la MARIA ȘERBAN, o femeie 
în vîrstă de 38 de ani, salariată la „Sin", mamă a unui băiat de 11 ani ți jumătate ți a unui al doilea, 
de numai 6 săptămîni, născut sub supravegherea medicilor de la maternitatea „Polizu".

Ațadar, oameni cu formafii ți preocupări sensibil deosebite, toți cunoscători ai realităților ți men
talităților legate de națfere, ața cum le-au putut constata, prin experiență personală, în trei materni
tăți diferife ale Capitalei.

Dr. I. FilipescuDesigur. Dar aș vorbi mai degrabă de progresul asistenței medi
cale care se acordă în țara noastră 
în mod gratuit. Pe vremuri, cînd bunicile și chiar mamele noastre nășteau acasă, asistate cel mult de 6 moașă fără pregătire, apăreau adesea anumite complicații, accidente. Controalele noastre profilactice arată că foarte multe femei mai în vîrstă, majoritatea celor care au dat viață mai tîrziu primului copil, prezintă de exemplu, o ruptură de perineu, neîngrijită, ne- suturștă. Teama de asemenea rup-

Foto ; B. Rene

turi (deci a nașterii mai grele, însoțite de dureri prelungite etc.) s-a transmis din mamă în fiică, și așa se face că și azi, cînd numărul lor s-a redus enorm, cînd în orice caz se procedează neapărat la imediata lor suturare — femeile se tem totuși de o asemenea complicație și o consideră fatală.De fapt modul de viață dus înain
te și în timpul sarcinii este cel care 
are o importanță covîrșitoare. In cazul în care femeia are un regim de viață foarte sănătos, practică diverse sporturi, trăiește în aer liber, nu se intoxică cu tutun, cafea, alcool, diverse droguri ce devin la un moment dat nocive, organismul își păstrează suplețea, vigoarea lui biologică, așa cum era la 20 de ani.

/

pedagogice îi permit să-și contureze acele principii educative de care copiii au nevoie.
Bucuria maternității nu este con

diționată de vîrsta fizică a femeii, 
ci de tinerețea ei morală, de încre
derea pe care o are în posibilitatea 
de a crește copilul, de a-i da o 
bună educație.

• Maria ȘerbanPropria mea experiență și probabil că și cea a tovarășei cercetătoare nu fade decît să confirme că cele spuse de tov. dr. sînt adevărate. Am avut o sarcină atît de bună, încît dacă n-ar fi existat în- greunarea specifică, n-aș fi știut că sînt gravidă. Nașterea, deși normală, a fost puțin mai grea decît graviditatea, dar aceasta se dato- rește întreruperilor de sarcină pe care le-am făcut. In maternitate am văzut multe femei care au născut la fel, sau chiar mai ușor decît mine. Se confirmă încăodată, că 
natura nu face nici un fel de greu
tăți celor care o respectă. De altfel, aș vrea să subliniez că mie personal nu mi-a fost deloc teamă de complicațiile așa-zis legate de vîrstă, lucru care probabil m-a ajutat să nasc un băiat sănătos, viguros.RED. Se impune deci să vorbim 
despre rolul pe care psihologia fe
meii în perioada maternității, — 
mult diferită de cea din perioade
le obișnuite — îl are asupra felu
lui în care ea suportă pînă la 
sfîrșit sarcină, asupra felului în 
care ea dă Viață copilului.

• Maria ȘerbanExistă pe alocuri părerea greșită, după mine, că dacă o femeie de 40 de ani, de pildă, are un copil, să zicem, de 10—12 ani, nu ar mai fi cazul să dea naștere unui al doilea, pentru că între cei doi copii ar exista o diferență de vîrstă foarte mare și că ar fi chiar rușinos cînd ai un copil așa de mare să mai ai și unul foarte mic.

ceasornicul transportului urban bucureștean
este de multă vreme defect

• Gheorghița FleancuEste adevărat că în perioada gravidității există tendința de a exagera unele griji cu privire la propria stare a sănătății, sau aprecierea situației respectivei femei de către cei din jur. Fenomenul este firesc, determinat fiind de unele modificări survenite în organism, mai ales la primul copil, modificări necunoscute pînă atunci și care influențează desigur și asupra stării psihice. Cred că în spitale și în maternități ar trebui să se dea o oarecare atenție acestei stări a femeii internate. Unele povești din strămoși despre nașteri nefericite pe care femeile, aflate într-un același salon și le transmit una alteia, nu fac decît să le influențeze negativ psihologia. De aceea cred că grupările care se creează la un moment dat în spitale, ar trebui urmărite nu numai pe linie medicală ci și psihologică.

@ Gheorghița FleancuPărerea de care amintiți este cu 
totul greșită. Cred că în asemenea situații, educația copilului mâi .inie 
nu are nimic de pierdut, dimpotri
vă, poate să fie realizată mult 
mai ușor și mai bine. De ce? Pentru că fratele sau sora mai mare care a beneficiat de instrucție și de educație în condițiile orîn- duirii noastre socialiste exercită o influență binefăcătoare suplimentară asupra fratelui mai mic. Această influență se manifestă prin ajutorul pe care poate să i-1 dea,' de pildă, în efectuarea lecțiilor sau prin exemplul personal.Pe de altă parte, copilul unic, care reprezintă pentru părinții din familia respectivă un soare în jurul căruia ei se rotesc, devine cu timpul, dintr-o mică păpușă, un mic tiran, lui i se satisfac toate cerințele, toate capriciile și treptat ajunge un tînăr care este obișnuit numai să pretindă, să ceară, dar care nu este obișnuit să aprecieze munca și eforturile oamenilor din jur, nu suportă critica și colectivitatea. Apare așa numitul „fenomen — copil unic".
® Maria ȘerbanEu care ăm uri băiat de unsprezece ani și jumătate foarte bine ca acesta să în sine. De tînjea după de sînt 2—3 încă unul din motivele care m-au determinat să mai fac un copil.

mi-am .dat seama de pericolul devină egoist,. închis altfel, mereu copilul curtea vecinului un- copii... Acesta a fost

(Urmare din pag. I)Un factor hotărîtor pentru asigurarea unei circulații normale este organizarea și executarea judicioasă a întreținerii și reparării vehiculelor, controlul acestei activități. In raidul nostru prinde- pouri și pe trasee, am discutat cu numeroși șoferi și manipulanți. Cu toții au insistat asupra oalității slabe, necorespunzătoare, a reparațiilor efectuate în mod curent, care provoacă repetate defecțiuni ale vehiculelor. Datorită lipsei unor piese și a superficialității cu care se lucrează, multe vagoane sînt trimise la drum „bolnave**. Este semnificativ, în acest sens, rezultatul controlului efectuat recent de organele Miliției: din 240 de troleibuze în circulație, 112 aveau defecțiuni tehnice.Teoretic, depanarea ar trebui să se facă cu operativitatea cerută unui serviciu de salvare, căci numai așa circulația se poate desfășura în ritm normal. Anunțarea atelierelor se face însă și acum, în mare parte, în mod primitiv, prin „bilețele** transmise de binevoitori ooazionali. Celor amintite pînă a- cum li se adaugă însă și defectuoasa organizare a controlului, principal mijloc de prevenire și împiedicare

a oricăror perturbați! în marele angrenaj al transportului în comun. „In ce privește controlul — a recunoscut ing. Dan Ignat — mai sînt încă destule lipsuri. Ar fi nevoie de vehicule rapide de patrulare pe trasee**. O soluție care merită, desigur, toată atenția. Dar pînă atunci ? Este interesant, de exemplu, să analizăm cum se desfășoară munca dispecerilor. In primul rînd, amplasarea acestor ponturi este nejudicioasă. De exemplu, multe puncte nodale, principale (Chirigiu, Lizeanu, Ana Ipătescu, Sevastopol, 13 Septembrie, Palatul Pionierilor) unde se încrucișează cite 6—8 trasee, sînt complet lipsite de dispeceri. Dar fie că este, fie că nu este prezent pe o linie sau alta, ziua sau noaptea, dispecerul apare ca un pion insignifiant. Modul cum este conceput actualmente conținutul acestei funcții îl transformă pe controlo- rul-dispecer într-un înregistrator formal al acelor abateri de la grafic care pot fi înregistrate la capetele de linie (întrucît șoferii „dau bătaie**, trecînd uneori ca fulgerul prin stații, oprind „din mers" sau ne mai oprind deloc, spre a recupera întîrzierile și a a- jUnge la timp la ,,potou“).

Este cazul să mai amintim că prin presă, ca și prin cele circa 1 800 de scrisori adresate de cetățeni I.T.B.-ului în primele 9 luni ale anului, s-au făcut numeroase propuneri privind modalitățile îmbunătățirii transportului în comun; s-au propus, între altele, prelungirea unor linii, pentru a se putea face o legătură directă cu toate cartierele noi, apoi îmbunătățirea sistemului de autotaxare și, legat de aceasta, cîteva simple măsuri de amenajare a interiorului autobuzelor și troleibuzelor — montarea casei și a aparatelor de taxat în mijlocul vehiculelor, ridicarea unui rîhd de scaune spre a se crea un spațiu mai larg pe mijloc. In general, răspunsurile la aceste propuneri se limitează la notații de acest fel: „problema e în studiu" Sau „deocamdată nu este posibil" deși, treptat, unele ar fi putut fi aplicate în practică fără mari eforturi sau cheltuieli.Despre neajunsurile provocate de lipsurile transportului în comun cetățenii și-au spus, nu o dată, părerea. Ce are de răspuns conducerea I.T.B. ? Dar Sfatul popular al orașului București?

© Di*. I. Filipescu
Cred că o colaborare între me- 

dici-psihologi și pedagogi nu poate 
fi decît în avantajul femeilor.

RED. Femeile cu care am stat 
de vorbă manifestau față de 
ternitatea tîrzie și anumite 
cențe de ordin moral. '

mă
reți?

• Gheorghița FleancuSînt cunoscute expresii „mi-a trecut timpul", „dacă______făcut copii în tinerețe, acum e prea tîrziu". ConducîndU-se după asemenea mentalități, o serie de familii au rămas fără copii. Aceasta se da- torește de fapt neînțelegerii fenomenului moral care însoțește actul nașterii copilului.
La întrebarea dacă este sau nu 

potrivit să naști un copil după 35 
Ae ani răspunsul nu poate fi decît 
afirmativ. De ce ? In primul rînd pentru că perioada de vîrstă adultă care este foarte întinsă se caracterizează printr-un perfect echilibru fizic și moral. în al doilea rînd, pentru că femeia a acumulat o bogată experiență de viață, și-a precizat idealul moral și știe cum să îngrijească și să educe un copil. Orizontul cultural, cunoștințele

ca : n-am

I

® Gheorghița FleancuCred că educația care se adre
sează mamelor și care este deo
camdată insuficientă trebuie să aibă nu numai o componență medicală și etică ci și o anumită orientare estetică fiindcă — deși pare curios — destul de multe femei care au depășit vîrsta de 35 de ani invocă această latură a disconfortului fizic, a disgrațiosu- lui, pe care nu le-ar mai putea suporta nouă luni și poate încă o vreme după aceasta. Este însă cunoscut de toată lumea faptul că în realitate sarcina întinerește și înfrumusețează.Femeile ca și soții lor ar trebui să fie conștiente că familia reprezintă o instituție socială a cărei durată se întinde tot mai mult spre o jumătate de secol. S-a constatat că durează în mod deosebit acele familii care au copii, în care viața de familie a dobîndit un sens plenar, un conținut bogat.în familiile în care rîsul și plînsul copiilor face să vibreze inimile părinților, în care cîritecul de leagăn creează o atmosferă de liniște și pace, părinții își păstrează și tinerețea sufletească. A- ceste realități ideea că numai aduși pe lume mai tîrziu, sînt consolidate.Acel dicton popular care spune „Niciodată nu ,e prea tîrziu" este adevărat și în ce privește vîrsta propice maternității.

Masă rotundă realizată de 
Natalia STANCU

pledează pentru familiile cu copii, mai devreme sau familii de durată,
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O uzină care
vegetează în umbra
„CIFREL OR MEDII

în cele trei trimestre care au trecut din acest an, Ministerul Industriei Alimentare și-a îndeplinit planul la producția marfă vîndută și încasată în proporție de 100,8 la sută. Dar, în spatele acestei cifre medii se ascunde activitatea defectuoasă a unui șir de întreprinderi care nu și-au realizat integral planul la acest indicator. Una din a-

tarea utilajelor Ia sectorul paste de roșii".— Dar la baza luării acestei măsuri nu au stat anumite calcule e- conomice ?— Personal, nu cunosc bine situația de la această fabrică. Informații precise vă poate da șeful serviciului producție.Telefonul intră în acțiune și per-

IN DISCUȚIE

a producției

Prima linie 
de prefabricateLa noua întreprindere de prefabricate din beton de la Aiud a fost pusă în funcțiune prima linie tehnologică cu o capacitate anuală de 4 800 metri cubi. Cele dintîi șarje de prefabricate din beton pre- comprimat au fost produse pentru șantierul sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier.

CONSTRUCTORII DE LOCUINȚE
DE LA HUNEDOARA CRED CĂ ROSTUL

E ACELA OE A FI UITATE ?

• DE CE NU ȘI-A REALIZAT 
PLANUL LA PRODUCȚIA MAR
FĂ VÎNDUTĂ Șl ÎNCASATĂ 
FABRICA DE CONSERVE 
„FLORA“ - DIN CAPITALĂ

I

cabl- 
adjunct, 

„Să

lii, în plină campanie de fabricație. 
De anumite neajunsuri se face vi
novată și direcția generală de re
sort din minister care, în loc să a- 
jute conducerea tehnico-administra- 
tivă, i-a făcut greutăți. Cazul scoa
terii nejustificate, în plin sezon de 
producție, a utilajelor de la secția 
Filaret este edificator în acest 
sens, Ministerul Industriei Alimen
tare se cuvine să analizeze cu toată 
seriozitatea situația-creată în aceas
tă fabrică și să ia neîntîrziat mă
surile ce se impun pentru a se asi
gura îndeplinirea integrală la „Flo
ra" a planului anual la toți indi
catorii. Realizările pe luna octom
brie arată că sînt posibilități pentru 
recuperarea, pină la sfîrșitul anului, 
a rămînerilor în urmă. Desfășurarea 
ritmică a producției. încărcarea ju
dicioasă a mașinilor și utilajelor, or
ganizarea rațională a muncii în sec
toare și la locurile de muncă, întă
rirea asistentei tehnice în schimbu
rile II și III — iată cîteva dintre 
măsurile care trebuie să fie aplicate 
neîntîrziat la „Flora".

lună de zi- multe colective cu din de de

beneficiari, 
a realizat 
producția 
producția 
perioada

ceste întreprinderi este fabrica de 
conserve „Flora" din Capitală.

Din datele statistice reiese că în
treprinderea „Flora" a îndeplinit 
planul la producția marfă vîndută 
și încasată, pe 9 luni, doar în pro
porție de 86,2 la sută. Valoarea pro
duselor nelivrate beneficiarilor se 
ridică la aproape 15 milioane lei. 
Cum s-a ajuns Ia o atare situație?

îndeplinirea neritmică a planului 
de producție pe trimestre și luni, 
pe decade ș> zile, constituie cauza 
principală a rămînerii în urmă cu 
planul de livrări către
Cumulat pe 9 luni, fabrica 
numai 91 la sută din 
globală si 90,5 la sută din 
marfă prevăzută pentru 
respectivă. Deși in trimestru) III la-
brica a avut toate condițiile pentru 
realizarea planului, indicatorii pro
ducției globale și marfă nu au fost 
îndepliniți decît în proporție de 
77,1 la sută și, respectiv, 79,2 la sută. 
Cu totul nesatisfăcătoare se prezin
tă situația din luna septembrie, cînd 
fabrica — în loc să recupereze ceea 
ce nu a realizat în celelalte luni — 
nu și-a îndeplinit sarcinile de plan 
decît în proporție de 55,8 la sută la 
producția globală și de 58,5 la sută 
la producția marfă.

Care este părerea conducerii uzi
nei fată de această situație? „O cau
ză principală a nerealizării planului 
pe trimestrul III și, în special, pe 
luna septembrie — ne spunea tov. 
Constantin Cristea, inginer-șef ad
junct al fabricii — constă în faptul 
că una din secțiile fabricii (secția 
Filaret) nu a funcționat mai bine de 
o lună de zile. Pe ziua de 22 iulie 
am primit ordin de la minister 
oprim funcționai ea, să demontăm 
tilajele în vederea trimiterii lor
alte fabrici. După o lună de zile, Ia 
22 august, ministerul a revenit par
țial asupra hotărîrii, comunicîndu-ne 
să remontăm utilajele, dar numai la 
sectorul de paste de roșii. în tot a- 
cest timp, utilajele au stat degeaba 
în curtea fabricii, iar noi nu am 
putut realiza sarcinile de plan, care 
au rămas aceleași"

Care este părerea forului de re
sort din Ministerul Industriei 
mentare?

„Demontarea utilajelor de Ia 
tia Filaret a fabricii „Flora" a 
hotărîtă — ne-a spus tov.
Manta, director general adjunct în 
acest minister — pe baza an
gajamentului luat de conduce
rea fabricii că va putea asigura 
realizarea planului stabilit numai cu 
celelalte două secții. După ce s-a 
văzut că întreprinderea nu-și înde
plinește planul, s-a hotărît remon-

să u- la

Ali-sec- fost 
lancu

soana competentă sosește în 
netul directorului general 
pentru a lămuri situația. „Să ve
deți — spune șeful serviciului, tov. 
ing. Ion Dicu — scuza pe care o a- 
duc tovarășii din conducerea între
prinderii nu este de natură să justi
fice nerealizarea planului, deoarece 
fabrica are capacități de producție 
suficiente în afară de aceasta, deși 
au fost materii prime din abunden
tă (cu excepția caiselor), fabrica nu 
și-a asigurai o aprovizionare ritmi
că potrivii capacităților de produc
ție, iar din cauză că n-au fost puse 
din timp la punct utilajele, intervin 
dese dereglări și întreruperi. De a- 
semenea, conducerea fabricii nu a 
luat măsurile cuvenite pentru a asi
gura din vreme forța de muncă ne
cesară perioadei de vîrf «,a produc
ției"

Fapt este,.lăslnd la o parte-justi
ficările, că după repunerea în 
funcțiune a secției amintite, planul 
pe luna septembrie putea să fie în
deplinit. După cum am arătat, el a 
fost realizat într-o proporție mult 
mai mică decît în lunile anterioare. 
Cauza este folosirea incompletă a 
capacităților de producție, organiza
rea defectuoasă' a muncii în secții
le de fabricație, la care se adaugă 
„golurile" în aprovizionarea cu ma
terii prime. Ca urmare, producția 
realizată a cunoscut oscilații 
mari de la o zi la alta. Astfel, 
mate (deși materie primă a 
tat, nu a fost adusă ritmic în 
că), producția obținută a fost 
tone în zilele de 5—6 septembrie, de 
5 tone în perioada 7—8 septembrie 
și de numai 3 tone în zilele de 9—10 
septembrie. Ce denotă aceasta ?

„Noi lucrăm cu foarte multi mun
citori temporari — precizează tov. 
ing. Constantin Cristea. Or. sînt 
zile cînd aceșlia lipsesc. La aceasta 
se mai adaugă și unele greutăți pe 
care ni Ie provoacă furnizorii noștri 
în aprovizionarea cu materii pri
me".

Tov. Alex. Brăilescu, șeful servi
ciului comercial al fabricii, găsește 
și alte explicații: „Ne lipsesc spa
tii de depozitare Am căutat să li
vrăm produsele noastre mai mult în 
regiuni. în legătură cu furnizorii de 
materii prime, pot spune că respec
tă termenele stabilite în contracte".

Cea mal mare răspundere pentru 
nerealizarea inteqrală a planului la 
indicatorul producție marfă vîndută 
și încasată o poartă conducerea fa
bricii, care nu a dovedit capacitatea 
cuvenită de a împleti toate aspec
tele activității productive cu cele e- 
conomice de aprovizionare și des
facere, de a înlătura operativ defi
cientele ivite mai ales în trimestrul

La uzinele „Electroprecizia" din Săcele — Brașov s-au desfășurat timp de două zile lucrările unui schimb de experiență pe tema : „Generalizarea metodelor de organizare științifică a producției".Participanții au relevat necesitatea înlocuirii metodelor de muncă depășite cu o orqani- zare științifică a procesului de producție. S-a subliniat necesitatea cunoașterii de către toți lucrătorii a unor probleme ca : planificarea, programarea și urmărirea operativă a producției, îmbunătățirea tehnologiei de fabricație și altele.
llie NEACȘU

foarte 
la to- 
exis- 
fabri- 
de 17

Cooperativa agricolă . din Ghimbavren asemănător cu celelalte unități agricole din Țara Bîrsei. Cu toate a- cestea, rezultatele obținute de cooperatorii din Ghimbav în activitatea de producție și economică sînt superioare celor din cooperativele agricole vecine : Rîșnov, Cristian, Codlea, Stupini, Hăl- cliiu.Pentru a ne da seama mai bine de realizările cooperatorilor din Ghimbav, să urmărim cîțiva indicatori economici. Cel mai important indicator, care reflectă puterea economică a cooperativei, și anume valoarea fondurilor fixe este, în total, de 7 500 000 lei în acest an față de 5 100 000 lei în 1963. Raportată la suta de hectare teren agricol, valoarea acestui indicator este acum de 473 000 lei. După cum se știe, principala sursă de sporire a fondurilor fixe o constituie alocațiile anuale din veniturile bănești și în natură. Cooperatorii din Ghimbav au înțeles că sporirea fondurilor fixe constituie principala cale de dezvoltare mai departe și pe o treaptă superioară ducției agricole. Așa se face că, an de an, ei au alocat pentru fondurile fixe sume importante: 1963 — 426 000 lei ; 1964 — 500 000 lei; 1965 — 452 000 lei; 1966 — 592 000

lei. Aceasta a avut dreptare te- . urmare creșterea-produc—•

a pro-

ției și ă veniturilor cooperativei și ale membrilor ei. Astfel, veniturile bănești au sporit de la 4 256 000 lei în 1963, la peste 6 milioane lei . în acest an. Creșterea veniturilor a permis retribuirea zilnică' tot mai bună a muncii cooperatorilor. Așa, de pildă, dacă cu 4 ani în urmă ea a fost de 29 lei, din care 17 lei în bani, în acest an va ajunge la aproape 40 lei, din care 33 lei în bani.Veniturile bănești realizate sînt rezultatul valorificării, pe bază de contracte cu statul, a unor cantități sporite de produse agricole. In acest an cooperativa a vîndut statului : 323 tone grîu, 218 tone orzoaică, 1 233 tone cartofi, 3 500 tone sfeclă de zahăr, 7 300 hectolitri de lapte. 142 tone de carne.întrebarea care se pune în mod firesc este cum au reușit cooperatorii din Ghimbav să obțină asemenea rezultate economice ? Care sînt mijloacele folosite în acest scop ? Iată ce ne spune tov. Ie- 
ronim Socol. inginerul a- gronom al cooperativei : „Cooperativa noastră are o suprafață relativ mică de teren — 1 500 ha agricol, din care 1 000 ha arabil. Noi am înțeles că dacă această suprafață este limitată ca întindere, ea este nelimitată ca pu-

Un puternic stimulent
in viața noastră socială
(Urmare din pag. I)Examinarea statisticii învăță- mîntului reprezintă o confirmare grăitoare a forței cu care operează în societatea noastră tendința de dobîndire a unei calificări superioare. Astfel, în perioada 1938/1939 —1965/1966 în învățămîntul de cultură generală numărul elevilor a crescut de la 1 604 481 la 3 347 076, în învățămîntul profesional de la 39 250 la 182 391, în învățămîntul pedagogic de la 5 537 la 12 703, în învățămîntul tehnic șl tehnic de maiștri de la 14 746 la 68 409, iar în învățămîntul superior de la 26 489 studenți la 130 614. Aceste cifre exprimă un adevărat asalt spre cu

noaștere, spre progres, spre reali
zarea capacităților și înclinațiilor 
în toate compartimentele vieții e- 
conomice și sociale. Planul de perspectivă 1966—1970 prevede formarea prin școli a 584 000 de cadre din care: 120 000 cu pregătire su- [ perioară, 130 000 cu pregătire me-

die de specialitate și 334 000 muncitori calificați.Nu putem stărui, în cadrul limitat al acestor considerații marginale la noua legislație a pensiilor, a- supra legăturii indisolubile existente între gradul de formare și pregătire a cadrelor și nivelul productivității sociale a muncii. Dorim însă să subliniem încă o dată că 
între factorii care concură la creș
terea productivității muncii, calita
tea muncii — care nu este altceva 
decit materializarea practică a 
gradului de calificare a cadrelor — 
joacă un rol primordial. Este cazul să amintim că ridicarea cu doi ani a limitei de vîrstă pentru pensionarea oamenilor muncii nu are numai o fundamentare de ordin biologic și social (îmbunătățirea condițiilor de sănătate, de protecția muncii, creșterea longevității), ci și o serioasă motivare so- cțal-economică. Grupul de oameni din această categorie sînt deținătorii unei bogate experiențe de muncă și de viață, de conducere a unor

procese tehnice și economice, fiind deci în situația de a transmite colectivului din care fac parte prețioase cunoștințe. Dinamismul dezvoltării economiei naționale face și mai presantă — și în același timp mai rodnică — această prelungire de activitate, întrucît ritmul formării noilor cadre nu ține încă, în toate domeniile, pasul cu cerințele de cadre calificate.In prezent sociologia manifestă o legitimă preocupare privind folosirea timpului liber al oamenilor muncii. Mai puțin studiată, dar în orice caz de o actualitate crescîndă în societatea noastră, este problema ocupării timpului disponibil al celor care au trecut pragul pensiei. Cu deosebire în noile condiții materiale îmbunătățite.ale pensionarilor, sociologii trebuie să studieze căile și modalitățile sociale care să pună în valoare resursele de energie și înclinațiile individuale ale pensionarilor, să creeze climatul în care ei să-și continue pe un alt plan și cu mij-

le, mai formate din oameni munci de răspundere cadrul . organizațiilor construcții locale,la sfaturile populare, DSPAC și din domeniul bancar examinează situația de pe șantierele de construcții de locuințe din regiunea Hunedoara. Este semnul, devenit obișnuință, că în regiune a început „asaltul" din ultimele luni ale anului pentru îndeplinirea planului de dare în folosință a locuințelor planificate. Bătălia se dă cu deosebire pe șantierul din Valea Jiului și de la Hunedoara, unde lucrurile nu au o nuanță trandafirie. Nu este greu de răspuns de ce se repetă a- ceastă practică criticabilă în activitatea de construcții de locuințe. „A-

saltul" este o urmare a relaxării din primăvară și vară, c'ind conducerile Trustului regional de construcții și întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara ofereau mai convingător cu tință garanția că peste 2 600 de apartamente de la Hunedoara și din Valea Jiului vor fi predate la scadențele stabilite. La sfatul popular regional aceste garanții au produs o stare de liniștire și optimism. Și aceasta în pofida faptului că biroul comitetului regional de partid a atras de nenumărate ori atenția ca sfatul popular în calitate de beneficiar să acționeze neîntrerupt pentru realizarea la timp a de locuințe.Recunoscînd care s-a creat, LEXANDRU POPA.

cît pu- cele

planuluisituația ing. A- șe-

tere productivă. In această direcție neTam. îndreptat toate forțele".Problema folosirii raționale a terenului a dat loc unor aprinse discuții. S-au făcut numeroase propuneri, s-au întreprins încercări pentru găsirea celor mai bune căi care să asigure o folosire indicioasă

timp a lu-i se o a-

EXPERIENȚEI

fiecărei palme de pămînt, pentru a obține producții tot mai mari. Și asemenea căi s-au găsit. Ele au constat într-o judicioasă amplasare a culturilor,. în pregătirea și fertilizarea rațională a solului, în folosirea de semințe din soiurile cele mai valoroase, de mare productivitate, în executarea la și în condiții optime crărilor agricole.Fertilizării solului acordă la Ghimbav tenție cu totul deosebită. Îngrășămîntul de bază folosit este gunoiul de grajd. El se aplică în rotație la fiecare 4 ani, cînd se administrează între 30—55 tone la hectar. In afara îngrășămintelor naturale, ei folosesc și îngrășăminte chimice. Anul acesta

au folosit 360 tone de su- perfosfat și azotat, cu circa 100 tone mai mult decît anul- trecut.Un factor hotărîtor în vederea realizării unor producții sporite la hectar îl constituie executarea la timp și în condiții optime a lucrărilor. A- proape an de an, cooperativa din Ghimbav s-a situat printre unitățile fruntașe în executarea unor lucrări, Chiar, și în acest an, atît recoltatul culturilor de vară, al cartofilor, cît și însămînțatul au fost încheiate înaintea celorlalte unități din Țara Bîrsei.Care este „secretul" efectuării la timp a lucrărilor? Iată ce ne declară în acest, sens tovarășul 
Dumitru Stanciu, președintele cooperativei:„Un factor deosebit de mobilizator pentru participarea cooperatorilor cu regularitate la muncă și executarea unor de bună calitate îl constituie aplicarea retribuției suplimentare. Anul trecut numai centru depășirea producției la sfecla de zahăr și cartofi cooperatorilor le-a fost distribuită drept retribuție suplimentară suma de 130 000 lei".în acest an s-au realizat, în medie, la hectar : 3 303 kg grîu, 2 690 kg orzoaică, 26 000 kg sfeclă de zahăr, 21 000 kg cartofi.Situată în imediata a- propiere a Brașovului, co-

lucrări

ful secției investiții a sfatului popular regional, ne spune : „Intr-ade
văr, lunile favorabile rit
mului intens de lucru ps 
șantiere nu au fost folo
site cum trebuie. Din a- 
ceastă cauză, precum și 
datorită încurcăturilor 
provocate de către ISCAS 
București în proiectarea 
microraionului IV de la 
Hunedoara, numărul apar
tamentelor date în folo
sință pînă acum este ne
satisfăcător".Cum stau lucrurile în ce privește darea în folosință a noilor locuințe in orașul Hunedoara ? Aici, din 930 de apartamente cite sînt prevăzute pe a- cest an, au fost predate abia 160. Etalînd un optimism exagerat, ing. șef al I.C.S.H., tov. PETRE ROȘCA, pledează în favoarea întreprinderii sale : „Noi sîntem în afara

operativa și-a dezvoltat creșterea animalelor pentru a contribui la aprovizionarea populației o- rașului cu lapte și carne. Cooperativa are un număr de 900 taurine, din care 500 vaci și juninci, îndeplinind în felul acesta încă de pe acum sarcinile trasate de Congresul al IX-iea al P.C.R. Dacă raportăm numărul efectivelor la suta de hectare revin aproape 60 capete bovine, din care 33,3 vaci și juninci. Progrese vizibile s-au obținut în creșterea producției de lapte de la o vacă. De la 1651 litri în 1963, ea a ajuns la 2 600 în acest an.In anii ce vin, cooperatorii din Ghimbav au prevăzut să dezvolte, în continuare, averea obștească și să sporească producția în toate sectoarele. Planul de perspectivă prevede ca, pînă în 1970, să se ajungă la o producție medie la hectar de 3 600 kg grîu, 30 000 kg sfeclă de zahăr, 27 000 kg cartofi. Numărul vacilor și junincilor va crește la 640 capete,producția de lapte — la 3 200 litri. Veniturile vor ridica la 7 300 000 lei, valoarea zilei-muncă va fi de circa 49 lei, din care 35 lei în numerar. Cifrele pe care cooperatorii le-au prevăzut în planul de perspectivă vor fi realizate cu succes.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

iarse

loace specifice, utile și reconfortante, activitatea.Un alt factor de creștere a producției și productivității este nivelul de organizare ducției și de disciplină a Practica economică arată din căile de consolidare ciplinei socialiste a muncii este întărirea legăturilor dintre sala- riați și întreprindere, a continuității în același colectiv, într-un cu- vînt a stabilității în muncă. Acor
darea de cote procentuale speciale, 
suplimentare pentru cei care se 
identifică cu interesele' colectivului 
din care fac parte este o măsură 
bine venită, care va influența po
zitiv climatul și disciplina din în
treprinderi și instituții. De bună seamă, problema continuității cadrelor în aceeași unitate trebuie privită fără rigiditate, știut fiind că dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, înființarea de noi întreprinderi industriale, agricole, comerciale pe tot teritoriul țării presupune constituirea unor nuclee de cadre valoroase, cu bogată experiență tehnică și economică, a căror recrutare trebuie făcută cu discernămînt din 'vechile colective.Un merit de seamă al noii legislații a pensiilor este crearea pensiei suplimentare, bazată pe principiul mutualității între sala- riați. în această instituție se regăsește solidarizarea firească consacrată scopului nobil de a crea la

muncii a pro- muncii. că una a dis-
bătrînețe o viață tihnită și demnă. Se creează în acest fel o punte, între prezent și viitor.de natură să consolideze și pe această cale comunitatea noastră socială. Viața a dovedit cu prisosință forța tradițiilor progresiste, puterea pe care o insuflă contemporanilor valorile trecutului, creația istorică și culturală făurită prin contribuția neîntreruptă a generațiilor. Instituția 
pensiei suplimentare pe principiul 
mutualității leagă într-o unitate 
de nedespărțit munca vie de mun
ca materializată, altfel spus musca 
pensionarilor cu munca generației 
active.In rezoluția Consiliului General al Partidului Socialist și al Mișcării Sindicale din întreaga țară, publicată în „Socialismul" din 14 octombrie 1920, se arată : „.„Casa centrală a meseriilor de sub conducerea directă a statului n-a cores-, puns nici un moment adevăratei ei meniri și fondurile strînse din cotele muncitorilor, în loc să servească la asigurarea lor pentru cazuri de boală, invaliditate și accidente, au fost destinate unor întrebuințări străine scopului pentru care au fost luate, iar muncitorii n-au avut niciodată posibilitatea să controleze gestiunea milioanelor adunate din salariile lor..."Fondul creat prin contribuția de 2 la sută din salariul tarifar lunar creează totodată resurse economice care pot, într-o etapă sau alta, să fie utilizate pentru propășirea pa

triei și, în toate cazurile, la o analiză mai atentă, redă sporit oamenilor muncii contribuția pe care ei au avansat-o. Un calcul simplu, dar frecvent în realitatea socială, ne convinge de justețea acestei a- firmații. Un salariat care are un salariu mediu tarifar de 1 500 lei lunar avansează la fondul suplimentar 30 de lei pe lună, adică 360 lei anual. într-o perioadă de 40 de ani de activitate salariată el contribuie cu suma globală de 14 400 lei. Beneficiind la pensie de cota de 14 la sută aferentă salariului tarifar, el primește o pensie suplimentară lunară de 210 lei lunar, adică 2 520 lei anual. In acest fel în mai puțin de 6 ani reprimește întreaga contribuție constituită în patru decenii de muncă. Dacă se are în “vedere că pensia suplimentară de 14 la sută se acordă numai la împlinirea a 10 ani de contribuție, avantajul acestei instituții apare în toată claritatea. Creșterea longevității populației din țara noastră învederează și ea faptul că numărul pensionarilor și perioadele în care ei beneficiază de pensia suplimentară vor fi din ce în ce mai mari. In perioada 1932—1963 durata medie a vîrstei populației a crescut cu 26,2 ani și există toate premisele ca ea să sporească în continuare în virtutea măsurilor de ordin economic și social pe care le aduce cu sine fiecare an al înaintării noastre pe drumul socialismului.

criticii. Toată vina o poar
tă proiectanții de la 
ISCAS. Abia la jumătatea 
anului am primit proiec
tele pentru 420 de aparta
mente si cele privind ali
mentarea cu apă, canali
zarea, termoficarea și ali
mentarea cu energie elec
trică".Apoi ni se oferă arhicunoscutele garanții: „Dar cu toate astea, sînt a- 
proape gata încă 176 de 
apartamente. Avem con
vingerea că planul pe a- 
cest an va fi îndeplinit".Constructorii hunedo- reni au avut încă de a- nul trecut proiecte pentru 512 apartamente. De ce nu le-au terminat, că doar le-a trecut de mult scadența ? Cauza principală constă tocmai în relaxarea de care vorbeam la început, inexplicabilă în condițiile gradului înalt de utilare tehnică a șantierului și a experienței acumulate de-a lungul anilor de constructorii hunedoreni. Este de neînțeles, bunăoară, de ce la blocul C 1 cu 160 de apartamente s-a lucrat cu încetinitorul timp de cîteva luni, ca abia a- cum să înceapă „asaltul". Stadiul în construcția acestui precum șiC 41, C 42, C 43 și C 44, este mai degrabă un motiv de . îngrijorare și nu de optimism nejustificat.Despre starea de lucruri din Valea Jiului ne-a vorbit pe scurt tov. GHEORGHE FURDUI, activist al comitetului regional de partid. „M-am 
ocupat mult de aceste 
șantiere. Treburile nu 
stau bine. Întârzierile în 
finanțarea lucrărilor de 
la Vulcan și în elaborarea 
proiectelor pentru micro- 
raionul B+C de la Pe- 
troseni și, mai ales, de
fecțiunile organizatorice 
de pe șantiere peri
clitează soarta planului. 
Dar nu numai atît. In tot 
timpul anului, pe șantie
re s-a înregistrat o mare 
fluctuație a forței de 
muncă, fapt ce are și a- 
cum consecințe negative 
asupra ritmului de lucru. 
De asemenea, cu toate 
planurile de măsuri în
tocmite, multe dintre uti
lajele existente pe șan
tiere sînt folosite abia la 
jumătate din capacitatea 
lor. „Asaltul" precipitat 
nu mi se pare deloc jus
tificat, deoarece putea fi 
evitat printr-o ritmicitate 
corespunzătoare de-a lun
gul întregului an".în aceste ultime luni ale anului, în goana de a se realiza cu orice preț numărul de apartamente planificat, conducerile unor șantiere preconizează să amine finisajele exterioare pentru a recupera ră- mînerile în urmă la lucrările interioare. Formula este acceptată și chiar susținută de sfaturile populare regional și orășenești, cu toate că se știe că practici există și la ora actuală rămase în restanță cu finisajul de doi ani și chiar mai mult. Totodată, graba cu care se lucrează a- cum sub presiunea timpului duce pe alocuri, pe șantierele de la Vulcan, Petrila și Hunedoara, la scăderea exigenței față de calitatea lucrărilor,Din cele relatate se desprinde că sfatul popular regional, organizațiile de construcții și unitățile care proiectează locuințele pentru regiunea Hunedoara nu au tras concluziile cuvenite din neajunsurile existente în anii trecuți. Se impune o serioasă examinare a situației existente, pentru a se lua, în lunile care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului, cele mai urgente și eficiente măsuri în vederea recuperării tntîrzierilor, bineînțeles fără să se facă nici o concesie calității lucrărilor. Sperăm că, în ceea ce privește activitatea în a- nul viitor, organele locale vor dovedi că învățămintele trecutului nu sînt făcute pentru a fi uitate.

care se află bloc, a blocurilor

datorită acesteiîn regiune blocuri

Laurențiu VISKI
corespondentul „Scînteii*-

viitor.de
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A devenit axiomatic faptul că la baza oricărei opere valoroase s-a aflat întotdeauna originalitatea, ca emanație a personalității bine marcate. Astfel, ca niște piloni de bază ai unui edificiu artistic național s-au fixat în cadrul oricărei culturi creatori inimitabili, identificați ca exponenți ai geniului popular, deveniți cu timpul părți componente ale unei comunități omenești o- glindite pe plan spiritual. Așa cum sînt Shakespeare sau Dickens englezi, Dante și Quasimodo italieni, Gorki și Maiakov- ski — ruși, Creangă, Eminescu, Sadoveanu, Arghezi și Călinescu — români, în același timp ei sînt și universali, confundați pînă la cea mai structurală contopire spirituală cu sufletul și cu aspirațiile popoarelor care, prin arta acestora, au putut vorbi lumii în cea mai eternă și mai internațională dintre limbi i arta.A încerca să transplantezi automat stiluri și maniere străine într-un alt sol și în alte condiții istorice, sociale și etice nu poate constitui decît o experiență hazardată. Iar cînd din necunoașterea

civitatea doar cînd este vorba de „împrumut11. în ultimii doi-trei ani, în saloanele noastre de pictură ori sculptură s-a făcut deseori remarcată prezența pastișei mai mult ori mai puțin deghizată după Țu- culescu sau Brâncuși ca și cînd, singur, efortul mimării lui Țuculescu sau Brâncuși ar fi oferit garanții succesului și a perenității produsului așa- zis artistic. Țuculescu șl Brâncuși sînt mari tocmai prin unicitatea lor, prin lipsa epigonismului, prin vocea proprie de artiști exponenți ai spiritului și măiestriei unui întreg popor. Prin aceasta ei sînt și creatori de modă în sensul bun al cuvîntului. Experiența lor trebuie dezvoltată și, cine are curaj și potență suficientă n-are decît să-i depășească — doar efortul autodepășirii este caracteristic muncii creatoare a unui întreg popor într-o etapă de elan revoluționar.Truman Capote, scriitorul care a stîrnit o adevărată vîlvă cu romanul său „Cu sînge rece* — șl rămîne ca întotdeauna inexplicabilă tradiționala lipsă de operativitate a editurilor noastre în traducerea acestei opere — a oferit literaturii prin ro-

Noi cărți 
muzicale

ln Editura muzicală au văzut 
recent lumina tiparului citeva lu
crări interesante.

In ciclul „Beethoven" — Ma
rile epoci creatoare", dedicat de 
Romain Rolland genialului compo
zitor, a apărut volumul V. ln tra
ducerea semnată de Letiția Papu 
fi Nicolae Parocescu, volumul 
este consacrat ultimelor cvartete 
ale lui Beethoven. Romain Rolland 
relevă marea influență pe care 
cvartetele beethoveniene au a- 
vut-o, din punct de vedere al 
tehnicii compoziționale, asupra 
operelor din deceniile următoare.

O altă apariție editorială re
centă — cartea „Sînt compozi
tor" — cuprinde o serie de con
vorbiri între Arthur Honegger ți 
criticul muzical Bernard Gavoty, 
care, în ultimii ani ai vieții lui 
Honegger, a fost confidentul său 
muzical cel mai apropiat. Prin- 
tr-un dialog bine condus, Gavoty 
îl determină pe Honegger să 
dezbată problemele cele mai ar
zătoare ale muzicii.

In lucrarea „Portrete muzi
cale", Eugen Speranția semnează 
citeva medalioane ale unor mari 
compozitori șl o suită de eseuri. 
Volumul cuprinde, de asemenea, 
portrete ale unor muzicieni 
români, ca Enescu, Lipatti, Jora 
fi alții.

(Agerpres)
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„Răzvan ți Vidra" de B. P. Hasdeu pe scena Teatrului de stat din Tg.
Mure? (regia Val Mugur) Foto : M. Andreescu

“1

unei limbi de circulație copistului îi este îngreuiat accesul la sursa luată drept model, și se mai mulțumește să copieze după copiile altora ceva mai abili, lucrul e pe cît de întristător pe atît de costisitor.Mimetismul în artă e, înainte de orice, o trădare de sine. Cel care abia iace ochi în literatură, prin deprinderea de a privi lumea cu ochii altuia, renunță la descoperirea de sine înainte de a începe să existe.Acest lucru nu este valabil numai în literatură, ci și în muzică, (și vai, în muzica ușoară „împrumutul* de stiluri, de ritmuri, de maniere este așa de abuziv încît, uneori, dispare orice umbră de specific național — piedică decisivă în pătrunderea muzicii noastre ușoare în circulația internațională) în pictură, în teatru, cinematograf sau sculptură, în toate artele. Deși nu sînt nici compozitor și nici critic muzical, ci doar un ascultător care acceptă muzica ușoară ca pe un fundal sonor al treburilor cotidiene — fenomen al secolului nostru — aș avea multe de spus despre mimetism în acest gen de largă accesibilitate. Mă gîndesc cu jind la succesul răsunător obținut de compozitorii greci Hadzidaki și Todorakis care au știut să valorifice splendid melodia populară și versurile celor mai reprezentativi poeți ai Greciei, făcînd ca prin creația lor muzica ușoară greacă să fie acceptată și să se cînte pe tot globul.Dar imitarea sau mimetismul nu își dezvăluie no-

manul său reportericesc un unicat inimitabil. Dar succesul cărții lui nu se datorește în primul rînd formei. Procedeul scriitoricesc folosit de el e tentant, dar poate fi el aplicat mecanic de oricine altcineva la oricare altă temă, indiferent de condiții sociale, de epocă ?Un confrate de breaslă trăgea recent un semnal de alarmă anunțînd că în literatura noastră avem deja prea mulți Joyce, Proust, Kafka și Capote. Aș zice : măcar de i-am avea, la înălțimea talentului și personalității a- cestora, dar n-avem decît copii mult prea palide în persoana cîtorva imitatori cu lecturi precare, tentați de facilitatea mimetismului desuet în dauna efortului îndelungat și încrîn- cenat al descoperirii de sine, în marele proces al diversificării stilurilor pe care îl trăim. Din fericire prezența unui altoi de iederă nu poate altera seva și esențele tari ale stejarului printre ale cărui ramuri viguroase buruiana și-a prins vrejurile, și umbra cea binefăcătoare și fruntea cea deschisă înălțimilor ne vin tot de la rădăcinile adînc înfipte în pămîntul acestei țări.Avem o literatură puternică, tînără, cu un cuvînt plin de rezonanță în ansamblul literaturilor contemporane. Și cu cît ea e mai autentic românească, mai credincios emanată din simțirea, cutezanța și năzuințele acestui pămînt, cu cît e mai pe sufletul poporului care i-a creat minunata-i limbă, cu atît glasul ei va fi mai puternic și se va auzi mai departe.
loan GRIGORESCU

Rolul artelor decorative, înce- pînd cu integrarea lor în urbanistică — monumente, fîntîni, forme spațiale, panouri de exterior și de interior, plastică mică etc. — merge pînă la obiectele utilitare. Omul epocii nostre, dominată de tehnică, de viteză și de preponderența funcționalului, are cu atît mai mult nevoie, pentru destinderea sa, de expresiile poetice ale artei plastice, încorporate atît în obiectele utilitare, cît și în cele de ordin decorativ pur.Impetuoasa afirmare a arhitecturii și a urbanisticii noastre a impulsionat lărgirea gamei expresiilor plastice ; artiștii au căutat, în mod firesc, încă în noastră, arată a ciate și dezvoltare. Acest material implică însă probleme complexe de formă, culoare, lumină, reflexe și refracții precum și de expresivitate legată de modul de întrebuințare, atît din punct de vedere funcțional, din cel decorativ.Cea mai mare atenție este dată obiectelor utilitare de circulație, care trebuie să corespundă existenței noastre sociale actuale, cu aspirațiile sale către tot ce este armonios. In acest scop, ar trebui să realizăm mult discutata osmoză între artiști și industrie, urmărind țelul comun al îmbunătățirii producției.Cu toate intențiile lăudabile ale Ministerului Industriei Ușoare, în calea calității, a bunului gust intervine adesea punctul de vedere al comerțului care, invocînd un a- numit „gust al publicului", solicită din partea industriei modele desuete, fără o reală valoare artistică. Mă întreb însă : dacă am oferi cumpărătorilor sticlărie mai frumoasă și mai modernă, ea ar rămîne nevîndută ? Comisiile de omologare sînt constituite în marea lor majoritate din reprezentanții comerțului și nu din artiști și specialiști care ar putea să influențeze evoluția gustului public în sensul său artistic și nu să se coboare la cerințele unui gust învechit. Chiar prima selecție efectuară în cadrul întreprinderilor producătoare nu este de cele mai multe ori concludentă, pentru că aceste selecții sînt efectuate de comisii alcătuite din cadre administrative, iar nu din specialiști. Prin ceea ce promovează, aceste comisii micșorează adesea cîmpul de manifestare a talentului creatorilor din însăși cadrul întreprinderii respective. Comisia de omologare de pe lîngă M.I.U. ar trebui, după părerea mea, să vadă toate proiectele și toate prototipurile create în întreprinderi, lărgindu-se astfel numărul de modele și implicit creîn-

materiale neutilizate acest domeniu în țara Printre acestea, sticla se fi dintre cele mai apre- mai generoase, în plină
cît șiacor- mare

du-se posibilitatea unei diversități, atît cantitative cît șl calitative. La ora actuală magazinele sînt încă pline de acele evidente mostre de prost gust artistic : balerine, căței, elefanți șl pisicuțe despre care nu se poate spune precis dacă aparțin unor stocuri nevîndu- te (dovadă că prostul gust nu este totdeauna vandabil) sau sînt preluări ale unor modele mai vechi, avizate cu mult timp în urmă. M.I.U. trebuie să găsească soluții practice pentru sistarea producției lor, pentru îndepărtarea lor din comerț, oferind posibilitatea desfacerii unor produse de calitate artistică. Gustul public este o chestiune de educație socială.De asemenea, tirebuie menționată atenția dată unicatelor și seriilor reduse ale obiectelor de uz șl de artă, care conferă publicului amator bucuria de a putea ornamenta locuința cu plastică decorativă, plăci și vase ornamentale. Acest sector e promovat de către Uniunea Artiștilor Plastici și de Fondul Plastic, unele modele, de alifel, putînd fi preluate și prelucrate în vederea unor serii mari industriale. In momentul actual, nu este reglementată posibilitatea achiziționării unor prototipuri din afara industriei, adică de la artiștii de o înaltă calificare. Forțele artistice rămîn nevalorificate din cauza acestor piedici pur administrative. Reglementarea achizițiilor sau introducerea drepturilor de autor ar constitui căi de adevărat progres în acest domeniu.Expoziția bienală de arte decorative din 1965 a relevat efortul artiștilor pentru a se prezenta cu idei numeroase și valoroase în ceea ce privește proiecte de prototipuri pentru serii mari sau reduse. Acestor idei valoroase nu le lipsea decît sprijinul Ministerului Industriei Ușoare, în sensul adaptărilor tehnice necesitate de producția industrială în serie, ca să le putem admira astăzi în vitrinele magazinelor. Din păcate, mostrele au rămas la stadiul lor inițial, consu- mîndu-se în gol atîta fantezie și creație autentică.în industria sticlei lipsesc deocamdată proiectanți bine pregătiți artistic care ar putea să facă eforturi de reînnoire și de creație pentru a stabili, în comun acord, un stil propriu șl contemporan al țării noastre. Este necesar ca problema repartizării viitorilor absolvenți să rămînă permanent în atenția întreprinderilor producătoare, care să acorde cadrelor tinere credit moral, condiții tehnice și încredere în forțele lor.Pentru pregătirea viitorilor creatori, Ministerul Invățămîntului a înființat, la institutele de artă din

București și Cluj, secții de sticlă artistică. In felul acesta, studenții M sînt puși în contact cu problemele ce le implică materialul pe de o parte, iar pe de alta, sînt familia- | rlzați cu concepțiile ce stau la | baza creației industriale și artistice propriu-zise. Ar fi de dorit, însă, ca i primele rudimente ale cunoașterii g acestei arte să fie date încă din școlile medii de artă unde, pînă în ra prezent, nu se fin, cum ar fi fl- S resc, cursuri privind sticla ca ma- r terial de bază.Nici în școlile profesionale, care ® pregătesc tehnicieni desemnați să H lucreze în fabrici de sticlărie, nu | se predau măcar cunoștințele estetice elementare pentru interpreta- 0 rea artistică a ornamentării obiec- i telor fabricate în serii industriale. » De asemenea, nu se predau nici | principiile de bază ale compoziției H decorative, omițîndu-se pînă și | geometria volumelor și situarea H lor în spațiu, condiții esențiale care —- împletite cu preocuparea | pentru funcționalitate — dau, în g complexitatea lor, obiectul artistic H dorit.Dezvoltarea sticlăriei ca artă ne- 8 cesită cunoștințe temeinice și bun □ gust. Rămîne ca artiștii noștri, prin | capacitatea, inspirația și tehnica pe care o vor alege, în colaborare i cu industria, să ajungă la desăvîr- f șirea ideilor artistice, exprimînd a ceea ce găsesc mai nou și mai | pregnant în contemporaneitatea a noastră. g
Zoe BAICOIANU @

® VERIFICAT, NU EXISTA MINE I : Patria (comple
tare Ziua recoltei) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ; 19 ■, 21.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : Republica — 9,30 ;
11.45 i 14 i 16 i 18,45 ; 21.
• CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Grivița (completare Vi
zita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea 
Bacău) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Luceafă
rul (completare Vox Maris) — 10 ; 12,30 ; 15,15 ;
18 ; 20,45.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Victoria (completare Centum 
anni Academlae) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I : București — 9 ; 11,15; 
13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : Fe
roviar — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Melodia —• 
9; 11,15; 13,30 I 16,30 ; 18,45; 21 (la ambele comple
tarea Antagonisme), Arta (completare Margareta) — 
9 ; 11,15 I 13,30 ; 16 ; 18,30 t 20,45, Modern (completare 
Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 9; 11,15; 13,30 i 16,30;
18.45 ; 21.
• RAZA FERMECATA : 10 r 12 ; CEA MAI FRUMOA
SĂ : 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 : Cinemateca.
e MAMĂ CIUDATĂ : 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 : Mio
rița — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 I 18 ; 20,30, Gloria (com
pletare 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, Flo- 
reasca (completare Vizita conducătorilor de partid șl 
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, 
Giulești (completare Ghidrinul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Bucegi (completare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Galați) — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30.
• LA STRADA : Central — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30;
20,45.
• MOBY DICK : Union — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Doina =a 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• PUTNA 500 — GEORGE COȘBUC, ClNTĂREȚUL PĂ- 
MINTULUI ROMANESC — PRIN MUZEELE CAPITALEI 
(6 000 DE ANI) — cinemascop — VOX MARIS — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 6/1966 — DIMENSIUNI — SCOI
CA : Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare.
• 5 000 000 DE MARTORI I : înfrățirea între popoare 
(completare Cazul „D") — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Excelsior —• 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, Flamura -9, 12 ; 16,15 ; 20.

SALVAREA Miir
dr. Marc ISELIN

membru al Academiei de chirurgie din Paris

ani, rea- ale chi- pul-
adoptarea așa-numitei

mai

ani, prin concepției ___  __„urgențe active". In timp ce, după procedeul clasic, urgența cerea chirurgului să opereze leziunea în mai puțin de zece ore după rănire, antibioticele permit astăzi să nu mai ținem seama de această limită orară și să pregătim în voie rănitul pentru intervenție.pe

pre- ori.
iniecții, de pe cărora mulți oa- rămîneau toată

tot și

In momentul în care se vorbește de progresele chirurgiei din ultimii omul se gîndește la lizările spectaculare neurochirurgiei, ale rurgiei cardiace șimonare, ale chirurgiei estetice și chiar ale anesteziei și reanimării. Se uită, însă, mai totdeauna, pe nedrept, chirurgia re- cuperatorie și, în special, chirurgia mîinilor,puțin cunoscută, dar ale cărei progrese sînt atît de însemnate cît ale ramurilor mai sus a-mintite. Din anumite motive, această ramură a fost multă vreme considerată ca o chirurgie minoră, o mică chirurgie ; răniți! și bolnavii nu sînt desigur de această părere. Timp de 20 de ani am făcut chirurgie și niciodată cei operați n-au fost atît de recunoscători ca cei operați la mînă.E inutil să insistăm a- supra importantei mîinii, organ atît de esențial, a- tît de necesar activității omului. De aceea afecțiunile mîinii prezintă o importantă deosebită pentru medicină. Chirurgii se ocupă atît de rănile, plăgile, bolile, cît și de malformațiile congenitale ale mîinii.De obicei, mîna unui muncitor este expusă rănirii din cauza mașinilor sau accidentelor : derea în angrenatul mașini, căderea unei tre etc. Intr-o țară Franța, accidentele nii reprezintă aproximativ 200 000 de răniți ceea ce afectează 40 la sută cheltuielilor.accidente*Pe lîngă această bănească, care asupra colectivi- ne gîndim și Ia

prin- unei pie- ca mîi-anual, circa totaluldinla capitolul din bugetul//' statului, povară apasă tății, să suferințele celui rănit, la perturbațiile survenite în viața sa prin diminuarea capacității de muncă.în general, patru cincimi dintre rănile mîinilor sînt socotite puțin importante, în aparentă, la început; mai tîrziu ele se pot agrava și deveni chiar mutilante. De pildă, zdrobirea extremității u- nui deget este o leziune banală, care se vindecă într-o lună dacă se aplică la timp tratamentul corespunzător; în caz contrar, vindecarea unei asemenea răni durează 3—6 luni, unele cazuri, degetului.progres obținut,
necesitînd, în amputareaînsemnat ultimii

8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea ?
8,32 — Pentru noi, femeile I
9,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 

— Teatru] de păpuși din Iași prezintă sce
neta „Cu cățelul și pisica prin pădure" de Uno 
Leieș. 1
— Pagini de istorie : „Horia".
— Studioul pionierilor.

10.30 — Emisiune pentru sate.
12,00 — închiderea emisiunii.
12.45 — Fotbal : se vor transmite de la stadionul „23

August" din Capitală întîlnirile dintre echipele 
Rapid — Universitatea Cluj și Steaua — 
ința Craiova.

16.30 — Concert.
18,00 — Magazin... duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.10 — Țara noastră-i mîndră floare — spectacol

doric susținut de Ansamblul artistic de 
„N. Bălcescu" din Craiova.

19,40 — Memoria caselor : Traian Demetrescu.
20,00 — Moartea unui... comic voiajor — emisiune de 

varietăți.
22,05 — Film : Monumente de artă din Moscova.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Telesport.
23.10 — închiderea emisiunii.

e TINĂRUL CĂSĂTORIT — PREZINTĂ PISICA — O 
NOAPTE DE VIS — TINEREȚE — VEZI, RÎNDUNELELE 
SE DUC I : Dacia — 9 — 21 în continuare.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Buzești 
(completare Margareta) — 15 i 17,45 ; 20,30, Ferentari
— 10 ; 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.
G NU SÎNT COPACI PE STRADĂ ; Flacăra (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Galați) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• ȚARA FERICIRII : Vitan — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.
• DILIGENȚA : Munca (completare Inima șl conștiința)
— 16 ; 18,15 ; 20,30. Clubul Uzinelor „Republica" (com
pletare Orizont științific nr. 5/1966) — 15 ; 17,30 ; 20.
» AVENTURILE LUI WERNER HOLT — (ambele serii) t 
Popular — 16 ; 19,30.
0 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Aurora (comple
tare Campionatele mondiale de popice — 1966) — 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 I 18 ; 20,30.
0 YOYO : Moșilor (completare Planeta enigmelor) —■ 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Crîngași — 15,15i 
18 ; 20,45.
® CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Cosmos
— 11 ; 15,30 ; 19,30.
0 ZORBA GRECUL ; Volga — 9 ; 11,15 ; 14,45 ; 17,45 ; 
20,45, Cotroceni « .10,30; 15; 17,45; 20,30.

Avantajele care le prezintă o- perația unui rănit bine pregătit din punct de vedere clinic sînt evidente. Idealul rănile mîinii să capul locului bine acest deziderat nu poate fi atins decît printr-un e- fort din partea chirurgului, care este obligat să asimileze noi noțiuni, pe măsura complicatului a-

astăzi este ca fie din tratate:

soi de sfîrșit; scăzu- dispă-

Un alt capitol al chirurgiei mîinii se referă la a- fecțiunile dobîndite. Este vorba de anumite infecții, panariți, flegmoane etc. Nu de mult, acestea erau un adevărat flagel prin frecvența și pericolul pe care-1 zentau. De multeun panarițiu putea a- duce moartea. înșiși chirurgii se temeau de asemenea urma meniviața cu diverse infirmități. Datorită antibioticelor, epoca acestui afecțiuni a luat frecvența lor este tă, mortalitatea a rut complet.Alte boli specifice mîinilor, ca de pildă „boala lui Dupuytren", au o e- volutie lungă, care anchilozează în mod progresiv degetele, iar mîna devine cu timpul inutilizabilă. Se pot face operații excelente, dar dificile, atît în ceea ce privește
ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ

INTERNAȚIONALĂ

unor operații, — complexe, dar astăzi.repara, de pildă,

parataj medical contemporan.Un capitol important în cadrul chirurgiei mîinii este, desigur, acela al chirurgiei reparatorii. In urma unui accident, mîna a fost mutilată : cicatricele retractile frînează degetele; leziunile ten- doanelor limitează mișcările, în timp ce leziunile articulațiilor sau nervoase determină paralizii. Medicul poate ameliora aceste leziuni și, în unele cazuri, ajuta la vindecarea completă a mîinii, datorită e drept posibilePutemtoate cicatricele vicioase prin grefe, prin fîșii de piele de toate felurile, luate din vecinătate, chiar de pe mînă sau de pe degete, sau de la distanță, de pe abdomen, torace, braț sau șolduri. De asemenea, chirurgul poate repara tendoanele secționate, — e adevărat nu întotdeauna cu succes — întrucît aceste reparații depind mai mult de capacitatea de cicatrizare a rănitului decît de perfecțiunea tehnică a operației. La fel se întîm- plă cu operațiile asupra nervilor mîinii, ale căror rezultate ating rareori un înalt grad de perfecțiune. Nu oricine și oricum poate opera o reparație de acest fel. Datoria chirurgului este să lucreze în mod științific, să opereze cu toată perfecțiunea posibilă.In ceea ce privește paralizia mîinii și a degetelor, ca urmare a rănirii nervilor, se pot efectua operații indirecte, menite să pună în mișcare mușchii paralizați cu ajutorul mușchilor vecini intacți. Operațiile de acest fel dau rezultate pide și permit bilirea funcțiilor mîini paralizate și mate. Din punct dere tehnic, asemenea operații sînt deosebit de teresante. Nu trebuie uităm însă că ele se unui individ care

ra- resta- unor defor- vede-insă fac arereacțiile sale qenerale și psihologice speciale. A restrînge sfera operației la leziunea locală înseamnă a face chirurgie după moda veche. In prezent, s-au obținut rezultate remarcabile datorită controlului reacțiilor generale prin intermediul hormonilor și al controlului reacțiilor psihologice.
© CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Ra
hova — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 SERBĂRILE GALANTE : Progresul (completare Un 
secol și multe milenii — 15,30 ; 18 ; 20,45.
0 FANTOMAS — cinemascop : Viitorul — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
o CASA NOASTRĂ : Drumul Sării (completare Cordu- 
ba) — 11; 15,30; 18; 20,30.
O PARTIZANII IN ClMPIE : Colentina w 15,30. 
17,45 ; 20.

® Filarmonica de stat „G. Enescu* (la Studioul de 
Concerte al Radioteleviziunii — orele 11) : CONCERT 
SIMFONIC.
© Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 10,30, SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30. 
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Studio) : 
MAȘINA DE SCRIS — 19,30.
© Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10,30, 
ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I 
— 10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 15, JUR
NALUL UNUI NEBUN — 20, (sala din str. AI. Sahia 
nr. 76 A) : TACHE, IANKE ȘI CADIR — 10, SFlNTUL

realizarea cît și îngrijirile post-operatorii, care prezintă tot atîta importantă ca și operația însăși.Malformațiile congenitale alcătuiesc un ultim capitol. Anumiți copii se nasc cu mîini deformate ; unele cazuri nu sînt grave, ca, de pildă, sindactiliile — cazul în care degetele normale sînt atașate unele de altele — care pot fi separate prin operație, recă- pătîndu-și aspectul normal. Există însă și malformații mai complexe : degetele sau segmente ale degetelor lipsesc, u- neori ele sînt întortocheate, deviate etc., mîinile pot avea și degete în plus —* „degete supranu- merice", recordul fiind deținut, într-o clinică indiană, cu 16 degete la o mînă.Aceste malformații dau un aspect neplăcut mîinii, deformează imaqinea cu care ne-am obișnuit. Medicul poate interveni firește și în acest caz. O- peratia are mal ales un scop estetic și anume a- cela de a reda o „formă omenească* acestor mîini. Rezultatul atrage după sine și o ameliorare funcțională și chiar psihologică, întrucît copiii, mal ales, suferă mult din pricina sentimentului urîțeniei mîinilor și mai mult încearcă să le ascundă decît să le utilizeze. Dacă o malformație a obrazului nu e văzută de un copil decît atunci cînd se privește în oqlindă, el are mereu în fața ochilor mîinile sale. Chirurgul poate reuși astăzi să redea mîinii aspectul normal, a- ducînd o certă ameliorare în starea psihică a copilului.Privită din acest punct de vedere, chirurgia mîinii — domeniu în care și școala medicală românească s-a afirmat cu lucrări remarcabile — prezintă o importanță covîr- șitoare. Așa se explică recenta creare a „Ligii internaționale pentru salvarea mîinii", care a întrunit adeziunea tuturor chirurgilor din lume, precum și numeroasele cercetări științifice efectuate în lume. Deși s-au înregistrat progrese spectaculoase în ultimii ani, această ramură a chirurgiei se află încă la începuturile ei, fiind în curs de perfecționare.
MITICĂ BLAJINU — 15, CASA BERNARDEI ALBĂ

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 10,30, HENRIC AL 
IV-LEA — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caragiale") : NEÎNCREDERE ÎN 
FOIȘOR — 19,30.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : INELUL LUI JUPITER
— 10, TURCARET — 20.
O Teatrul Mic : SIMPLB COINCIDENȚE — 10 DO] PE 
UN BALANSOAR — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă* : NOTA ZERO LA PURTARE
— 10, BUNĂ DIMINEAȚA MÎINE — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Matineu literar: PAGINI 
DE ANTOLOGIE DIN POEZIA EVREIASCĂ — 11, BLA
ZONUL — 20.
© Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale* : STRANIUL INTERLUDIU — 
19,30.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : ELE- 
FĂNȚELUL CURIOS — 11, (sala din str. Academiei) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — 11,
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) ! 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIO
NAL — 161 19,30.
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL CELEI DE-A 49-A INTOARCEREA

ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
TOVA 
CORNE

RASULUI 
1IU MĂNESCU

Partidului Muncii din Albania

Cuvîritarea tovarășului
Dumitru Popaîmpreună cu poporul sovietic, cu întreaga omenire progresistă — a spus vorbitorul — poporul român aniversează împlinirea a 49 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care a constituit o piatră de hotar în istoria universală, deschizînd epoca revoluțiilor proletare, epoca trecerii omenirii de la capitalism la socialism. Sub conducerea partidului făurit de Vladimir Ilici Lenin, încununînd eroicele lupte revoluționare purtate de-a lungul vremurilor, muncitorii și țăranii ruși au sfărîmat regimul țarist, cel mai puternic rea- zim al reacțiunii interne și internaționale, au doborît dominația claselor exploatatoare și au trecut la făurirea noii societăți.întruchipînd idealuri scumpe clasei muncitoare de pretutindeni, ea a trezit un puternic ecou internațional. Ideile lui Octombrie au însuflețit clasa muncitoare, masele largi populare de pretutindeni, stimulîndu-le spiritul revoluționar și răsunînd în conștiința lor ca un îndemn la luptă pentru țelurile libertății și pfogresului, pentru eliberarea națională și socială.Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a deschis poporului sovietic calea înfăptuirii unor vaste schimbări înnoitoare în toate domeniile vieții economice și social- politice. Uniunea Sovietică a^ devenit o mare putere industrială a lumii contemporane, căreia îi revine o cincime din producția industrială mondială.Realizările Uniunii Sovietice pe tărîmul muncii constructive constituie o contribuție de mare în- emnătate la întărirea puterii e- conomice, politice, militare a sistemului mondial socialist,_ un aport de seamă la creșterea influenței socialismului în lume.Poporul român urmărește cu caldă simpatie opera de construire a comunismului și se bucură din inimă de victoriile dobîndite de poporul sovietic, sub conducerea încercatului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, în dezvoltarea industriei, a bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai, material și cultural al celor ce muncesc.în anii care au trecut de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie — a spus în continuare vorbitorul — omenirea a cunoscut uriașe transformări. Breșa făcută în sistemul imperialist de proletariatul din Rusia, în Octombrie 1917, s-a lărgit considerabil, ca urmare a. luptei revoluționare a popoarelor, a victoriei revoluției în China și într-un șir de alte state din Europa, Asia și America Latină. Formarea sistemului mondial socialist, creșterea puterii sale economice și politice, a influenței socialismului în lume, au creat noi condiții favorabile luptei popoarelor de pretutindeni pentru realizarea aspirațiilor de libertate și progres.în continuare, vorbitorul a spus : Poporul român, care de-a lungul secolelor a desfășurat numeroase bătălii pentru libertate și progres social, și-a luat soarta în propriile mîini, prin lupta sa revoluționară, și făurește cu succes orînduirea socialistă.Consacrîndu-și întreaga putere de muncă și creație înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român, realizînd obiectivele de dezvoltare a țării, prevăzute de Congresul al IX-lea al P.C.R., poporul nostru își îndeplinește o îndatorire națională, dar, în același timp, și una din cele mai importante sarcini internaționale, fiind adînc convins că realizările fiecărei țări socialiste constituie principala contribuție la întărirea sistemului mondial socialist în ansamblu, a forței sale materiale, politice și morale. Totodată, experiența acumulată de fiecare țară socialistă în opera de construire a socialismului — care se desfășoară în condiții atît de variate, deosebite de la țară lăALTEMANIFESTĂRISîmbătă după-amiază, la Casa prieteniei româno-sovietice din Timișoara a avut loc o adunare festivă consacrată sărbătoririi celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie La adunare au participat numeroși oameni ai muncii, cadre didactice, oameni de știință, artă și cultură. Cu acest prilej prof. ing. Gheorghe Savi, vicepreședinte al Consiliului regional A.R.L.U.S., a vorbit despre însemnătatea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. A luat apoi cuvîntul V. S. Sîlkin, consilier al ambasadei U.R.S.S. la București. în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic. *La adunarea festivă, care a a- Vut loc sîmbătă la fabrica de tri

țară — constituie o contribuție importantă la tezaurul comun de gîn- dire și practică revoluționară al țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Prietenia și alianța frățească cu toate țările socialiste, întărirea continuă a colaborării multilaterale dintre popoarele acestor țări, în interesul fiecăreia dintre ele și al sistemului mondial socialist, al cauzei socialismului în întreaga lume, se află în centrul politicii externe a partidului și guvernului nostru.Trainice relații de prietenie și colaborare multilaterală s-au statornicit între România și Uniunea Sovietică, între popoarele celor două țări.Vorbitorul a subliniat că se extind relațiile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, schimburile de experiență în construcția noii orânduiri sociale, consultările și Vizitele reciproce de delegații. Convorbirile ce au avut loc cu prilejul vizitelor reciproce ale conducătorilor de partid și de stat ai celor două țări au contribuit la extinderea colaborării, multilaterale dintre ele, la întărirea prieteniei româno-sovietlce.Considerînd că schimburile multilaterale constituie un important factor de progres care duce la a- propierea dintre popoare și la mic-_ șorarea încordării internaționale, partidul și statul nostru dezvoltă totodată raporturi de cooperare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Temelia trainică a politicii externe a țării noastre o constituie principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.După ce a arătat că evoluția omenirii spre idealurile libertății și independenței tuturor popoarelor, pentru pace, securitate și progres social întîmpină o opoziție înverșunată din partea imperialismului internațional și, în primul rînd, a imperialismului a- merican, tovarășul Dumitru Popa a spus : Ridicîndu-și cu tărie glasul împotriva intervenționiștilor, manifestîndu-și solidaritatea frățească cu poporul vietnamez, țara noastră acordă și va continua să acorde acestui eroic popor, cauzei sale drepte un sprijin multilateral — politic, material și moral. Poporul român își reafirmă cerința fermă ca Statele Unite ale Americii să înceteze definitiv și necondiționat bombardamentele împotriva R. D. Vietnam, să înceteze actele de război în Vietnam, să-și retragă trupele, să recunoască Frontul de Eliberare Națională din Vietnamul de sud, să lase poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele Vieții sale interne, fără nici un amestec din afară.O deosebită atenție acordă Republica Socialistă România reglementării relațiilor dintre statele europene, înlăturării surselor de încordare de pe continentul nostru, creării unui climat favorabil în care să-și găsească rezolvarea problemele arzătoare ale contemporaneității. Principiile Declarației Consfătuirii de la București cu privire la întărirea securității europene sînt promovate în mod consecvent de țara noastră în politica sa externă.Acționîhd consecvent pentru dezvoltarea solidarității internaționale a celor ce muncesc — a spus în încheiere vorbitorul — Partidul Comunist Român promovează în relațiile cu alte partide normele bazate pe respectarea principiilor independenței, egalității în drepturi, ale neamestecului în treburile interne, ale internaționalismului socialist. Partidul nostru consideră că în condițiile actuale îndatorirea sa supremă este aceea de a-și aduce contribuția la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

cotaje „Tînăra Gardă" din Capitală, a vorbit despre importanța zilei de 7 Noiembrie Iulia Stamatoiu, inginerul șef al fabricii.
★Membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română, în frunte cu L. I. Florentiev, au vizitat sîmbătă uzinele „Semănătoarea" din Capitală și Muzeul de artă al Republicii Socialiste România.
★La Sibiu, Festivalul filmului sovietic a început sîmbătă seara cu noua coproducție româno-sovietică „Tunelul". Filmul, care cuprinde numeroase secvențe realizate în această localitate, a fost primit cu interes de spectatorii sibieni. La spectacol au luat parte principalii realizatori ai filmului. (Agerpres)

Cuvîntarea
A. V.După ce a transmis tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România un salut cordial și frățesc și urări de noi și mari succese în desăvîrșirea construcției socialismului, vorbitorul a relevat pe larg uriașa însemnătate a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Sub influența ei — a spus ambasadorul sovietic — s-a dezlănțuit furtuna mișcării revoluționare, ce a cuprins multe țări ale planetei noastre. După cel de-al doilea război mondial, socialismul a învins în multe țări din Europa și Asia, pe continentul american s-a născut statul socialist — Republica Cuba. Sistemul mondial socialist constituie cea mai importantă cucerire istorică a clasei muncitoare internaționale, forța revoluționară principală a epocii contemporane.Aniversînd luminoasa sărbătoare— Ziua Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — a spus vorbitorul— oamenii sovietici fac bilanțul activității lor de muncă, privesc cu mîndrie la drumul parcurs, care nu a fost din cele mai ușoare. După ce a relevat aportul hotărî- tor adus de popoarele Uniunii Sovietice în zdrobirea hoardelor fasciste în cel de-al doilea război mondial, vorbitorul a trecut în revistă marile succese obținute de U.R.S.S. în dezvoltarea politică, e- conomică și culturală, în îndeplinirea hotărârilor Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S. El a arătat că în prezent Uniunii Sovietice îi revine aproape 20 la sută din producția industrială mondială, că U.R.S.S. produce anual circa 100 milioane tone oțel, peste 250 milioane tone petrol și mai mult de 500 miliarde kW energie electrică. în ultimii 7 ani au fost construite peste 5 500 mari întreprinderi. Anul acesta s-a obținut o recoltă de 160—165 milioane tone de cereale, ceea ce reprezintă cea mai bogată recoltă din toți anii puterii sovietice.Au fost înregistrate noi succese în cercetarea Cosmosului și înalte domenii importante ale științei și tehnicii. Crește continuu nivelul material și cultural al oamenilor sovietici.Vorbitorul s-a referit apoi la situația internațională, subliniind că poporul sovietic, partidul său comunist, ocupat cu munca creatoare, se îngrijesc de menținerea păcii și liniștii pe pămînt. înfăți- șînd țelurile politicii externe a statului sovietic, vorbitorul a spus printre altele: Oamenii sovietici condamnă cu toată hotărîrea și mînia războiul dus de S.U.A. împotriva eroicului popor vietnamez, cer încetarea necondiționată a agresiunii americane, evacuarea tuturor armatelor străine din Vietnam, respectarea strictă a Acordurilor de la Geneva. Poporul sovietic a acordat și va acorda și de acum înainte întreg ajutorul necesar poporului vietnamez luptător.Uniunea Sovietică, ca și alte țări socialiste, socotește ca o datorie a sa primordială și face tot ce depinde de ea ca să apere Europa de pericolul unui război pustiitor, să deschidă un drum larg pentru colaborarea pașnică între toate țările europene, independent de orînduirea lor socială.Comitetul Central al P.C.U.S. șj guvernul U.R.S.S. acordă o atenție primordială dezvoltării, întăririi prieteniei de nezdruncinat și colaborării fructuoase multilaterale cu țările socialiste frățești. Referin- du-se la problemele unității, vorbitorul a spus : Unitatea și coeziunea

SIMPOZIONîn zilele de 4 și 5 noiembrie a avut loc la Cluj un simpozion republican pe tema : „Alergia căilor respiratorii superioare", la care au luat parte cercetători științifici o- reliști, dermatologi, radiologi, mi- crobiologi, specialiști în medicină internă și pediatrie. în cadrul simpozionului' au fost prezentate referate și comunicări privind aplicarea unor metode noi în diagnosticul și tratamentul diverselor forme de alergii ale căilor respiratorii superioare.
ConcertConducerea muzicală a concertului de sîmbătă seara al Filarmonicii de Stat „George Enescu" a aparținut unui oaspete străin — dirijorul polonez Henrik Csyz. Iubitorii muzicii simfonice, prezenți în Studioul de concerte al radio- televiziunii, au ascultat un program alcătuit dintr-o lucrare în primă audiție de Krjystof Penderecki, intitulată „De natura sono- ris“, Concertul pentru pian și orchestră nr. 4 în sol major de Beethoven — solist pianistul Corneliu Gheorghiu — și Simfonia a III-a „Liturgica" de Honegger.(Agerpres)

tovarășului
Basovpartidelor marxist-leniniste, ale țărilor socialiste, ale tuturor forțelor antiimperialiste constituie acea armă care dă posibilitate să se a- tace cu și mai mult succes pozițiile capitalismului, să se unească eforturile în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru eliberare națională, pentru pace, democrație și socialism.în legătură cu relațiile dintre țările noastre, vorbitorul a spus: Oamenii sovietici se bucură sincer de faptul că relațiile frățești so- vieto-române continuă să se dezvolte cu succes în interesul popoarelor țărilor noastre, în interesul cauzei sociallismului și păcii pe pămînt.în relațiile dintre țările noastre se aplică în mod practic principiile internaționalismului socialist, egalității depline în drepturi, independenței și colaborării frățești a statelor socialiste. Prietenia și tovărășia popoarelor noastre, ale partidelor și guvernelor noastre, înțelegerea reciprocă și coeziunea dintre ele, care cresc continuu, reprezintă marele nostru bun comun.Ne bucură sincer succesele pe care harnicul popor român le-a obținut într-o perioadă istorică scurtă, în opera de transformare socialistă a patriei sale, sub conducerea a- vangardei de luptă — Partidul Comunist Român. Comuniștii Uniunii Sovietice — a spus în încheiere tovarășul A. V. Basov — întreg poporul sovietic doresc din tot sufletul comuniștilor români, poporului frate român, noi succese în opera de îndeplinire a marilor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. și de nou/1 plan cincinal.
Sesiunea Comisiei mixte 
ministeriale româno-iranieneLa Ministerul Comerțului Exterior al Republicii Socialiste România a avut loc sîmbătă 5 noiembrie ședința finală a primp! sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene.Din partea română la lucrări au participat: Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, președintele delegației române, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, reprezentanți ai conducerii unor mi
Cu privire la prima sesiune 
a Comisiei mixte ministeriale 
româno-iranienePrima sesiune a Comisiei mixte ministeriale, care a fost înființată pe baza „înțelegerii între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul imperial al Iranului" din 1 noiembrie 1966, a avut loc la București între 1 și 5 noiembrie 1966.Delegația guvernamentală a României a fost condusă de ing. Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, iar delegația guvernamentală a Iranului de dr. Aii Naghi Alikhani, ministrul economiei.Comisia mixtă a examinat desfășurarea comerțului între cele două țări și și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele obținute.Avînd în vedere existența unor posibilități mai mari de extindere a comerțului între cele două țări și pentru a realiza acest lucru, cele două părți au convenit să încheie un Acord comercial și de plăți pe termen de cinci ani, ce urmează a fi semnat cu ocazia celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene.Comisia mixtă a analizat, totodată, felul în care sînt realizate prevederile acordurilor interguver- namehtale semnate între cele două țări și a constatat cu satisfacție că ele se îndeplinesc întocmai. Au
încheierea lucrărilor Conferinței
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naționale de medicină judiciară
Sîmbătă s-au încheiat în Capitală lucrările primei Conferințe naționale de medicină judiciară, organizată de Uniunea societăților de științe medicale din țara noastră. Timp de trei zile, partici- panții — academicieni, cercetători științifici, profesori universitari, medioi din țară și de peste hotare — au dezbătut o serie de probleme de mare actualitate în teoria și practica medico-legală. Cele a- proximativ 100 de rapoarte și comunicări prezentate au înfățișat rezultatele activității de cercetare desfășurate în ultimii ani de specialiștii români în vederea creșterii conținutului științific al expertizei medic o-«legale, aportul adus

DE LA O.N.U.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, conducătorul delegației țării noastre la cea de a 21-a sesiune a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, s-a .înapoiat sîmbătă după amiază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, miniștri, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest, minister. (Agerpres)
Cronica zilei

SOSIREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

AL R. P. BULGARIALa invitația ministrului comerțului exterior, sîmbătă dimineața, a sosit în Capitală Ivan Budinov, ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria. în cursul aceleiași zile, ministrul bulgar a făcut o vizită ministrului comerțului exterior, Gheorghe Cioară, cu care a avut o convorbire caldă, prietenească.
★Sîmbătă la amiază a părăsit. Capitala Mohamad Khosrovschahi, președintele Camerei de Comerț din Teheran.
★Sîmbătă s-a înapoiat în țară delegația condusă de tov. Sanda Rangheț, secretară a Comitetului național pentru apărarea păcii, care a participat la Zilele de studii ale mișcării „Femeile și pacea", ce au avut loc la Strasbourg (Franța). (Agerpres)

nistere economice, alți membri ai delegației, consilieri și experți.Din partea iraniană au luat parte : Aii Naghi Alikhani, ministrul economiei, președintele delegației iraniene, Safi Asfia, președintele Organizației planului, R. S. Teheran!, ministrul adjunct al economiei, alți membri ai delegației, consilieri și experți.La sfîrșitul sesiunii a fost încheiat un Protocol.Cu acest prilej, Gheorghe Cioară a oferit un prînz la care au luat parte membrii celor două delegații.

fost examinate, de asemenea, posibilitățile de lărgire în continuare a cooperării economice și tehnice româno-iraniene și au fost stabilite măsurile corespunzătoare.Cu această ocazie s-a stabilit ca România să livreze Iranului vagoane de cale ferată și silozuri de cereale, plătibile, în principal, prin țiței și alte mărfuri iraniene.De asemenea, cele două părți au constatat că există posibilități și interes reciproc pentru dezvoltarea cooperării în sectoarele minier și metalurgic, precum și în alte ramuri industriale și, în același timp, au convenit asupra inițierii unei cooperări în domeniul agriculturii și au hotărât măsurile corespunzătoare.în timpul sesiunii s-a convenit asupra Statutului Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene.Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de deplină înțelegere reciprocă și au scos în evidență dorința comună a celor două părți de a dezvolta în continuare relațiile comerciale și de colaborare economică între Republica Socialistă România și Iran, pe baza prieteniei, egalității în drepturi și a- vantajelor reciproce.

de aceștia în lupta pentru întărirea continuă a legalității, pentru prevenirea accidentelor și a infracțiunilor. O serie de comunicări au abordat probleme privind căile deschise de medicina legală, în profilaxie, terapeutică și diagnostic, ca urmare a folosirii în cercetarea științifică a unor discipline și tehnici de lucru moderne.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul prof. dr. Ion Moraru, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, președintele comitetului de organizare a conferinței. (Agerpres)

TIRANA 5 (Agerpres). — Sîm- bătă, în cadrul lucrărilor Congresului al V-lea al Partidului Muncii din Albania, Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C., președintele Consiliului de Miniș
VIZITELE DELEGAȚIEI C.C. AL P.C.R.TIRANA 5 (Agerpres). — în după-amiaza zilei de 5 noiembrie a.c., delegația C.C. al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, care participă la lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii
Scriitorii să releve ceea ce e demn
de prețuit la fiecare popor
(Urmare din pag. I)

— Mă întrebafi cum văd colabora
rea între oamenii de cultură din Euro
pa ? — a continuat Andre Maurois. 
Cred că trebuie să ne cunoaș
tem în profunzime pe fărîm cultural, 
mă refer la valorile noastre culturale 
ale tuturor, și să materializăm această 
cunoaștere sub forma unor acorduri 
culturale. Un scriitor, un istoric trebuie 
și poate să ajute popoarele în acest 
proces de cunoaștere reciprocă. Scrii
torii pot contribui în mare măsură la 
aceasta, în primul rînd, prin a nu 
face mai ascufite disputele între 
țări. Expresiile, aprecierile trebuie 
drămuite cu prudenfă. Scriitorul tre
buie să contribuie așadar la înfelege- 
rea între jări, între popoare, să le 
privească cu simpatie și să exprime în 
operele sale, cărți sau articole, ceea 
ce el a găsit meritoriu la aceste po
poare, ceea ce este demn de iubit și 
prejuif. în volumele mele despre Fran
ța, Anglia și S.U.A. m-am străduit să 
arăt că deși aceste trei țări sînf diferi
te între ele, popoarele respective se 
pot înțelege. Iar prin biografiile mele 
am încercat să scot în evidență valo
rile de importanță universală ale po
poarelor. Cunoașterea reciprocă a a- 
cestor valori este și ea un mijloc de 
apropiere. Am încercat să acționez în 
această direcție încă de la începutul 
activității mele.

Există, desigur, multe mijloace pen
tru a înlesni circulația valorilor spiri
tuale în Europa în spiritul cooperării 
și înțelegerii. Cartea constituie 'un 
important mijloc, de aceea circulația 
ei trebuie pe cîf posibil facilitată ; a- 
poi intensificarea schimburilor de 
scriitori, vizitele reciproce, contactele 
personale. Sînf, așadar, partizanul 
contactelor celor mai directe și mai 
largi. Foarte utile mi se par coloc
viile de scriitori cu condiția ca la ele 
să existe un spirit de înțelegere. Tre
buie cunoscute țările și popoarele. 
Jumătate din propria mea viață am 
consacrat-o călătoriilor spre a le cu

ECHIPA ROMÂNIEI VICTORIOASĂ
IN PRIMA RUNDĂ A TURNEULUI FINAL

La Havana a Început turneul fi
nal al Olimpiadei de șah (Campio
natul mondial masculin pe echipe), 
pentru care s-au calificat 14 din cele 
52 de selecționate prezente în faza 
preliminară a actualei ediții. In pri
ma rundă, echipa României a întîl- 
nit-o pe cea a Cubei, de care a dis
pus cu scorul de 3,5—0,5 puncte. 
Marele maestru Florin Gheorghiu l-a 
învins pe Ortega (în 32 de mutări), 
Stanciu pe Garda, Drimer pe Rodri- 
guez, iar Ghițescu a remizat cu 
Cobo. Rezultatele celorlalte întilniri:

)

AZI IN CAPITALA
ATLETISM — Pe stadionul „Ti

neretului”, începîmd de la ora 
9, este programată ultima com
petiție în aer liber din acest se
zon — „Cupa speranțelor”, în 
organizarea Secțiunii de învăfă- 
mînt a S.P.C.

FOTBAL — Începînd de la ora 
12,45, stadionul „23 August” găz
duiește, în cuplaj, meciurile Ra- 
pid-Unlversifatea Cluj și Steaua- 
Șfiinfa Craiova.

LUPTE — Finalele campiona
tului categoriei A de lupte gre- 
co-romane se desfășoară în sala 
Dinamo, cu începere de la ora 
14.

BASCHET — în sala Floreas- 
ca, începînd de la ora 17, au 
loc următoarele partide : Rapid- 
Mureșul Tg. Mureș, Voinfa Bucu- 
reșfi-Universitatea Cluj (feminin), 
Politehnica București-Academia 
Militară (masculin) ; înfîlnirea 
masculină Dinamo București- 
Sfeagul roșu Brașov este progra
mată dimineafa, în aceeași sală, 
avînd în deschidere (de la ora 
9) două meciuri de categoria B: 
Institutul de Construcții București- 
I.M.F. Tg. Mureș (feminin), Uni
versitatea Bucureșfi-Politehnica 
lași (masculin). 

tri al R.P. Albania, a prezentat raportul cu privire la Directivei® congresului în legătură cu cel de-al 4-lea plan cincinal de dezvoltare economică și culturală a țării pe anii 1966—1970.
din Albania, a vizitat Muzeul luptei de eliberare națională din Tirana și casa-muzeu unde la 8 noiembrie 1941 a avut loc conferința de constituire a Partidului Comunist Albanez.

noaște mai bine. în 1930 am avuf pri
lejul de a cunoaște și țara dv., Româ
nia, a cărei bogată cultură am apre- 
ciaf-o, găsindu-i multe puncte comu
ne cu cultura noastră. Aș vrea să re
vin în România, dacă mi se va ivi pri
lejul și dacă cei 82 de ani ai mei îmi 
vor mai permife-o. Urmăresc cu mult 
interes vizitele altor colegi ai mei în 
țara dv. Sînt mulțumit că cititorii dv. 
sînf și cititorii mei și aș vrea ca ei să 
știe că am păstrat o foarte bună amin
tire despre poporul român pe care 
l-am cunoscut în anii tinereții. Tre
buie să vă spun că am fost foarte 
bucuros să găsesc un popor foarte 
cultivat, interesat în literatura țării 
noastre — un motiv pentru care aș 
vrea să mă întorc cu plăcere în Ro
mânia”.

— Ca autor al recentei cărți 
■„Scrisoare deschisă unui tînăr a- 
supra conduitei în viață", cum 
vedeți contribuția tinerei gene
rații la promovarea ideilor de 
pace și prietenie între popoare ? 
Ce ar trebui să facă tineretul de 
astăzi pentru a se evita erorile 
trecutului?

— Cred că tineretul se află astăzi 
înfr-o poziție foarte bună pentru a 
promova pacea în Europa ; căci tine
retul actual este mai puțin marcat de 
conflictele pe care le-au cunoscut ge
nerațiile noastre. Apoi fiindcă el are 
și o cultură științifică superioară, a- 
proape aceeași în toate țările euro
pene. Știința este cel mai bun limbaj 
universal.

Pentru a evita erorile trecutului, ti
nerii de astăzi din Europa trebuie să 
se înfîlnească, să se cunoască, să se 
stimeze. Tineretul de azi din țările 
Europei trebuie să reziste încercărilor 
de a-l pune față în față ca dușmani. 
Iar pentru aceasta este nevoie de o 
cultură solidă. Trebuie să facem totul 
spre a se evita un nou conflict. Și 
datoria noastră, a scriitorilor, este de 
a ajuta ca popoarele să se înțeleagă.

Iugoslavia—R. D. Germană 2—1 (1)1 
U.R.S.S.—Cehoslovacia 1,5—0,5 (2) j 
Ungaria—Norvegia 2—0 (2); Argen
tina—Islanda 1,5—0,5 (2) •, Bulgaria— 
Spania 2,5—0,5 (1); S.U.A.—Dane
marca 0—0 (au fost întrerupte toate 
cele 4 partide).

Ultimul meci din preliminarii, 
S.U.A.—Norvegia, a revenit primei 
echipe cu 2,5—1,5. Norvegia a tota
lizat astfel 16,5 puncte, la fel cu Po
lonia, dar avînd victorie în meciul 
direct cu aceasta a obținut califica
rea în turneul final.

CUM E VREMEA
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Ieri în tară : vremea a continuat 
să se încălzească ușor. Cerul s-a 
menținut variabil, mai mult acope
rit în jumătatea de est a țării. Au 
căzut ploi izolate și burniță, mai 
frecvente în Banat, Oltenia și Do- 
brogea. Vîntul a suflat potrivit, 
prezentînd intensificări în Ardeal, 
Banat și Dobrogea. Temperatura 
aeiului la orele 14 oscila între 7 
grade la Bacău și 20 de grade la 
Turnu Măgurele. In București: vre
mea s-a încăliit ușor. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Vîntul a suflat 
potrivit din est. Temperatura ma
ximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 noiembrie. în țară : vre
me închisă și umedă. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea ploi 
temporare, iar pe alocuri în nor
dul țării și în regiunea de munte 
se vor transforma în lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări. Temperatura în scă
dere ușoară ; minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 6 și 14 grade. în 
București: vremea în general în
chisă, cu cerul mai mult noros. Ploi 
temporare. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară spre sfîr
șitul intervalului.
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ADDIS ABEBA

africane la nivel înaltADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — Sîmbătă după-amiază, în capitala Etiopiei a avut Ioc ședința de deschidere a Conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane, la care participă 13 șefi de state și trei prim-miniștri. Celelalte 12 state membre ale acestui organism sînt reprezentate la nivel ministerial.Ședința a fost deschisă de împăratul Etiopiei, Haile Selassie, care a rostit un amplu discurs. Re- ferindu-se la conflictul dintre Guineea și Ghana, Haile Selassie și-a exprimat îngrijorarea sa, mențio- nînd că „această problemă trebuie să constituie un punct important al deliberărilor O.U.A.". împăratul etiopian a adresat un apel tuturor statelor pentru a-și întrerupe comerțul cu Republica Sud-A- fricană pînă cînd această țară va abandona apartheidul — „sistem inuman de opresiune". Evocînd aspectele problemei rhodesiene, Haile Selassie a spus că „dacă vrem să evităm o situație extrem de periculoasă pentru Africa, trebuie ca Anglia să înlăture regimul actual din Rhodesia prin orice mijloc, inclusiv forța". în ceea ce privește situația din Vietnam, împăratul

Haile Selassie consideră că reglementarea acesteia trebuie să fie făcută pe baza acordurilor de la Geneva din 1954.în continuare, șefii delegațiilot au hotărît să nu înceapă ședințele de .lucru pînă cînd nu va interveni o reglementare în conflictul dintre Guineea și Ghana, a cărui cauză este, după cum se știe, reținerea delegației guineeze, în frunte cu ministrul afacerilor externe, de către autoritățile din Accra. Citind surse apropiate conferinței, agenția France Presse relatează că la Addis Abeba a fost constituit un comitet format din trei șefi de state — împăratul Haile Selassie, președintele Liberiei, Tubman, și președintele R.A.U., Nasser — în vederea încercării unei ultime tentative de a se reglementa diferendul dintre Guineea și Ghana.în capitala etiopiană a sosit sîmbătă și generalul Ankrah, președintele Consiliului Național de Eliberare din Ghana.în urma unor convorbiri care au avut loc între membrii acestui comitet și generalul Ankrah s-a anunțat că delegația guineeză reținută la Accra a fost eliberată.

Rezoluții adoptate de
Adunarea Generală a O.N.U.NEW YORK 5 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat vineri rezoluția Comitetului economic și financiar cu privire la „Anul internațional al turismului", printre ai cărei inițiatori și coautori se numără și România. Rezoluția prevede declararea anului 1967 ca „An internațional al turismului" și cere tuturor țărilor să întreprindă măsurile necesare pentru dezvoltarea turismului în lume, în special în țările în curs de dezvoltare.De asemenea, Adunarea Generală a adoptat cu 110 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere rezoluția vizînd „Renunțarea de către state la acțiuni de natură să împiedice încheierea unui acord cu privire la neproliferarea armelor nucleare".In încheierea ședinței sale, Adunarea a adoptat raportul Comitetului ad-hoc de experți pentru examinarea finanțelor Organizației Națiunilor Unite și ale agențiilor sale specializate.în Comitetul Politic al Adunării, unde se desfășoară dezbaterile în problema dezarmării, continuă discuțiile pe marginea problemei neproliferării armelor nucleare. Au fost prezentate pînă acum două proiecte de rezoluție, unul — elaborat de 44 de state neutre — cere Adunării Generale să invite puterile nucleare să dea garanții că nu vor folosi și nu vor amenința cu folosirea armelor atomice împotriva statelor care nu dețin aceste arme, iar cealaltă — elaborată de Pakistan, Jamaica și Arabia Saudită — recomandă convocarea unei conferințe a statelor nenucleare.In cadrul dezbaterilor din comitet, reprezentanți ai multor țări subliniază importanța abordării a- cestei probleme în strînsă legătură cu întreaga problemă a dezarmării și prin prisma necesității asigurării securității țărilor care nu dețin arma nucleară. „Un tratat de ne- proliferare, a subliniat, de exemplu, reprezentantul Nigeriei, G. Ije- were, trebuie să fie suplimentat de o interzicere generală a experiențelor nucleare, de o înghețare a producției de arme nucleare, de

acțiuni hotărîte în direcția distrugerii stocurilor existente". El a a- tras atenția asupra necesității existenței unui „echilibru acceptabil Intre obligațiile și responsabilitățile puteriloi’ nucleare și nenucleare". Țările care nu dețin arme a- tomice — a declarat reprezentantul Nigeriei — „trebuie să primească garanții împotriva unui atac nuclear".In același spirit a vorbit și reprezentantul statului Chile, Renan Fuentealba. El a arătat că „împiedicarea proliferării armelor nucleare este doar o etapă tranzitorie spre dezarmarea generală și completă" și că „nu poate fi instaurată o pace stabilă pînă cînd nu se va trece la dezarmarea generală completă și controlată".Vorbitorul a atras totodată atenția asupra importanței „asigurării securității și acordării de garanții statelor nenucleare", declarînd că „o asemenea clauză trebuie să fie inclusă în tratat".

SALISBURY : D-na Leslie Parriș, înso
țită de fiica ei și de un copil afri
can, demonstrează în fața parlamen
tului împotriva discriminărilor rasia
le din învăjămînt, cerînd asigurarea 
dreptului la învățătură pentru copiii 

populației de culoare ,

Charts a cooperării 
culturale internaționale

PARIS 5. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Conferința generală U.N.E.S.C.O. a adoptat cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a organizației o declarație care proclamă respectarea și apărarea oricărei culturi, dreptul și datoria fiecărui popor de a-și dezvolta cultura, necesitatea ca popoarele să dezvolte paralel și simultan cultura în diversele sale domenii.Cooperarea culturală internațională, se spune în declarație, se va extinde în toate domeniile2de activitate intelectuală și creatoare privind educația, știința și cultura. Această cooperare, sub toate formele ei — bilaterală sau multilaterală, regională sau universală — va avea ca scop răspîndirea cunoștințelor, îmbogățirea culturilor, dezvoltarea relațiilor pașnice și de. prietenie între popoare spre a înțelege mai bine modul lor de viață și a contribui la aplicarea principiilor enunțate în declarațiile O.N.U.Favorizînd îmbogățirea reciprocă a culturilor, cooperarea culturală va respecta originalitatea fiecăreia dintre ele, va scoate în relief ideile și valorile care sînt de natură să creeze un climat de prietenie și de pace.Documentul subliniază că se va acorda o importanță deosebită e- ducației morale și intelectuale a tineretului într-un spirit de prietenie și înțelegere internațională și de pace. Străduindu-se să realizeze cooperarea internațională, statele

vor respecta egalitatea suverană a statelor și se vor abține să intervină în afacerile care intră în competența națională.
★Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a U.N.E.S.C.O. a apărut un volum omagial, care cuprinde mesajele șefilor de state și guverne, transmise cu acest prilej, printre care și cel al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica.

întrevedere
M. Malita—L Toircie »NEW YORK 5. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației române la lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U., a avut sîmbătă o întrevedere cu Lujo Toncic, ministrul de externe al Austriei.Cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U., precum și la aplicarea rezoluției „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state europene aparținînd unor sisteme so- cial-politice diferite", adoptată în cursul sesiunii trecute.

EVOLUȚIA STAJIEI 
AUTOMATE 
„LUNA-12"

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Pre
lucrarea fotografiilor transmise de 
stația automată sovietică „Luna- 12", plasată pe orbită de satelit al 
Lunei, a demonstrat că aparatura 
instalată la bordul stației funcțio
nează normal. Fiecare fotografie a 
fost transmisă prin emițătoare de 
televiziune cu o frecvență de 1100 
linii față de 625 linii, cum se trans
mite obișnuit. Satelitul lunar sovietic este înzestrat cu aparatură 
care permite dirijarea lui atît de 
la stațiile de pe Pămînt, cit și în 
mod autonom. „Luna-12" are o or
bită circumlunară cu un apogeu de 
1 740 km și perigeul de aproxima
tiv 100 km. Perioada de rotație în 
jurul Lunei este de 3,25 ore.

0 MANIFESTARE A PRIETENIEI
ROMANO-IRANIENE

Convorbirile dintre delegațiile
P. C. U. S. și Pi C. din Finlanda

Acad, lorgu Iordan - 
doctor „Honoris Causa“ 
al Universității din Montpellier

PARIS 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Cu prilejul deschiderii anului 
universitar 1966—1967, la Mont
pellier a avut loc solemnitatea de
cernării titlului de doctor „Hono
ris Causa" al Universității din 
Montpellier acad. lorgu Iordan.

Prezentînd personalitatea știin
țifică a acad. lorgu Iordan, con
tribuția sa în domeniul lingvisticii, 
prof. M. Navratil a evocat prietenia 
franco-română, reamintind că tot 
la Montpellier, în 1878, poetul ro
mân Vasile Alecsandri a primit din 
mina poetului Frederic Mistral Ma
rele premiu al poeziei. Apoi, recto
rul Universității Montpellier, 
prof. G. Richard, a remis omului 
de știință român diploma Și însem
nele titlului de doctor „Honoris 
Causa".

înainte de a părăsi Capitala noastră, premierul iranian Amir Abbas Hoveida și-a exprimat îndă o dată bucuria pe care a resimțit-o în timpul șederii în România, de a se fi aflat printre prieteni. însoțind pe premierul Hoveida în călătoria sa prin București și în provincie, am deslușit în cordialitatea și căldura cu care oaspeții au fost primiți și înconjurați o elocventă manifestare a prieteniei ce leagă cele două țări și popoare, prietenie la baza căreia au fost puse, în aceste zile, noi suporturi. Atmosfera de cordialitate a caracterizat întrevederile secretarului general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, cu înaltul oaspete din Iran. Convorbirile oficiale dintre premierul român. Ion Gheorghe Maurer, și primul ministru Hoveida au evidențiat rodnica colaborare bilaterală, ca și spiritul de prietenie, sinceritate și înțelegere reciprocă care caracterizează relațiile româno-iraniene. înființarea Comisiei mixte ministeriale, care și-a ținut prima sa ședință de lucru, întruchipează dorința comună a celor două guverne de a da forme concrete și a permanentiza cooperarea dintre România și Iran.Călătoria oaspeților prin București și în cîteva din orașele țării s-a desfășurat într-o ambianță plăcută, oferindu-le prilejul să ia cunoștință de realizările poporului nostru în dezvoltarea economiei și culturii.Despre sentimentele nutrite în țara noastră față de poporul iranian oaspeții s-au putut convinge o dată în plus din ospitalitatea cu care au fost primiți la București, Constanța, Cluj, Bra

șov, peste tot, de autoritățile locale și de populație. Puternice șl îndelungate aplauze au răsunat în aula universității clujene cînd premierului Hoveida i s-a decernat titlul de doctor „Honoris 
Causa". „Vă asigur, a declarat primul ministru, că sînt pe deplin conștient de importanța titlului pe care ați binevoit să mi-1 acordați și îl voi purta cu multă bucurie. Aceasta cu atît mai mult cu cît prin mine ați vrut, desigur, să cinstiți Iranul și poporul său*.Sub semnul sentimentelor ce animă cele două popoare s-a desfășurat și întîlnirea dintre constructorii de tractoare și oaspeții iranieni. Premierul Hoveida și celelalte personalități iraniene au vizitat rînd pe rînd secțiile uzinei, manifestând interes față de dezvoltarea acestei unități moderne a industriei românești. Numeroase tractoare românești întorc de pe acum brazde adînci pe cîmpurile străvechii Perșii. Le-am văzut la lucru, remarca primul ministru, și de aceea am luat hotărîrea să importăm într-o primă etapă 15 000 de tractoare, iar ulterior să construim, cu asistența tehnică românească, o uzină proprie. La plecarea din uzină, premierul Hoveida a felicitat colectivul de constructori, a- dăugînd că tractorul românesc premiat Ia Leipzig cu medalia de aur „va primi în Iran medalia prieteniei*. Cuvinte cu o adîncă semnificație pentru relațiile statornicite între cele două țări. Astfel, sîmburele legăturilor prietenești, încolțit cu multe veacuri în urmă, dă în zilele noastre roade tot mai bogate în folosul popoarelor român și iranian.

r*
BERLIN. La ședința fesfivS 
prilejuită de cea de-a 20-a 

aniversare a redeschiderii cursu
rilor Universității tehnice din 
Dresda a luat cuvîntul Walter Ul- 
brichf, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, care 
s-a referit la probleme ale nor
malizării relațiilor dintre cele 
două state germane, securității 
europene și la criza politică din 
Germania occidentală.

HAVANA. Delegația de par
tid și guvernamentală a Re

publicii Cuba, în frunte cu Os
valdo Dorficos Torrado, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Cuban și președintele Republicii 
Cuba, care a vizitat U.R.S.S., 
R.P.D. Coreeană și R. D. Viet
nam, la invitația partidelor șl 
guvernelor acestor țări, s-a în
tors sîmbătă la Havana.

VIENA. Primul spectacol al 
“ Teatrului Național „Ion Luca 
Caragiale’ în capitala Austriei a 
avut Ioc sîmbătă seara cu pre
zentarea piesei „O scrisoare 
pierdută’ pe scena de la „Aka- 
demitheafer*. Spectacolul s-a 
bucurat de mare succes.

Nicolae POPOVICI

HELSINKI 5 (Agerpres). — în comunicatul. dat . publicității cu prilejul vizitei în Finlanda a delegației P.C.U.S. se arată că convorbirile dintre delegațiile P.C.U.S. și P.C. din Finlanda au confirmat comunitatea de vederi și de poziții în cele mai importante probleme internaționale. Delegațiile au condamnat intervenția S.U.A. în Vietnamul de sud, agresiunea lor împotriva R. D. Vietnam, au cerut încetarea imediată a acestor acțiuni și au exprimat hotărîrea de a face tot ce este necesar pentru a acorda ajutor poporului vietnamez în scopul respingerii agresiunii a- mericane. Ele au considerat că în această direcție este deosebit de important să fie mobilizată opinia publică și să fie întreprinse acțiuni comune.Examinînd situația din Europa, delegațiile s-au pronunțat pentru crearea unei securități bazate pe

principiile coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite, normalizarea relațiilor dintre statele europene, lichidarea blocurilor militare existente și retragerea trupelor de pe teritoriile altor țări, crearea unor zone denuclea- rizate și de dezarmare. In acest scop, cele două partide au sprijihit propunerea de a se convoca o conferință a statelor europene în problemele securității și de a se orea o zonă denuclearizată în nordul Europei.A avut loc, de asemenea, un schimb de vederi în problemele actuale ale mișcării comuniste internaționale și asupra dezvoltării continue a colaborării dintre P.C.U.S. și P.C. din Finlanda.în cadrul convorbirilor, s-a a- cordat o deosebită atenție perspectivelor dezvoltării relațiilor so- vieto-finlandeze în domeniul economiei, științei, tehnioii și culturii.

ALEGERILE DE LA
„jumătatea mandatului"
Marți vor avea loc în Statele U- nite alegerile de la „jumătatea mandatului". Li se spune astfel, deoarece se țin la mijlocul perioadei de patru ani pentru care a fost- ales un nou președinte. De astă dată, americanii sînt chemați să realeagă 435 membri ai Camerei Reprezentanților, 35 de senatori și 35 de guvernatori de state.In mod deosebit, alegerile din a- cest an au prilejuit o mobilizare maximă și o amplă desfășurare de forțe din pairtea conducerilor și a- paratului electoral al celor două partide care, în sistemul politic din S.U.A., se rotesc la cîrma țării, fără ca între ele să existe deosebiri esențiale de idei și program. Este lesne de înțeles febra electorală din rîndul partidului republican. La alegerile prezidențiale de acum doi ani, G.O.P. (Grand Old Party — marele partid bă- trîn), propunînd candidatura lui Barry Goldwater, senator ultra- reacționar care și-a desfășurat campania electorală sub lozincile unei politici agresive, a suferit o înfrîngere spectaculoasă. Pentru 

a remedia situația și a făuri o trambulină • de pe oare să se încerce o nouă lansare în viitoarea cursă prezidențială, republicanii nu și-au precupețit forțele. Liderul lor, Nixon, de pildă, s-a angajat într-un turneu publicitar de 34 000 de mile pentru candidații partidului său.Cu mult mai mare a fost însă zelul manifestat de partidul democrat — și aceasta din motive evidente. Conducerea partidului se așteaptă Ia o pierdere apreciabilă de poziții: 40—50 de mandate în Camera Reprezentanților ți 4 locuri în Senat.Dar nu de aci provine Îngrijorarea statului major electoral al democrațiilor. Acesta consideră aer tuala consultare electorală ca o repetiție generală a alegerilor prezidențiale din 1968 și, în această

lumină, miza reală pe care o are în vedere este menținerea mandatului pentru actualul președinte pentru încă o perioadă de patru ani. S-ar părea că nu trebuie să existe nici o emoție. Mecanismul puterii în S.U.A. este de așa natură încî.t președintele care . are dreptul și vrea să-și reînnoiască mandatul reușește să se facă ales, în toată istoria politică a S.U.A. au existat doar două excepții. Cu toate acestea, se consideră că posibilitatea unei a treia excepții nu trebuie aprioric eliminată. -Incertitudinile decurg din starea
COMENTARIU

de spirit a opiniei publice americane, așa cum s-a reflectat în numeroase sondaje și anchete. Datele furnizate de cunoscutele institute • Louis Harris și Gallup au indicat în ultima perioadă că procentul americanilor care aprobă politica actualei Administrații a scăzut mult sub baremul considerat normal la „jumătatea mandatului". . ■ ,.Sondajele consemnează nu numai fenomenul, ci și cauzele lui. Dr. George Gallup, directorul cunoscutului institut, constată: „Opinia publică, dorește încetarea războiu- ■ lui din Vietnam". Evident, americanii nu uită că acum doi ani ei au dat, într-o covârșitoare majoritate, .votul candidatului democrat, Johnson, tocmai datorită promisiunii acestuia de a aduce pace și bunăstare. în loc de aceasta, S.U.A. s-au împotmolit tot mai mult în aventura militară din Asia de sud- est, numărul soldaților americani trimiși să piară , acolo pentru o ■cauză 'nedreaptă a trecut de 330 000 ; săptămânal, după 'datele oficiale, mor 100 de americani; lunar, războiul din Vietnam înghite

peste un miliard două sute de milioane de dolari. Are dreptate ziarul englez „Times" cînd, punînd întrebarea de ce președintele a pierdut teren, lună de lună, scrie : „Răspunsul scurt este Vietnamul. Războiul este nepopular aproape tuturor americanilor, dar în special tineretului și liberalilor... Acest război stă în calea unor relații mai bune cu Europa răsăriteană și se pare că duce la pierderea prietenilor din întreaga lume..."Statele Unite sînt confruntate, de asemenea, cu acute probleme interne. . «Războiul contra sărăciei», proclamat în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, a fost anulat de fondurile înghițite de războiul propriu-zis din Vietnam. Iar senatorul Fullbright constata : „Nu mai există interes și preocupare pentru proiectul «Marii Societăți». în timp ce su- praveghezi bombardarea Vietnamului de nord, nu-ți mai rămîne timp să-te gîndești la «Marea Societate» aici, acasă". în schimb, inflația, creșterea impozitelor se repercutează negativ asupra traiului maselor, dăunează economiei a- mericane în ansamblu.S-au ascuțit considerabil conflictele rasiale din Statele Unite. Nu numai că nu s-au realizat făgăduitele progrese în domeniul înlăturării discriminărilor, dar s-a a- juns pînă acolo încît un. proiect de lege a drepturilor civile, inițiat de guvernul democrat, a fost blocat de un Congres cu mare majoritate democrată, pentru a nu se pierde voturile rasiștilor.Toate acestea sînt probleme serioase și grave care preocupă în mod vital pe americani. Dar a o- ferit oare actuala campanie electorală indicii asupra soluțiilor care se au în vedere sau măcar asupra intențiilor' de a căuta soluții ?.Iată,: de pildă, problema vietnameză. Deși problema nr. 1 a Ame- ricii, în fond - ea a fost cel mai
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M NAIROBI. Presa kenyanf 
anunță că secretarul partidu

lui de opoziție Uniunea Po
porului din Kenya, Makokhi/ a 
fost arestat, în virtutea legii pro
mulgate în luna iunie cu privi
re la apărarea securității publi
ce. Numărul arestaților din rîn
dul acestui partid se ridică ast
fel la 13.x
RB RIO DE JANEIRO. Antonio 
M Alves Moreira, președintele 
secției din orașul Ananas (statul 
Goias) a partidului de opoziție 
Mișcarea democratică braziliană, 
a fost asasinat cu focuri de ar
mă, în timp ce își desfășura cam-

puțin dezbătută. După cum observa un corespondent francez, unii democrați s-au simțit, jenați să susțină un guvern ale cărui acte dezmint cuvintele, în timp ce unii republicani, partizani ai soluțiilor militare, au fost jenați să atace un guvern ale cărui acte, de fapt, corespund întrutotul cu ceea ce vor ei. Pe această bază, între cele două partide s-a stabilit un fel de acord tacit potrivit căruia „tema vietnameză", după cum s-a exprimat un senator, nu este „o bună temă electorală".Dar tactica s-a dovedit ineficace, din cauza puternicei presiuni a mișcării de masă în vederea încetării agresiunii. încă în faza alegerilor preliminare pentru desemnarea candidaților au fost înregistrate circa-50 de nume considerate drept „candidați ai păcii". Mulți dintre ei n-au depășit faza „preliminariilor", dar în total au obținut circa 30 la sută din voturile democrate. Ceea ce a făcut ca „New York Times" să scrie că „vigoarea și numărul «candidaților păcii» sînt impresionante și ar putea cristaliza așa-numita «nouă stingă» într-o forță politică".Un rezultat pozitiv al mișcării pentru pace și progres social îl constituie impunerea candidaturii unor militanți comuniști — Herbert Aptheker, candidat pentru Congres (Brooklyn), și Claude Lightfoot, pentru Senat (Illinois).Un alt fapt semnificativ îl constituie apariția, în aceeași perioadă, a unui comitet format dintr-un grup de colaboratori apropiați ai fostului președinte Kennedy, între care profesorul Galbraith (Harvard), prof. Schlesinger, dr. Shepard, care și-a propus să desfășoare o campanie în favoarea alegerii lui Robert Kennedy ca președinte și a lui W. Fullbright ca vicepreședinte la alegerile din 1968.In aceste condiții, președintele Johnson a luat inițiativa voiajului său asiatic, a cărui semnificație net electorală a fost unanim remarcată. Liderul partidului democrat — a scris unul din corespondenții care l-au însoțit pe președinte în Extremul Orient — a considerat că e mai bine pentru partidul său să dispară din S.U.A. și să apară zilnic în prima pagină a ziarelor americane și pe micul ecran, decît să .alerge de-a lungul S.U.A. pentru a vorbi despre lupta contra inflației, sau despre de-

segregație și să dea astfel; fără voie, o „lovitură de copită" u- nor candidați-prieteni pe care ar fi dorit de fapt să-i ajute. La sfîrșitul călătoriei, comentatorii au apreciat însă că „pelerinul asiatic n-a izbutit să poleiască blazonul democrat", că în special consfătuirea de la Manilla a ratat efectul electoral întrucît nu a făcut decît să întărească părerea că actuala Administrație a optat nu pentru „căutarea păcii", ci pentru continuarea „escaladării".In problemele rasiale, evitarea unor poziții clare a avut drept urmare faptul că într-un număr de state la alegerile preliminare au fost desemnați candidați din rîndul rasiștilor inveterați.Un caz interesant este cel din statul New York, unde puternicului candidat republican, Nelson Rockefeller, democrații îi opun un candidat obscur, O’Connor. Liderii democrați n-au fost de acord cu candidatura lui Fr. Delano Roosevelt, fiul fostului președinte, suspectat de convingeri mai liberale. Acesta a hotărît să candideze în mod independent.Față de aceste situații, care ilustrează încă o dată efectele practice ale „scrînciobului" celor două partide, alegătorul american se găsește dezorientat. Așa cum observă „Le Figaro", se întîmplă adesea ca „cetățenii unui stat în momentul propriu-zis al votului să n-aibă de ales decît între ciumă și holeră", să-și pună întrebarea care este răul mai mic și să voteze pentru el. De aci și fenomenul atît de frecvent al apatiei în rîndul alegătorilor.Incontestabil, în această campanie electorală s-au manifestat mai pregnant ca altă dată curente și tendințe pozitive, care reprezintă „noul" în viața politică americană, susceptibil să se dezvolte și să se consolideze. Dar nu pot fi subestimate dificultățile pe care expo- nenții lor le au de înfruntat. Rămîne de văzut în ce măsură forțele progresiste, lucide din S.U.A. vor putea să joace un rol (mai activ și să influențeze pozitiv viața politică americană, astfel încît „repetiția generală" de la 8 noiembrie să impună concluzii mai realiste pentru orientarea politicii americane în viitor, în concordanță cu interesele reale ale poporului american și ale cauzei păcii.
Ion FÎNTINARU

pania electoralii în vederea a- 
legerilor de la 15 noiembrie. A- 
sasinul a fost identificat ca fiind 
membru al partidului guverna
mental, Alianța nafională pentru 
reconstrucjie (ARENA). După 
cum relatează A.F.P., în cursul 
campaniilor electorale preceden
te, în sfatul Goias au fost comi
se numeroase asasinate, datora
te rivalifăfilor politice.
d LONDRA. Un avion comer

cial a realizat vineri, pentru 
prima oară, o aterizare fără vi
zibilitate, prin intermediul apa
ratelor tehnice cu care este do
tat. Experienfa a avut loc pa 
aeroportul din Londra șl apara
tul este un „Trident* produs de 
firma „Hawker Siddeley*, echi
pat cu un sistem de aterizare 
Smith „triplex*. La bordul avio
nului n-a existat nici un pasager 
în timpul experienței, ci numai 
tehnicieni. Vizibilitatea reală în 
momentul aterizării era redusă 
la 50 de metri.

MARI INUNDAȚII 
IN ITALIA

Furtunile și ploile torențiale 
care s-au abătut în ultimele zi
le asupra Europei occidentale 
au luat în Italia proporțiile u- 
nei catastrofe — transmite a- 
genția France Presse. Inunda
țiile au acoperit o bună parte 
din centrul țării. Florența, fru
moasa capitală a Toscanei, se 
află sub apă. Arno-ul revărsat a 
acoperit Piazza del Duomo și 
Piazza San Marco. Orașul, lip
sit de electricitate și apă pota
bilă, este practic izolat de res- 
tuț țării. Pagubele se ridică la 
zeci de miliarde de lire.

în alte regiuni ale Italiei au 
fost semnalate de asemenea si
tuații periculoase. în Veneția 
Juliană s-au produs adevărate 
scene de exod ale populației, 
în timp ce marea a înaintat' pe 
litoralul tirenian cu 100 de me
tri în interior. Tibrul a depășit 
nivelul de alarmă, iar la Nea- 
pole furtuna a făcut o spărtură 
de 20 de metri în digul exterior 
al portului. Traficul portuar a 
fost întrerupt.

Un succes științific: 
stabilizarea 
hidrogenului greu

NEW YORK 5 (Agerpres). — Intr-un 
raport prezentat Societății americane de 
fizică din Boston, savantul american de 
origine japoneză, dr. Tihiro Ohkawa, de 
la secția atomică a Societății „General 
Dynamics", a anunțat că s-a reușit, pen
tru prima oară, să se mențină hidroge
nul greu (sau deuteriul) într-o poziție 
stabilă, folosindu-se o „butelie” magne
tică toroidală, cu poli multipli, în cursul 
experiențelor efectuate în laboratoarele 
societății „General Atomic" din San 
Diego (California).

Savanții atomiști caută de mult timp 
cheia care să le permită șă refacă pe 
Pămînt procesul producerii de energie 
care se desfășoară de miliarde de ani pe 
Soare și stele prin fuziunea termonu
cleară a atomilor de hidrogen. Ei tre
buiau să găsească un mijloc de a men
ține plasma, sau hidrogenul ionizat, în
tr-o stare stabilă timp de aproximativ 
o zecime de secundă, la o temperatură 
de .100 milioane de grade. Problema cea 
mai dificilă era menținerea gazului în 
stare de stabilitate.
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