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participe și oameni ca
re n-au avut niciodată 
de-a face cu X, despre 
existența căruia n-au a- 
flat niciodată. Fără voia 
lor ei vor deveni pose
sorii unui clișeu „ne
gru" — sau ai unei co
pii — despre X. Și da
că întîmplarea îi va a- 
duce cîndva în fața lui 
X îl vor privi prin op
tica acelui clișeu, ges
turile îi vor fi suspec
tate ți chiar anumite

dintre noi a 
de nenumă- 
la conversații 
acesta :Anul XXXVI Nr. 7156 6 PAGINI - 30 BANI

în regiunile Mureș-Aulo-
Iațî.

de fa}ă a urmărit cum se desfășoară 
de toamnă

țelor în rilor de toamnă.
L. DEAKI
corespondentul „Scînteii

Marți 8 noiembrie 1966
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prelungite la tractoare
a-
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agricole din Capitală

losif POPA
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In ultima săpfămînă ritmul lucrărilor agricole a fost 
incefinit datorită precipitațiilor abundente care au că
zut în toate regiunile. S-au semnalat temperaturi scă
zute, sub zero grade, în nordul Moldovei și în depre
siunile intramontane din vestul Transilvaniei. Datorită 
scăderii temperaturii, la 31 octombrie și 1 noiembrie, 
în nordul Moldovei și vestul Transilvaniei, solul a fost 
acoperit partial de zăpadă.

Ținînd seama că timpul continuă să se înrăutățească, 
se impune terminarea grabnică a lucrărilor agricole de 
toamnă. Trebuie grăbit recoltatul porumbului mai ales 
în regiunile Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară și Cluj. 
Există rămîneri in urmă la scosul și transportatul sfeclei 
de zahăr în regiunile Brașov, Oltenia și București, iar 
pentru cartofi, în regiunile Brașov și Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Semănatul griului a fost terminat in gospodăriile 
de stat din regiunile Argeș, Bacău, Dobrogea, Galafi, 
Iași, Oltenia și București și în cooperativele agricole din 
regiunile București, Dobrogea, Galafi și Ploiești, 
necesare măsuri tehnice și organizatorice urgente

Iru ca semănatul griului să fie terminat în următoarele 
zile și în regiunile Mureș-Auionomă Maghiară, Cluj, 
Brașov și Crișana.

Intrucif numeroase tractoare au fost eliberate de la 
semănat și transport se impune folosirea lor rațională la 
executarea arăturilor de toamnă. Pînă în prezent au 
fost arate circa 2 200 000 hectare, ceea ce reprezintă 
mai mult de jumătate din suprafețele prevăzute. Rezul
tate mai bune au fost obfinute în regiunile Dobrogea, 
București, Galafi, Suceava, Oltenia și Ploiești, in întrea
ga țară există condifii să se facă arături de calitate.

Organele de partid, consiliile agricole și uniunile co
operatiste sînt chemate să sprijine îndeaproape gospo
dăriile de stat și cooperativele agricole pentru a putea 
termina grabnic lucrările agricole de toamnă, condifie 
hofărîtoare pentru obținerea unor recolte mari în anul 
viitor. '

Raidul-anchetă 
lucrările agricole 
nomă Maghiară

Cum sînt dirijate 
forțele de lucru ?în aceste zile, cooperativele gricole și gospodăriile de stat din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară grăbesc semănatul griului, în raioanele Gheorghieni și Ciuc această lucrare s-a terminat. Cu totul nesatisfăcător se desfășoară semănatul în cooperativele agricole din raionul Luduș. Din cele 25 863 ha cîf este prevăzut, s-au semănat numai 18 000 ha. Suprafețele realizate puteau fi mult mai mari dacă peste tot s-ar fi lucrat . ca în unitățile fruntașe. La cooperativele agricole din Bărboși, Luduș, Grebenișu de Cîmpie și altele, aproape s-a terminat semănatul griului. în alte locuri se lucrează într-un ritm lent, cu mult sub posibilități. în seara zilei de 4 noiembrie, la sediul cooperativei agricole din Zau de Cîmpie, a avut loc ședința operativă a consiliului de conducere cu brigadierii. De aici a rezultat că mai este de executat un mare volum de lucrări, printre care recoltatul porumbului, pe o suprafață de aproape 200 ha, pregătirea terenului pentru semănat pe 150 ha și efectuarea însămîn- țărilor pe 145 ha.„Pînă zilele trecute nu am putut respecta graficul lucrărilor prevăzute — a spus inginerul agronom Emil Anca — deoarece nu am dirijat în mod rațional forțele existente. Din acest motiv, precum și din cauza ploilor, semănatul griului se va face cu o săptămînă în- tîrziere. Prin dirijarea zilnică a 400—500 de cooperatori la recoltatul sfeclei de zahăr și a porumbului, în urma introducerii muncii în

schimburi vom grăbi executarea acestor lucrări".Intențiile sînt bune dar de ce nu au fost luate din timp asemenea măsuri și nu acum cînd iarna bate la ușă ? în numeroase alte unități din raionul Luduș ritmul însămîn- țărilor nu s-a ridicat încă la nivelul dotației 'tehnice a celor două S.M.T.-uri. Media zilnică la semănat, la data de 4 noiembrie, a fost de numai 200—300 ha.Și în raionul Tîrnăveni, vecin cu Ludușul, continuă să existe însemnate suprafețe neînsămînțate. Cauza principală, care determină rămînerea în'urmă, constă în modul defectuos de organizare, în unele cooperative agricole, a recoltatului. Cîteva date sînt concludente în acest sens. în ultimele zile, în cooperativele agricole din raion, s-au recoltat mai puțin de 800 ha cu porumb. în ziua de 3 noiembrie 10 unități, dintre care Mica, Baia și altele, nu au recoltat nici măcar un hectar cu porumb. Așa se face că în aceste unități, neexistînd teren pregătit, în ultima decadă a lunii octombrie s-au însămînțat doar 5—25 ha.în unele cooperative din raioanele Tg. Mureș și Odorhei se constată că ar fi necesar un număr mai mare de tractoare și mașini de semănat. Cu toate. acestea, serviciul regional S.M.T. nu rezolvă cu destulă operativitate redistribuirea tractoarelor și altor mașini agricole devenite în unele locuri disponibile. în cooperativele Coz- meni, Tușnad și altele, din raionul Ciuc, însămînțările sînt terminate, dar tractoarele disponibile nu au fost dirijate în alte locuri. .Se impun măsuri urgente pentru folosirea intensă a tuturor for-

vederea terminării lucră-

III
•

Fiecare 
participat 
rate ori 
de genul

— Ce mai face
L-ai mai văzut ?

— Nu l-am mai 
zut de 10 ani, de 
terminarea facultății. Am 
auzit că e profesor la 
Liceul Y. Curios. Nu-ți 
amintești cum era ?

S-o fi schimbat...
— Imposibil I...
Și urmează o poveste 

uitată, oarecum hazlie, 
poate chiar ridicolă. Se 
mai găsesc și alte amă
nunte, unele de bună 
seamă inventate, și ima
ginea fostului coleg sau 
cunoscut capătă niște 
contururi care greu mal 
pot fi refăcute.

Se vor găsi ascultă
tori docili care din in
diferență sau din ser
vilism sau pur și simplu 
din plăcerea de a rîde 
(mai ales cînd fotul se 
înfîmplă în jurul unei 
sticle de vin) vor au
tentifica sentința ; și iată 
că un om pe care foștii 
colegi sau cunoscuți nu 
l-au mai văzut de zece 
ani devine un personaj 
deocheat.

Destinația unor ase
menea conversații de
vine și mai gravă în 
cazul cînd X a avut în- 
tr-adevăr pe parcursul 
vieții niște întîmplări 
nefericite, sau cînd se 
urmăresc scopuri rău 
voitoare.

Se înfîmplă ca la a- 
semenea conversații să

acte pozitive ale lui X , 
ar putea să fie inter-51' 
pretate pe dos. Și nu 
o dată X se va izbi de 
niște vefo-uri sau 
niște bariere care-i pot 
altera existența. Sau în 
cel mai bun caz va în- 
fîlni o îngăduință supe
rioară.

Cam așa se nasc „por
tretele orale", de acest 
fel. Din păcate inerția 
e uneori foarte puterni
că și portretul fals, răs- 
jSîridit prin zeci și sute 
de copii, capătă pre- 
terifii și șanse de eter
nitate. Și mai e ceva. 
Cei mai activi colpor- 

unui asemenea 
sau al copiilor 
tocmai cei ca- 

s-ar potrivi cel

(Continuare în pag. a III-a)

Unul din obiectivele politicii partidului și guvernului nostru la sate este ridicarea nivelului de civilizație, crearea unor condiții noi de viață materiale și spirituale . pentru masele largi ale țărănimii. în desfășurarea acestui proces, cerințele țărănimii • se schimbă structural, se diversifică

UN RĂSPUNS LINIȘTITOR care
ta

A 9 ■

în 
nu-

Cu cîteva luni în urmă, ziarul nostru a publicat articolul „Secrete de familie sau ce înseamnă să nesocotești disciplina investițiilor". Ministerul Industriei Construcțiilor ne-a trimis o scrisoare de răspuns, in care se relatează despre ajutorul multilateral acordat de minister, în calitate de proiectant, constructor și beneficiar, tinerei Fabrici de ciment de la Bîrsești. Cităm din a- ceastă scrisoare : „Este un mare succes faptul că, datorită eforturilor depuse de toți factorii — pro- iectanți, uzine constructoare de mașini, constructori, montori și fabrică — precum și sprijinului permanent acordat de ministerul nostru, aceasta (Fabrica de ciment din Bîrsești — n.r.), a realizat parametrii principali proiectați mai devreme decît graficul stabilit pentru atingerea lor. Sprijinul acordat de către ministerul nostru se referă nu numai la acțiunile de realizare a investiției, ci și la asigurarea cadrelor necesare fabricii, la pregătirea lor și la asistența tehnică permanentă ce a fost asigurată. Zeci de cadre de specialiști din alte întreprinderi au fost detașate la această fabrică, mii de zile-muncă au fost depuse de specialiștii ministerului în cadrul fabricii pentru rezolvarea multiplelor probleme de ordin tehnic și organizatoric".

Față de acest ajutor, ar fi fost firesc ca fabrica amintită să-și îndeplinească în condiții foarte bune sarcinile de plan. Totuși, realitatea este alta. La sfîrșitul trimestrului trei, Fabrica de ciment din Bîrsești nu și-a realizat o serie de indicatori importanți. Notăm nivelul cî- torva dintre ei: producția-marfă .97,3 la sută, producția-marfă vîn- dută și încasată 87,7 la sută, beneficiul reprezintă numai 60 la sută

ganizatorice, au venit în fabrică ca inspectori sau simpli excursioniști, îmi stăruie în minte și acum un caz. Nu de mult timp am întîmpi- nat greutăți la încărcarea sacilor cu ciment. Am cerut sprijinul Direcției generale a industriei silica- ților, de care aparține fabrica. Drept răspuns, ne-am pomenit vizitați, repet, vizitați de tehnicieni de la fabricile de ciment din Bicaz, Brașov, Turda și Medgidia, care, după
PE MARGINEA ARTICOLELOR „SCÎNTEIIdin cel planificat, iar costurile efective le depășesc pe cele planificate.întrucît sprijinul acordat de minister nu s-a materializat deocamdată, am cerut explicații tov. Du

mitru Mustoiu, secretarul comitetului de partid din fabrică, care ne-a spus :— Dacă ne luăm după numărul mare de oameni care s-au perindat prin fabrică, ar trebui să fim foarte mulțumiți. Pe noi nu ne interesează însă numărul celor trimiși, ci ajutorul efectiv pe care-1 așteptăm de la ei. Majoritatea tovarășilor de la minister sosiți să rezolve probleme tehnice sau or-

au fienuce au stat cîte două-trei zile, plecat fără ca defecțiunile să înlăturate.— Pînă la urmă, au fost sau eliminate aceste neajunsuri ?— Au fost, dar tot de către tehnicienii noștri, după ce s-a pierdut timp prețios la expedierea cimentului. Ca atare, mii de tone de ciment s-au aglomerat peste stocurile normate. Mă întreb oare, ce fel de specialiști au fost cei care au venit în fabrică în numele forului tutelar și care mai mult ne-au încurcat decît să ne ajute ?
Viorel SALAGEAN

continuu ; ceea ce cu ani in urmă ar fi fost aproape de neconceput, astăzi devine o nevoie firească, elementară.în acest context, conducerea partidului a hotărît să se intensifice acțiunea de construire a brutăriilor sătești de către cooperativele agricole de producție sau cooperativele de consum, astfel incit să existe brutării în toate comunele. De asemenea, în cadrul măsurilor complexe stabilite de partid, sarcini importante . revin cooperației de consum pe linia dezvoltării unităților prestatoare de servicii.Schimbările . înnoitoareau avut loc în viața fiecărei familii țărănești, creșterea continuă a veniturilor fac necesară existenta unei rețele cuprinzătoare de u- nități prestatoare de servicii, prin care populația să-și poată întreține și repara bunurile .cumpărate și unde- să-și comande, diferite obiecte de îmbrăcăminte și .încălțăminte ; este vorba de a asigura totodată desfășurarea acestei activități la un nivel ridicat, corespunzător exigențelor actuale.Rețeaua vicii a < cuprindea, cut, circa La aceeași dată, consum Sînt, că o tății tru acordat atenția voltarea rețelei într-un ritm iar repartizarea unităților este neuniformă pe cuprinsul regiunilor și raioanelor. în regiunile Banat, Brașov și Ploiești, de exemplu, situația unităților este mai bună în timp ce în regiunile Iași, Maramureș, Suceava, Oltenia, Galați numărul lor este redus, fapt ce se reflectă în nivelul nemulțumitor al deservirii populației sătești. Deficiențele în organizarea teritorială au condus la situația ca în 600— 700 de comune din cuprinsul raioanelor Răcari, Titu, Slobozia, Ur- ziceni, Giurgiu, Fetești, Pitești,

prestatoare de ser- cooperației de consum , la finele anului tre- 6 600 de unități, cooperația de deținea 552 de brutării, evident, cifre care dovedesc bună bucată de timp activi- de prestări de servicii populația sătească nu cuvenită.a avut lent, nesatisfăcător, unităților
pen- i s-a Dez- ioc

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a II-a)

pasiunea negajiei, pen
tru care orice treaptă 
urcată de un om cinstit 
pare un atentat împo
triva propriei lor 
soane.

Ce este dureros 
toate acestea ? Nu
mai lipsa bunului simț, 
a unui cadru și unui 
spirit intelectual, nece
sare oricui și oricînd, 
mai ales cînd centrul 
unei discuții este esen
ța și destinul unui om ; 
foarte dureroasă, ului
toare, este opoziția ab
surdă, refuzul împotriva 
realității. Orice om are 
nu numai dreptul ci și 
potențialul de a se 
schimba, de a fi altul 

inter-51' decît cel de ieri. El nu 
poate încremeni înlr-o 
anumită atitudine său 
intr-o anumită stare sau 
înfr-o anumită relație 
fixă cu societatea și lu
mea. Timpul, chiar în 
unitatea sa cea mai mă
runtă — minutul, secun
da — influențează per
manent asupra omului 
și asupra condiției sale. 
Pentru că timpul nu este 
o noțiune abstractă, mă
car în dimensiunile pla
netei noastre, ci o suită 
de întîmplări, de fapte, 
de trăiri, de întîlniri ne
întrerupte cu oameni, e- 
venimenfe, noutăți, ne
cunoscute. Simpla înfîl- 
nire cu o greșeală, cu o 
durere, cu un om, cu

de

ttiH ai 
portret 
lui sînt 
rora li 
mai bine. Pentru că ma; 
există în societatea 
noastră oameni care 
poartă în ei instinctul și

(Continuare 
în pag. a II-a)

europeană
CONVORBIRE CU DL. HANS SCHAFFNER. 
PREȘEDINTELE

■/

CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENEîn legătură cu lucrărileConsiliului ministerial al ției europene a liberului (A.E.L.S.), ținută recent în tea portuqhezâ Cascais, o convorbire cu personalitatea cea
sesiunii Asocia- schimb localita- am avut

AL PARTIDULUI MUNCII DIN ALBANIA

Dragi tovarăși, TIRANA
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării Partidului Muncii din Albania, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, membrilor' de partid și întregului popor albanez, un călduros salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.In lupta poporului albanez pentru libertate și independență națională, făurirea Partidului Muncii din Albania a constituit un eveniment de deosebită importanță. Sub conducerea partidului, oamenii muncii din Albania au dus o luptă hotărîtă împotriva fascismului și a reacțiunii, pentru triumful revoluției și făurirea noii societăți socialiste. Prin munca sa harnică, poporul albanez a obținut realizări de seamă în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului său de trai material și cultural. Exprimîndu-și bucuria pentru aceste succese, comuniștii români și întregul nostru popor urează din inimă poporului frate albanez noi viqtorii pe drumul progresului și înfloririi Republicii Populare Albania.vNe exprimăm încrederea că relațiile de prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Albania, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Albania se vor dezvolta continuu, pe baza marxism-leninisrhului și internaționalismului socialist, spre binele popoareloi’ noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Maiestății Sale HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei ADDIS-ABEBACu prilejul Zilei naționale a Etiopiei am deosebita plăcere ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să adresez Maiestății Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului etiopian prieten.

C1IIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIExprimăm Excelenței Voastre adinca apreciere pentru mesajul dv. de felicitări și bune urări transmis cu prilejul aniversării încoronării noastre și vă adresăm cu căldură, la rindul nostru, bunele noastre urări.

mai reprezentativă la conferință, președintele Confederației elvețiene, Hans Schaffner. Discuția s-a axat asupra problemei schimburilor comerciale între statele membre ale A.E.L.S. și țările socialiste, problemă abordată de numeroși participanți la conferință, care s-au pronunțat în favoarea unei mai larqi cooperări.Dl. Hans Schaffner a început prin a afirma că ultimii doi ani au marcat o schimbare a climatului în relațiile economice dintre țările europene cu sisteme sociale diferite, dar că totuși deschiderea a- ceasta nu poate fi considerată încă satisfăcătoare, volumul schimburilor menținîndu-se încă la un nivel care nu corespunde posibilităților. Desigur că țările continentului european au concepții diferite asupra conducerii economiei, există diferențe de sistem economic, sînt deosebiri între economia planificată din țările răsăritene și economia de piață specifică țărilor occidentale. Dar, a relevat d-sa, a- ceste deosebiri nu constituie o barieră în dezvoltarea normală a relațiilor comerciale. în consecință, trebuie să ne îndreptăm atenția în direcția găsirii și dezvoltării modalităților de intensificare a schimburilor.în continuare, președintele Confederației elvețiene s-a referit la necesitatea eliminării discriminărilor care pot împiedica libera dezvoltare a comerțului, pledînd pentru o mai bună cunoaștere, care iavorizează schimbul. Vreau să subliniez — a spus d-sa — că a- desea oameni din lumea comercială nu sînt informați asupra necesităților pieței. Elveția este partizana eqalității depline între toți partenerii comerciali, a intensificării cooperării economice cu toate țările. Cred că o problemă ni se pune nouă, tuturor : aceea ca produsele noastre să fie competitive.Abordînd problema importanței ameliorării climatului politic în Europa, promovării pe scară mai vastă a cooperării între state, care cr putea favoriza progresul material și spiritual al popoarelor, dl. Hans Schaffner a spus : „Contactele permanente sînt, incontestabil, un factor deosebit de important.Diplomația este și schimb de idei, de inteligență — dacă vreți. A- ceasta este totdeauna profitabil pentru cunoașterea reciprocă. Dezvoltarea turismului este tot atît de dorită pentru realizarea acestui scop. Vedeți, probleme există peste tot. Viața nu ne scutește de ele. Există însă un bun mai prețios decît toate : omul. A pune în valoare capacitatea lui de a produce, qe- niul său creator — iată un obiectiv căruia merită să i se consacre eforturile cele mai mari.
Horia LIMAN

HAILE SELASSIE I 
împărat (Continuare în pag. a V-a)
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Foto i Qh. Vlnțilâ

C.C. al partidului ; el ; apoi, timp de aproa- decenii, în fruntea Co- Central al partidului , care a condus cu succes

au de- hotărîri ale al
Se împlinesc astăzi 65 de ani de la nașterea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, militant de frunte al partidului comunist și al mișcării revoluționare din România, unul din fiii de seamă'.ai poporului și ai națiunii noastre;-Ieșit, ca' și'alt'e cadre ..de. conducere ale partidului, din rîndurile clasei muncitoare într-o perioadă de puternic avînt revoluționar, Gh. Gheorghiu-Dej și-a consacrat întreaga sa viață cauzei celor ce muncesc, slujirii devotate a Partidului Comunist Român — exponentul și apărătorul intereselor vitale ale poporului român, avangarda marxist-leninistă a clasei muncitoare în lupta pentru răsturnarea vechiului regim burghe- zo-moșieresc, în măreața operă de transformare revoluționară a societății, de făurire a unei Românii libere, independente și prospere.înrolat de tânăr în mișcarea muncitorească, Gh. Gheorghiu-Dej a participat la greva generală din 1920'și, în anii următori, la un șir de acțiuni muncitorești în Galați, unde în 1930 se află în conducerea sindicatului de la Atelierele C.F.R.în România începuse o perioadă de adînci frămîntări sociale și dîrze lupte de clasă. în viitoarea acestor lupte, care evidențiau spiritul revoluționar, înalta conștiință politică a clasei muncitoare, partidul s-a legat strîns de masele muncitorești, în rîndurile lui intrînd militanți care au adus un suflu nou, proletar, în partid. Un rol important a avut în aceste eroice lupte muncitorimea ceferistă, în sînul căreia s-au creat diferite organe conduse sau aflate sub influența partidului — comitetele de acțiune, comitetele de grevă, de întreprindere, sindicatele. Comitetul Central de acțiune, în fruntea căruia s-a aflat, din însărcinarea partidului, Gh. Gheorghiu- Dej, a avut rolul să coordoneze activitatea comitetelor de acțiune locale ale ceferiștilor.După procesele intentate de re- acțiune conducătorilor luptelor muncitorești, procese transformate de partidul comunist într-o tribună de demascare a regimului bur- ghezo-moșieresc, Gh. Gheorghiu- Dej, împreună cu alți militanți ai partidului, a fost deținut în diferite închisori. în ciuda condițiilor deosebit de grele, cadrele de bază ale partidului aflate în temnițe au desfășurat o intensă activitate politică, transformând închisorile în adevărate școli de educare și căli-, re revoluționară.în anii dictaturii fasciste, Partidul Comunist Român, ridicîn- du-se în apărarea intereselor naționale, a organizat lupta poporului pentru răsturnarea regimului antonescian, ieșirea din războiul dus alături de Germania și alăturarea țării la coaliția antihitleris- tă. Planul de acțiune elaborat de activul de partid din afară și din închisori, în frunte cu Gh. Gheorghiu-Dej a constituit baza pregătirii și desfășurării insurec-

ției armate de la 23 August 1944, presle fidelă a Intereselor care a dus la eliberarea țării, a. deschis o pagină nouă' de istorie îț£ viața poporului român.Au urmat marile bătălii de clasă pentru cucerirea puterii,, pentru transformări economice și sociale cerute de. nevoile dezvoltării, societății românești) '-'îndeplinind funcția de ministru "al comunicațiilor și lucrărilor publice, Gh. Gheorghiu-Dej a muncit neobosit pentru redresarea acestui sector esențial în reconstrucția economică și susținerea efortului de război.La Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945, Gh. Gheorghiu- Dej a prezentat Raportul Politic al Comitetului Central, care cuprindea un amplu program de luptă a partidului. Conferința l-a ales pe Gheorghiu-Dej secretar gene- al < ' 'aflat două
Gh. ral 
s-a 
pe miletului comunist, poporul român din victorie în victorie, în lupta pentru înfrîngerea reacțiunii, pentru cucerirea întregii puteri politice și desfășurarea operei de construire a orînduirii noi, socialiste.în funcțiile înalte pe care le-a deținut, pa prim-secretar al Comitetului Central al partidului șl, pe linie d^ț^tat, ca președinte al Consiliului. <“ ședințe, al 'C, Gheorgbiu-Jțej a militat cu perseverență

s Miniștri și apoi pre- insiliului de Stat, Gh.severenț|Mptru promovarea politicii de industrializare a țării, pentru elaborarea și înfăptuirea partiduMfîtțde atragere a lioanelor de țărani pe șui socialismului, pentru carea nivelului de trai material și cultural al poporului, pentru consolidarea continuă a orînduirii noastre. Promotor fidel al politicii externe a partidului și statului nostru, pusă în slujba cauzei păcii și socialismului în lume, a întăririi forței și coeziunii sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste, Gh. Gheorghiu-Dej s-a a- firmat ca un militant mișcării comuniste și muncitorești internaționale.încetarea din viață Gheorghiu-Dej, fiu credincios clasei muncitoare și al poporului român, a constituit o grea pierdere pentru partidul și poporul nostru.înfăptuind opera măreață, de transformare revoluționară a societății, poporul român, sub con- partidului comunist, a și obține noi și în-

liniei mi- făga- ridi-

de seamă al
a lui Gh.al

ducerea obținut suflețitoare succese în munca sa plină de avînt pentru înflorirea . patriei, pentru progresul și prosperitatea orînduirii noastre socialiste. Importantele rezultate obținute în toate domeniile vieții sociale își au izvorul în politica justă a partidului, care aplică în mod creator învățătura marxist-leninis- tă la condițiile concrete ale țării noastre, în elanul cu care oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc politica sa, ex-

(Urmare din pag. D

o carte, poate Influen
ta enorm destinul cuiva.

Să ne amintim de fos
tul nostru prieten, sau 
coleg, sau cunoscut pe 
care-l vedem astăzi pe 
o treaptă de cinste pe 
deplin meritată. Dacă 
vom căuta cu tot dina
dinsul în amintiri, fără 
îndoială că vom desco
peri amănunte care, 
văzute în sine, ne vor 
uimi. Cum se poate că 
acest om corijent la 
chimie în clasa a Vl-a 
a ajuns un bun chimist? 
(Faptul e real și s-a pe
trecut la vechiul liceu 
din Bîrlad). Oare nu 
tocmai acea corijentă 
a avut darul să influ
ențeze asupra destinu
lui său ? Indiscutabil. 
Ofer acest exemplu

pentru a demonstra că 
întîlnlrea cu o durere 
sau cu o eroare, în loc 
să nege capacitatea cui
va, dimpotrivă i-o sti
mulează. Și concluzia 
acestei întîmplări ple
dează net în favoarea 
schimbării omului, la 
urma urmei în favoarea 
condifiel sale.

lată de ce uneori ne 
aflăm în conflict aprig 
cu oameni care răspîn- 
desc o anumită opinie 
despre X, și pe care noi 
îl cunoaștem cu totul 
altfel. Nu putem rămî- 
ne în aprecierea unui 
om cu părerea facilă și 
condamnabilă pe care 
ne-o conferă un anumit 
și singular amănunt din 
viafa lui, chiar în cazul 
cînd acel amănunt re
prezintă o greșeală. 
Timpul și în primul rînd

consecinfa erorii acțio
nează permanent și 
nace în sens pozitiv 
nu neg, bineînțeles, 
cepfiile — pentru 
destinul omului și atitu
dinea societății fafă de 
el sînt și trebuie să fie 
pozitive. în fond socie
tatea noastră care prin 
constitu)ie își propune 
ca fel fundamental afir
marea personalității 
apărarea demnității 
mane — unul din 
mai emoționante și 
fecunde idealuri, 
lizează prin toate 
cările ei o neîntreruptă 
activitate de educafie a 
omului.

Există de bună sea
mă un criteriu care să 
ne ferească de riscuri 
și de greșeli : esenfiale 
sînt actele omului, prin 
ele se judecă relațiile 
sale cu societatea.

te-

ex-
că

u- 
cele 
mai 
rea- 
miș-

ale întregului popor.Un deosebit avînt creator terminat istoricele Congresului al IX-lea al P.C.R. în scopul îndeplinirii programului adoptat de congres) (Comitetul Central al partidului a elaborat în a- cest răstimp un ansanibiu de măsuri economice- și politice de o mare însemnătate. Entuziasmul și hotărîrea cu care întregul popor muncește pentru a da viață sarcinilor trasate de partid își găsesc o puternică ilustrare în îndeplinirea și depășirea pe primele 9 luni ale anului a prevederilor cincinalului la producția globală industrială, ca și la principalele produse agricole.Pe baza creșterii potențialului economic al țării, se asigură îmbunătățirea multilaterală a condițiilor de viață ale poporului, condiții optime pentru o viguroasă dezvoltare a națiunii noastre socialiste, se creează perspective de continuă și rodnică afirmare a tuturor forțelor sale creatoare.Partidul șl guvernul desfășoară o intensă activitate pe plan internațional, îndreptată spre întărirea prieteniei și alianței cu toate țările socialiste, întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești, a tu- turor forțelor antiimperialiste, dezvoltarea colaborării cu toate statele indiferent de orînduirea lbr socială, promovarea în relațiile internaționale a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. — principii care chezășuiesc însănătoșirea climatului politic mondial.în fața poporului român, a României socialiste se deschid perspective strălucite de progres, prosperitate, bunăstare și fericire. Aceasta însuflețește milioanele ce- s lor ce muncesc de la orașe și șate. 1 înzecește energia lor creatoare, îi j mobilizează la înfăptuirea neabă- ! tută a politicii partidului comu- 5 nist, călăuza încercată pe drumul J luminos spre culmile civilizației — j comunismul.

Locuinfo noi în cartierul Nicolina lași

In regiunea Ploiești

La Vîlcele, Costești, Tohani, 
Nîș.cov și în alte localități ru
rale din regiunea Ploiești lu
crează din plin 
Acestea dispun, 
lor de lucru, de 
țr.u maturizarea 
trarea pîinii, diferite anexe 
sociale etc. Pînă la sfîrșitul a- 
nului vor începe să producă 
alte noi brutării aflate în 
construcție la Mihăilești (cu o 
capacitate de 4 500 kg pîine în 
24 ore), Cojasca și Lipănești.

Producția de pîine realizată 
in brutăriile sătești din regiu
ne a crescut anul acesta cu 
peste 40 la sută. în anii ac
tualului cincinal, numărul bru
tăriilor sătești va spori cu încă 
138 de unități.

brutării . noi. 
în afara săli- 
magazii pen- 
făinii și păs-

(Urmare din pag. I)----------------------- - iSlatina, Caransebeș, Botoșani, Să- veni etc. să nu existe nici un fel de centre de deservire, locuitorii comunelor fiind nevoiți să se deplaseze la distanțe apreciabile pentru obținerea celor mai elementare servicii. în mică măsură s-a organizat mai ales activitatea de întreținere și reparații a obiectelor de uz casnic și gospodăresc, a obiectelor de folosință îndelungată, în multe locuri, asemenea secții nu au fost organizate pur și simplu din cauză că unii președinți și șefi contabili de cooperative nu au vrut să se încarce cu sarcini în
Fiecare cefăfean trebuie să-și pri

mească la timp drepturile bănești ce 
i se cuvin — asupra acestui lucru 
nu mai încape nici o discuție. Preve
derile legale asigură condiții tuturor 
cetățenilor, pentru a intra, fără pier
dere de timp și fără dificultate în 
posesia a ceea ce, de fapt, le apar
ține.

Din mai multe scrjsori sosite la re
dacție rezultă însă că unele insfifufij 
sau întreprinderi, în loc să se confor
meze acestui principiu elementar, 
creează greutăți în modul de satisfa
cere a drepturilor bănești ce se cu
vin sa lariafi lor.

Daniel Negoescu din Brașov, sfr. 7 
Noiembrie nr. 8, ne scrie că, între 15 
noiembrie 1962 și 1 noiembrie 1964, a 
fost angajat ca felcer igienisf la cir
cumscripția sanitară Techirghiol. De 
la 22 aprilie 1963, a fosf obligat, în 
urma unei decizii dată de secfia să
nătate a Sfatului popular al orașului 
Constanta, să facă serviciu de gardă 
în fură, de la orele 20 și pînă la 3 
dimineafa. Infrucît aceste ore (în to
tal mai bine de 1 100) efectuate peste 
normă nu au putut fi compensate, în 
mod normal, Sfatul popular al ora
șului Techirghiol avea datoria de a i 
le plăti celui în cauză. Acest lucru 
nu s-a întîmplaf însă nici după doi 
ani. Deși sesizat de redacție, Sfatul 
popular al orașului Constanta nu pare 
intrigat de această nepermisă încăl
care a legii. In răspunsul trimis zia
rului, recunoaște să „cele sesizate 
sînt reale”, dar în loc să ia măsuri 
împotriva vinovafilor, consideră doar 
că este „necesar ca Sfatul popular 
Techirghiol să găsească formele de 
compensare bănească a acestor ore 
prestate”. De ce n-au fost găsite a- 
ceste forme pînă acum? Cum sînt 
posibile asemenea anomalii și de ce 
nu se iau măsuri penfru înlăturarea 

•lor?
Virgil 

rele de 
lina, nu 
copil, deoarece secfia 
Sfatului , 
eliberează adeverința de stare mate
rială. De ce nu i se eliberează aceas
tă adeverință ? Pentru că... proprieta
rul locuinfei în care petiționarul este

C. Gîndu, lăcătuș la Atelie- 
reparaf material rulant Nico- 
poate primi alocafia pentru 

■' i financiară a 
popular al orașului lași nu-i
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centrale și direcțiile regionale de proiectare —: absorbite în îndeplinirea -sarcinilor lor . curente, de amploare — nu se ocupă de estetica stradală și nici de elementele de echipare și mobilare a spațiului urban decît în măsura în care investiția include a- ceste probleme în ansamblul prevederilor ei și le rezervă fonduri. Lipsa a- telierelor de proiectare de specialitate, inițiativele gospodărești pripite, neconfruntate și cu părerea arhitectului-urbanist, poziția uneori concesivă a organelor ce răspund de disciplina în construcții, precum și lipsa unei activități coordonate în acest cum just se sem- care
Am citit cu mult interes articolul „De noi toți depinde eleganța veștmintelor orașului", publicat recent. în legătură cu problemele abordate aș vrea

să-mi expun și eu cîteva puncte de vedere.Conceperea și execuția elementelor de „amănunt urban" nu revine întotdeauna celor mai compe-
tenți decoratori, artiști plastici, tehnicieni și specialiști, fapt ce conduce adeseori la realizarea lor funcțională și estetică nesatisfăcătoare. Institutele

sens»nala în articolul la m-am referit la începutul acestor rânduri — înlesnesc apariția în contextul orășenesc' a mente tonante impune, mea, o
Unor ele- de prisos, dis- și neavenite. Se 

după părerea 
participare mai

directă și mai activă a ar
hitectului la acțiunile 
complexe de înfrumuse-

simplu chiriaș nu și-a achitat unele 
datorii față de sfat.

Oficiul de prevederi sociale de la 
Sfatul popular al raionului Bîrlad nu 
a acordat nici pînă astăzi ajutorul 
familial Dochifei Necula, membră în 
cooperativa agricolă de producfie din 
comuna Dodești, deși soful acesteia 
a plecat să-și facă stagiul militar încă 
de acum un an și ceva în urmă. Ce
rerea de ajutor i-a fost respinsă pen
tru că veniturile realizate anterior de 
cei doi soți în cooperativa agricolă 
de producfie depășesc un anumit pla
fon. Oficiul de prevederi sociale n-a 
luat în considerare că venitul realizat 
numai de sofie, care rămînea singură

unei deplasări cu echipa culturală și, 
după un tratament de cîteva luni, a 
fost propusă pentru pensionare. Sfa
tul popular al raionului Bistrița, în loc 
să dispună plata ajutorului de boală 
pînă la 30 iulie cînd învățătoarea 
Margareta Moldovan a ieșit din spi
tal, a trimis certificatul medical îna
poi Oficiului de prevederi sociale al 
raionului Toplifa care urma să-i în
tocmească dosarul de pensie. în a- 
fară de aceasta, au trebuit să freacă 
mai multe luni pînă la întocmirea do
sarului respectiv, pe de o parte pen
tru că oficiul de prevederi sociale 
nu a primit actul oficial din care 
rezulte data încetării ajutorului

să 
de

boală salariului, iarcu un copil mic, este mult mai mic. în 
curînd, soful ei urmează să se în
toarcă acasă. După logica celor de la 
oficiul de prevederi sociale Bîrlad, 
abia acum I s-ar cuveni ajutorul ce
rut, deoarece li se poate prezenta o 
dovadă că soful, în ultimul an, n-a 
avut nici un venit. Din cauza unei a- 
semenea pretenții birocratice, ar urma 
că ajutorul respectiv să fie acprdaf 
abia atunci cînd familia Dochifei Ne
cula...': nu mal are nevoie de" el.

Despre un alt caz de nepăsare ne 
relatează în scrisoarea sa profesorul 
Vaier Moldovan din orașul Toplifa. 
în primăvăia șcejșfui an, sofia lui, 
pînă atunci învățătoare la școala ge
nerală din comuna Șieuț, raionul Bis
trița, a suferit un accident în timpul

altă parte pentru că direcfia 
școlii generate din Șieuf i-a eliberat 
două adeverinfe contradictorii pri
vind încadrarea pe care învățătoarea 
a avut-o în ultimul an la școala res
pectivă. Tntr-un astfel de caz, lucru
rile puteau fi rezolvate cu totul alt
fel, dacă — dinfr-un firesc sentiment 
de omenie.— cqi cărora li s-a cerut 
ajutorul n-ar fi putut sta o clipă II- 
niștifi pînă ce nu se asigurau că în
vățătoarea în cauză și-a primit toate 
drepturile cuvenite.

Te întrebi pe bynă dreptate : cum 
își permit unii funcționari să aducă 
prejudicii cefăfenilor ? Una din ex- 
plicafii constă în aceea că în unele

plus. Nu este mai puțin adevărat că nici acolo unde există asemenea unități, nu li s-au asigurat condiții corespunzătoare de funcționare. Pentru lor lor nu se cantități infime ce le împiedică, o seamă de comenzi. Greutăți s-au întâmpinat și se întâmpină în continuare și în asigurarea spațiilor necesare.Recent, Comitetul executiv al CENTROCOOP a stabilit un plan concret de dezvoltare și îmbunătățire a activității sectorului de prestări de servicii în anii 1966—1970. în această perioadă se prevede or-

acoperirea nevoi- repartizează decît de materiale, ceea firește, să execute

locuri ilegalitățile săvîrșite pe cale 
birocratică rămîn nepedepsite.

Cetăjeanul M. Fllipescu din Bucu
rești, b-dul Metalurgiei nr. 13 a so
licitat serviciului de gospodărire a 
spafiului locativ din raionul Nicolae 
Bălcescu eliberarea unei dovezi pen
tru a beneficia de reducerea chiriei. 
A mers la inspectorii Pleșa și Oan- 
cea, la șeful serviciului. L-au trimis 
fiecare de la unul la altul, dar do
vada nu i-au eliberat-o. „M-am în
voit de 5 ori de la întreprindere 
pentru a merge la S.G.L. — ne scrie 
M. Filipescu. Eu am pierdut 5 zile de 
muncă pînă acum ca să pot objine 
dreptul meu. Pe 
tiriui să plătesc 
inie.

La începutul 
lăcătușul Constantin 
la Uzina mecanică 
după ce a plătit agenfiei O.N.T. din 
localitate două bilete de tratament, 
a plecat în sfafiunea balneară La
cul Sărat. Aici a aflat însă cu sur
prindere că biletele nu mai sînt va
labile, deoarece contractul încheiat 
între administrata stafiunii și agenfia 
O.N.T. Galafi a expirat. Fără a se sin
chisi însă cîtuși de pufin, funcțio
narii agenfiei O.N.T. Galafi, în loc 
să-și repare greșeala imediat, restitu- 
indu-i banii prin agehfia O.N.T. Brăi
la, i-au pretins celui în cauză să se 
întoarcă pentru aceasta la Galafi. Cul
mea este însă că la întoarcerea acasă 
cefăfeanul n-a reușit decît cu multe 
insistenfe și după ce a suportat o- 
brăzniciile unor lucrători de aici, să 
intre în . posesia banilor. Despre cei 
200 de lei cheltuifi pe drum, despre 
zilele pierdute din concediu — nici 
pomeneală. Chipurile, nu pot fi în
cadrate în nici un capitol de chel
tuieli ale agenfiei I Cu alte cuvinte, 
păgubașul rămîne păgubaș, iar vi- 
novafii nu poartă nici o răspundere. 
Fără îndoială, cei din vina cărora 
oamenii sînt purtafi degeaba pe 
drumuri trebuie să fie nu numai sanc- 
fionafi, ci și obligafi să plătească 
pagubele pricinuite. în felul acesta 
s-ar impune 
cuvenit fafă 
îndrăzni să 
legale.

de altă parte, con
chidă ca mai îna-

lunil sepfembrie, 
Manea, de 
din Galafi,

pretutindeni respectul 
de cefăfean, n'meni n-ar 
știrbească drepturile lui

Dumitru TÎRCOB

țare a localităților, de. do
tare și echipare a spațiului 
urban. Stăpînirea și dozarea amănuntul,uMp. diferitele etape ale modelării și ' remodelării întregului urban, rezolvarea corespunzătoare, funcțională și estetică, a elementelor de mobilare ale orașului nu trebuie să scape atenției și preocupărilor arhitectului. Iată cîteva aspecte asupra cărora aș atrage atenția.Pe trotuarele largi ale' esplanadei din fața hotelului ’,',Gărpați“ din Brașov s-au amplasat jardiniere de formă bizară, executate din ciment alb. Reproducînd, prin mărire la scară, tiparele utilizate pînă la saturație de către fabricile de sticlă sau faianță la confecționarea fructierelor, glastrelor, serviciilor de cafea, jardinierele în cauză distonează cu ambianța generală echilibrată și de gust elevat a orașului.Fără valoare arhitectu- ral-artistică deosebită, dar cuceritoare prin simplitatea și robustețea arhitecturii ei țărănești, fîntî-

na Meșterului Manole din Curtea de Argeș — loc de popas', de contemplare și pioasă zăbovire la porți de legendă — constituie unul din principalele elemente" de notorietate turistică ale orașului. Spațiul din jurul fîntînii — pe care ilustrate mai vechi ni-1 arată mult mai primitor și mai degajat — este în prezent fragmentat de împrejmuiri lipsite de orice justificare funcțională. Țarcurile cenușii din prefabricate de beton, a căror dan- ' telărie „căutată" nu le absolvă de un stingheritor derizorat estetic, maschează monumentul, răpindu-i scara și minimalizîndu-i importanța. Mi se pare total nepotrivită alăturarea unor panouri inexpresive, terne, nelegate de rest — și prin aceasta supărătoare — de vechea fîntînă, simplă, albă, construită cu mijloacele modeste ale unor destoinici artizani dotați, însă, cu un deosebit simț al măsurii,-înțelegerii și respectului pentru natura locului. Este, de asemenea, lipsită de

sens și discutabilă sub raport igienico-sanitar a- menajarea unui „colț zoologic" la numai cîțiva metri de traiectul subteran al izvorului ce alimentează fîntîna. Lăsînd Ia o parte faptul că această dotare, deocamdată redusă ca amploare, nu completează și nu susține interesul preponderent (istoric, etnografic și artistic) al zonei, și nici măcar nu răspunde unoi’ cerințe turistice imediate. Mult mai utilă ar fi fost amenajarea unor spații de odihnă cu mese și bănci, a unor ‘ mici unități comerciale $i de alimentație publică,' suficient distanțate față de fîntînă : ele puteau fi legate de aceasta prin proporții și prin regăsirea, în trăsăturile noii arhitecturi, a nobilei ei simplicități. Gruparea lbr s-ar putea realiza sub forma unui ingenios și pitoresc „târg", în lunca cu belșug • de produse, de tradiții și înnoiri a Argeșului.Dotarea și echiparea plajelor stațiunii Mamaia e și ea încă susceptibilă

de numeroase completări £ și îmbunătățiri. Apare cu f atât mai necesară păstra- | rea și promovarea a tot f ceea ce s-a realizat meri- i toriu în acest sens. Iată de ( ce spargerea garguielor ș din piatră ale fîntînilor de la intrările pe plajă și înlocuirea lor prin meschine robinete de bucătărie provoacă legitime nedumeriri. Gîndite în spiritul tradiționalelor fîntîni („ceșme- le“) dobrogene și legate compozițional cu platformele, bazinele cu orologii solare, parapetele și treptele căre marchează accesele .înspre plajă; micile ziduri de'piatră cu iscări de ape îndeplineau un dublu rolunul de utilitate imediată' pentru pla- . jă și un altul, decorativCred că este o cerință majoră atragerea arhitec- ților și .urbaniștilor la o •participare concretă în acțiunea de ordonare și înfrumusețare a orașelor noastre.
Arh.
Ștefan Radu IONESCU

ganlzarea a peste 11 000 de unități, precum și înființarea a 560 de brutării. Astfel se va asigura ca 
la finele anului 1970 în fiecare co
mună să existe cel puțin 2—4 uni
tăți, în primul rînd croitorii, cizmării, frizerii-coafuri. Totodată, se va lărgi și profilul unităților care vor presta servicii noi: montări de sobe, vulcanizare, tricotaje, tapițerii și altele. De asemenea, pînă în 1970 organizațiile cooperației de consum vor deservi cu pîine. prin brutării proprii, populația din peste 1 600 de comune administrative.In stabilirea formelor de organizare a secțiilor de prestări de servicii se va ține mai mult seama de condițiile, de specificul și cerințele satului nostru, și va urmări să se pună în lucru variate sortimente tradiționale, să se creeze un cadru adecvat, civilizat, în relațiile client-meseriaș.Pentru realizarea sarcinilor cuprinse în planul cincinal, sectorului de prestări de servicii i s-a prevăzut un volum de investiții de peste 236 milioane de lei. Este o sumă considerabilă, care trebuie folosită cu toată chibzuință, în interesul dezvoltării rapide a acestui sector, realizării unor suprafețe sporite de producție cu investiții minime. Pe lîngă construcțiile de unități noi, vor fi amenajate si extinse spațiile existente, se va îmbunătăți mobilierele lor.Dezvoltarea activității țări de servicii sus impune și cadre a acestui rioada 1966—1970 necesar de circa 25 000 de meseriași, care va fi asigurat prin școli profesionale, prin calificarea la locul de muncă (ucenicie), precum și prin atragerea de noi meseriași în rețeaua prestărilor de la sate. Școlile profesionale vor .'pregăti brutari, cizmari, croitori și tâmplari, rămînînd ca specializarea să se facă prin practica în unități. Pe de altă parte, așa cum am mai spus, începînd s-a organizat, cooperația de prin ucenicie.este însoțită de o pregătire teoretică, la disciplinele privind tehnologia și studiul materialelor. Durata pregătirii este în funcție de specificul meseriei, între 2—3 ani. Se prevede să fie calificate anual, pe a- ceastă cale, circa 2 000 de cadre. Atât elevilor școlilor profesionale, cît și ucenicilor ce se califică la locul de muncă li se asigură, pe toată perioada pregătirii, contravaloarea hranei, echipament de protecție, uniformă, transportul dus și întors de la centrele școlare etc. în cadrul acestor măsuri, o atenție deosebită se va acorda organizării unor cursuri și instructaje de specializare pentru meseriașii aflați în cooperația de consum, astfel ca a- ceștia să-și împrospăteze continuu cunoștințele și să poată ține pasul cu cerințele noi.O problemă importantă a sectorului de prestări de servicii o constituie consolidarea economico-or- ganizatorică a tuturor unităților. Este important ca în fiecare unitate munca să fie în așa fel organizată încît prin executarea u- nor lucrări de calitate superioară, la termenele’ stabilite și conform tarifelor fixate, să fie atrasă o clientelă cît mai numeroasă și permanentă.Esențial nilor este și al altor perirea cu riale, utilaje, scuie ca și simplificarea metodologiei de planificare. Și, întrucît ponderea cea mai mare în activitatea secțiilor de prestări de servicii o are repararea bunurilor populației, în cadrul . aprovizionării cu materiale vor trebui valorificate și resursele locale. în realizarea obiectivelor amintite cooperația de consum va colabora cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole - - - 'UCECOM cît și nale și regionaleCooperația de la drum pe baza unui studiu temeinic al situației fiecărei comune, a lipsurilor existente, ca și a ceea ce trebuie făcut în viitor.

de pres- arătate mai asigurarea cu sector. în pese prevede un

din acest an școlar ca formă nouă în consum, calificarea Pregătirea practică

pentru realizarea sarci- și sprijinul ministerelor organe centrale în aco- materii prime și mate-

de Producție, cu cu organele raio- ale acestora, consum va porni
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etroliștii din schelele de extracție' a țițeiului de pe Valea Prahovei cunosc bine e- forturile materiale și bănești din ce în ce mai mari pe care statul nostru le face în anii cincinalului pentru satisfacerea necesităților mereu crescînde ale economiei naționale 
da materii prime minerale, între care se numără și hidrocarburile. Tocmai de aceea, în întreaga lor activitate, ei urmăresc să 
gospodărească cu grijă 
rezervele existente, să a- 
sigure o exploatare eco
nomică și rațională a 
zăcămintelor de țiței. Este un domeniu în care trustul nostru a obținut în ultima vreme o valoroasă experiență.In schelele noastre, a- proape întreaga producție se obține din zăcăminte vechi, unele cunoscute și exploatate de zeci de ani. Zăcămintele oferă condiții geologo-tehnice de exploatare din cele mai variate, începînd de la nisipuri friabile, slab consolidate, pînă la gresii dure, foarte compacte. Extragerea țițeiului din astfel de formațiuni geologice a pus întotdeauna probleme deosebite. Deși s-a căutat să se meargă pe linia intensificării extracției, nu s-au depășit însă limitele unei exploatări raționale, în așa fel încît să se păstreze și să se utilizeze un timp cît mai îndelungat energia naturală a straturilor.

Introducerea procede
elor tehnologice moderne 
de extracție s-a dovedit a 
fi principala cale care 
asigură exploatarea rațio
nală a zăcămintelor de 
țiței. în unitățile noastre s-a căutat să. se extindă îndeosebi acele metode care contribuie la prelungirea perioadei de funcționare a sondelor între două intervenții, la intensificarea extracției și, implicit, la micșorarea cheltuielilor de producție. Migrarea nisipurilor din straturile productive — importantă dificultate care apare la multe sonde o dată cu punerea lor în producție — a fost combătută cu deosebit succes prin injecții de pietriș în formația productivă, urmate uneori de plasarea unui filtru în coloană. In aplicarea metodelor de consolidare a straturilor, colectivul schelei Băicoi a acumulat de-a lungul a- nilor o bogată experiență și se poate afirma că și-a format chiar o tradiție în acest domeniu. în atelierul mecanic al schelei a fost organizat primul centru de confec

Ing. Hie Cișu, directorul Trustuhti de foraj - extracție

Ploiești, relatează despre rezultatele obținute in

EXPLOATAREA ECONOMICĂ

ționare a diferitelor tipuri de filtre pentru toate schelele din țară. Secția complexă „Schela" de la Băicoi prezintă cazuri specifice de viituri de nisip cu procent însemnat de marnă. Injecțiile de pietriș au rezolvat aici o serie de probleme grele de exploatare, unele son

este să reducă, prin dizolvare sau schimbarea tensiunii interfaciale, efectele de blocaj provocate de prezența apei sau a diverselor particule solide depuse în porii rocilor. Substanțele folosite sînt de categoria desemulsionan- ților sau detergenților. în zece luni s-au realizat în

Înaintate:de neputînd fi puse în producție decît după combaterea viiturilor de nisip.
De la începutul acestui 

an, pe întregul trust au 
fost efectuate 47 operații 
de consolidare a straturi
lor prin injecții cu pietriș, 
obținîndu-se un plus de 
producție de cîteva mii de 
tone de țiței. S-a dovedit că rezultatele sînt cu atît mai bune, cu cît aceste operații sînt aplicate chiar din perioada probelor de producție. Proporția operațiilor reușite se ridică la 60—70 la sută, ne- întîlnită pe alte șantiere din țară. De remarcat este faptul că aplicarea largă a metodelor de combatere a viiturilor de nisip a influențat pozitiv buna funcționare a sondelor, contribuind la reducerea timpilor de oprire a acestora pentru intervenții și reparații.în ce privește intensificarea extracției, realizări valoroase s-au obținut prin tratarea formațiilor 
productive cu soluții aci
de sau tensio-active de 
diverse concentrații. Rolul acestor tratamente

unitățile trustului nostru mai bine de 750 de tratamente cu asemenea substanțe, care au determinat extragerea suplimentară a unei cantități însemnate de țiței. Schela Boldești deține primul loc în efectuarea acestor operații, la care se pretează în mod deosebit o serie de sonde ce exploatează zăcămîntul sarmațian, supus unui proces intens de spălare cu apă sărată.Metodele amintite conduc în general la intensificarea extracției prin efecte locale în jurul zonei de drenaj a fi >ărei sonde, fără ca acțiunea lor să se extindă asupra zăcămîntului în ansamblul său, factorul final de recuperare fiind foarte puțin influențat. Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din schele au acționat cu deosebit succes în vederea recuperării cît mai complete a țițeiului din zăcăminte, prin aplicarea proceselor 
de injecție de apă sau 
gaze, fie extracontural, fie intracontural. în prezent, procesele de injecție se aplică în trustul nostru

yla 18 obiective. De la începutul anului, pro
ducția suplimentară ob
ținută pe aceste căi, de 
promovare a tehnicii noi 
se ridică la peste 10 
Ia sută din producția 
totală de țiței realizată de 
trustul nostru în această 
perioadă.în paralel cu injecția de apă și gaze, un aport însemnat la creșterea factorului de recuperare îl vor aduce în viitorul a- propiat metodele termice de intensificare a extracției țițeiului, care s-au experimentat cu succes și în unele din unitățile noastre. Avem convingerea că, printr-o colabora
re strînsă cu specialiștii 
de la Institutul de cerce
tări foraj-extracție Cîm- 
pina și cu sprijinul foru
lui nostru tutelar, com
bustia subterană și in
jecția de abur în strat — 
principalele metode ter
mice cunoscute azi la noi 
în țară — vor depăși, în 
scurt timp, faza experi
mentărilor și vor putea 
fi aplicate in mod curent 
în schele.în contextul acțiunilor întreprinse în unitățile trustului nostru, în vederea asigurării exploatării economice și raționale a zăcămintelor de țiței, se înscriu și măsurile luate pentru reducerea timpilor 
de oprire a sondelor pen
tru lucrările de interven
ție. Prin programarea judicioasă a operațiilor, organizarea rațională a muncii brigăzilor de son? dori, ca și prin dotarea acestora cu un număr sporit de granice-auto de deparafinare și de instalații moderne de lucru (tip P. 40), pierderile de producție generate de intervenții sînt. pe 9 luni din acest an, în medie cu 8 la sută mai mici decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.

devreme, trimestre economii prețul de

IN LEGĂTURĂ

Una din sălile de calcul electronic al grupului de uzine, aparataj electrotehnic și instalații de automatizare 
din Capitală Foto : R. Costin

Cum e și firesc, preocuparea susținută a petroliștilor trustului nostru pentru introducerea și extinderea tehnicii noi, a procedeelor tehnologice moderne, pentru organizarea științifică a muncii brigăzilor de sondori, a avut o influență favorabilă asupra realizării principalilor indicatori de plan. Producția globală și marfă planificată pe zece luni a fost realizată cu trei zile mai Numai pe trei au fost obținute suplimentare la cost în valoare de 4,2 milioane lei și beneficii peste plan de 4,1 milioane lei. Petroliștii noștri sînt hotărîți să dezvolte și să extindă larg experiența dobîndită pînă a- cum în exploatarea rațională și economică a zăcămintelor, asigurînd astfel îndeplinirea exemplară a indicatorilor planului pe întreg anul în curs și pregătirea temeinică a producției anului viitor.

UN RĂSPUNS LINIȘTITOR

CU 0 SITUAJIE CRITICA
(Urmare din pag. I)Pelerinajul ineficient a tot felul de oameni la Bîrsești oglindește formalismul în îndrumarea și sprijinirea fabricii. In întreprindere se constată multe neajunsuri în sectoarele principale : aprovizionare, producție și desfacere. Pînă în prezent, nu s-a reglementat problema furnizorilor de ipsos care, în ciuda reclamatiilor, continuă să livreze material neconcasat. Operația de concasare este făcută în întreprindere, irosindu-se importante capacități de producție și manoperă suplimentară, ajungîndu-se nu

de puține ori la strangulări în procesul de fabricație a cimentului.Recent, într-o situație elaborată de către conducerea fabricii, în legătură cu greutățile întîmpinate în realizarea planului, se arată că „încă de la darea în funcțiune au fost sesizate proiectantului, constructorului și forului tutelar, în special, o serie de deficiențe ale soluțiilor de proiect și execuție". S-a întocmit și o listă cu toate defecțiunile tehnice care nu puteau, fi remediate în fabrică și s-a înaintat ministerului. Timp de multe luni de zile, forul tutelar nu a intervenit. Conducerea fabricii a ținut să reamintească și în acest an
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S-A ÎNCHEIAT CONSFĂTUIREA INTERNAȚIONALĂ 
PRIVIND CULTURA LEGUMELOR ÎN SERELuni s-au încheiat lucrările Consfătuirii științifice internaționale privind cultura legumelor în sere. La această reuniune, înscrisă in programul de lucru al convenției de la Berlin de colaborare teh- nico-științifică în domeniul agriculturii și silviculturii,

au luat parte specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Republica Populară Mongolă, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.In decurs de o săptămî- nă, cit au durat lucrările consfătuirii, participanții
re-

au prezentat referate și comunicări științifice în legătură cu ultimele zultate ale cercetării șipracticii privind construcția de sere, agrotehnica și ameliorarea legumelor cultivate în teren adăpostit.

Paiticipanții au vizitat complexe de seie și stațiuni experimentale legumicole, unde au luat cunoștință de realizările obținute în țara noastră în acest sector de producție al agriculturii. (Agerpres)
Evoluția vremii impune 
o accelerare maximă 
a lucrărilor agricole

7) ezvoltarea economică a unei țări, creșterea standardului de viață presupun consumul unorcantități tot mai mari de energie. Aceasta impune o selecție riguroasă între sursele de energie utilizate în prezent, adică între cărbune, hidrocarburi, energia apelor sau combustibilul nuclear.

{Urmare din pag. I)

I
Acum se văd efectele 
bunei organizări 
a muncii!Ultima situație centralizată la consiliul agricol regional Iași privind mersul lucrărilor agricole de toamnă arată că, în cooperativele agricole, recoltatul porumbului s-a făcut în proporție de 97 la sută, semănatul griului — 96 la sută, iar arăturile de toamnă au fost executate doar pe 57 la sută din suprafețele planificate. Principala preocupare care trebuie să existe în aceste unități este terminarea, în timpul cel mai scurt, a recoltatului și însămînțărilor. Deși procentul nerealizării prevederilor pare mic, este vorba totuși de mii de hectare de pe care urmează să mai fie strînse porumbul, cartofii și sfecla ’ de zahăr, mii de hectare care mai trebuie semănate cu cereale de toamnă. însă cele mai mari eforturi trebuie depuse pentru executarea arăturilor adînci întrucît din cele 266 621 hectare prevăzute, în total pe regiune, nu s-au realizat, pînă acum, decît 151 900 ha. Puteau fi arate suprafețe mai mari ? Experiența multor gospodării de stat și cooperative agricole, care și-au organizat bine munca, arată că da.în gospodăriile de stat din trustul Iași, de exemplu, au fost făcute arături de toamnă pe 13 000 ha din cele 19 850 ha prevăzute în plan. Și în multe cooperative agricole din raionul Iași se întîlnește o vie preocupare pentru executarea acestei lucrări de mare însemnătate pentru viitoarea recoltă. în ziua de 3 noiembrie, la cooperativa agricolă Dumești, inginerul a- gronom Ion Bordeianu era pe cîmp cu tractoriștii la arat. El ne-a spus printre altele: „Vremea prielnică

ne-a găsit numai cu 900 hectare arate. Dar oprindu-se acum ploaia căutăm să găsim în fiecare zi porțiunile de teren zvîntate pe care să putem lucra pentru a termina într-un timp cît mai scurt arăturile".Nu același lucru îl putem spune despre cooperativa agricolă din Lețcani, comună vecină cu Dumești. Tractoriștii din cele două brigăzi conduse de Dumitru Adam și Constantin Moraru, care deservesc cooperativa, nu se înscriu la rubrica arături cu nici un hectar arat.— Abia că ne-au putut ajuta să terminăm semănatul griului — ne spune Traian Meriu, inginerul a- gronom al cooperativei. Tractoarele au mers destul de greoi, zilnic au fost defecte cîte 8—10 dintre ele.Acest lucru se întîmplă și acum. La amîndouă brigăzile sînt în stare de funcționare doar 16 tractoare din cele 25 tractoare. Dar nu e numai vina tractoriștilor. Ei afirmă că atunci cînd vremea a fost bună, au fost ținuți în loc, datorită faptului că n-au avut teren eliberat. Și acum mai sînt ocupate cu glugi de coceni aproximativ 400 de hectare.Puține arături s-au efectuat și în cooperativele agricole Andrie- șeni, Trifești, Vlădeni, Prisăcani și altele. Din cauză că în multe părți mai sînt coceni de transportat de pe cîmp tractoriștii nu pot lucra într-un ritm sporit.Trebuie spus că și în raioanele Bîrlad, Huși, Negrești, Pașcani arăturile sînt rămase în urmă. Această situație nesatisfăcătoare obligă pe toți specialiștii din unitățile agricole să urmărească starea terenului și să organizeze utilizarea tuturor mijloacelor pentru a se putea termina lucrările de toamnă în cel mai scurt timp.
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

Datorită politicii partidului și statului de continuă lărgire a bazei energetice, România socialistă se află astăzi în situația unei țări cu un potențial energetic în plin a- vînt. Experiența țării noastre în construcția socialistă a dovedit justețea întocmirii unor planuri de perspectivă pentru dezvoltarea bazei energetice. Conform directivelor. Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975, consumul total anual de energie va crește pînă în anul 1975 la 70—75 milioane tone combustibil convențional, producția de energie electrică la 55—60 milioane de kWh, iar distribuția de căldură prin termo- ficare la 40—45 milioane de Giga- calorii.Crearea unui sistem energetic corespunzător necesităților de perspectivă ridică însă probleme deosebite în fața cercetărilor științifice din acest domeniu. Baza energetică a țării este chemată să asigure în viitorii zece ani alimentarea cu combustibil și energie electrică a tuturor ramurilor economiei și satisfacerea într-o măsură tot mai largă a necesităților de consum ale populației.Avînd în vedere aceste obiective, Institutul ’ de energetică al Academiei și-a orientat activitatea de cercetare în direcția a- nalizei proceselor de transformare, transport și utilizare a energiei de toate formele. Electrificarea țării se reflectă într-o serie largă de preocupări științifice ale colectivului institutului care cercetează probleme legate de analiza, comportarea și perfecționarea sistemelor e- nergetice, optimizarea regimurilor funcționale ale agregatelor, mașinilor și transformatoarelor electrice, analiza elementelor de automatizare și control a sistemelor energetice etc.Aceste studii și investigații țin seama de sursele energetice în țara noastră și, în primul rînd, de elementele de care depinde structura balanței energetice a tării. După cum se știe, ponderea ligniților va crește mult în răstimpul deceniului 1966—1975 și ca atare numeroase cercetări urmăresc stabilirea

căilor de valorificare a acestor cărbuni. Lucrările în curs mai au în vedere și necesitățile și caracteristicile consumatorilor de energie electrică, ca și gospodărirea rațională a surselor de energie de care dispunem. Totodată, trebuie subliniat faptul că specialiștii Institutului de energetică vor dezvolta și o serie de cercetări în domenii de largă perspectivă cum ar fi, de exemplu, utilizarea energetică a plasmei, valorificarea energetică a pilelor de combustie etc.Cercetările întreprinse în sectorul optimizării structurii sistemelor energetice urmăresc rezolvarea

în vederea încadrării lor în sistemul energetic național.Ritmul de creștere a necesităților de energie ridică pe prim plan problema asigurării consumurilor viitoare de energie. Aceasta presupune — conform unor orientări și tendințe prezente pe plan mondial, studii multiple legate de utilizarea combustibililor nucleari. In această direcție, obiectivele cercetării vizează utilizarea resurselor nucleare, contribuția lor la acoperirea necesarului de energie al țării.Rezultatele cercetărilor noastre sînt valorificate de obicei în lucrări monografice, ca și prin in- vederea extin- 
toate unitățilecare o cerceta-

a lucrărilor
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unor probleme teoretice, menite să fundamenteze științific metode de planificare adecvate. Cuprinderea acestui domeniu vast s-a făcut în mod treptat, pornindu-se de la aspecte particulare la elaborarea u- nei teorii unitare. S-au studiat în acest sens, regimul sarcinilor unui sistem electroenergetic, prognoza curbelor de sarcină și coordonarea rezervei de putere în sistemele e- nergetice cu regimurile sarcinilor și posibilitatea avariilor. Ulterior, s-a trecut la studierea aspectelor economice ale funcționării sistemelor energetice cum sînt daunele provocate de întreruperile în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali, efectele economice ale variațiilor de tensiune asupra acestora, siguranța de funcționare a diferitelor părți ale sistemului energetic etc. Paralel cu aceste investigații, s-a abordat și problema optimizării structurii puterilor instalate în centralele electrice.Aria noastră de preocupări include și studii cu caracter ener- go-economic privind centralele hidroelectrice și nuclearo-electrice,

troducerea in practică a unor noi utilaje și instalații, a unor noi metode de calcul și proiectare etc. Se pot cita numeroase exemple care evidențiază legăturile existente intre Institutul de energetică și unitățile productive. Astfel, în domeniul termoenergeticii, rezultatele cercetărilor privind arderea combustibililor lichizi au permis construirea unor arzătoare care vor aduce beneficiarului importante economii. Studiile privind îmbunătățirea randamentului termic în utilizarea combustibililor în cuptoare industriale au dus la realizarea unor noi cuptoare de tratament termic. Față de vechile cuptoare din uzine, acestea micșorează la jumătate durata procesului tehnologic și ameliorează calitatea procesului tehnologic.Cu toate că unitatea noastră s-a străduit să dezvolte o colaborare complexă cu unele unități beneficiare ca Rafinăria nr. 1 Ploiești, Uzinele de tractoare Brașov, Uzina „Vulcan“-București etc., finalizarea rezultatelor cercetării în cadrul temelor amintite mai .sus nu s-a realizat decît parțial. Datorită lip-

sei unui sistem eficient de informare, soluțiile preconizate de cercetători nu s-au putut generaliza la nivelul economiei naționale, ceea ce reduce în mod evident valoarea lor economică. Ar fi fost 
indicat ca direcțiile tehnice ale u- 
nor departamente din Ministerul 
Petrolului, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini etc., de co
mun acord cu institutul, să anali
zeze rezultatele aplicării unor cer
cetări în producție, elaborind un 
plan de măsuri în 
derii acestora în 
beneficiare.Sînt și cazuri înre nu se finalizează datorită unor factori de natură subiectivă. Așa este cazul, de exemplu, al unor instalații destinate arderii ligniților, al utilizării turbinei de trecere în stațiile de compresoare etc. Ar tre
bui să găsim un sistem de răspîn- 
dire mai operativă
noastre, îndeosebi a acelora desti
nate a fi aplicate pentru ca acestea să parvină tuturor beneficiarilor interesați. Avînd în vedere o cît mai eficientă colaborare cu producția, ar fi util ca 
încă din etapa cercetării să se al
cătuiască colective mixte formate 
din energeticieni și cadre de cer
cetare și proiectare din uzine, în 
scopul unei finalizări cit mai ope
rative a cercetării.Pentru asigurarea unei maxime eficiente a muncii de cercetare, ar fi de dorit ca legătura dintre cercetători și beneficiari, la nivelul ramurii, să se înfiripe încă în etapa fixării tematicii ; această cooperare se cere apoi continuată la nivelul beneficiarului concret, pe tot parcursul desfășurării procesului de cercetare, urmînd, după părerea mea, ca unitatea productivă — prin intermediul laboratorului uzinal — să-și asume obligația finalizării cercetării. In acest mod, cred că generalizarea aplicării în producție a unei cercetări la nivelul economiei naționale ar preocupa' în egală măsură atît beneficiarul direct cît și forurile tutelare. coordonatoare ale diferitelor ramuri industriale.Există în prezent, un cadru larg propice cooperării de această natură. Este necesar ca- acțiunea să fie dusă mai departe în vederea precizării sarcinilor reciproce ale instituțiilor de cercetare și ale beneficiarilor, încă din primele etape ale procesului de cercetare. O asemenea obligație, consemnată într-un document comun, poate fi preluată treptat și extinsă și la alte cercetări de importanță republicană.

în producție,

defecțiunile tehnice ivite în exploatarea utilajelor. S-a întocmit chiar și un plan de măsuri, care, din păcate, a rămas doar pe hîrtie. Nici una din măsurile preconizate ri-au fost aplicate. Și nu se poate spune că această tergiversare a rămas fără urmări. Din cauza deselor defecțiuni de la stația de sortare a pietrei de var, care puteau fi înlăturate cu ajutorul unor specialiști din afara fabricii, materia primă necesară nu este asigurată nici în proporție de 50 la sută. în loc să intervină pentru înlăturarea defecțiunilor apărute și mărirea capacității stației de sortare, forul tutelar a dat indicații fabricii să se a- provizioneze cu piatră de var... de la Turda și Brașov. Consecințele : din cauza creșterii cheltuielilor constant-convenționale pe tona de produs și a costurilor generate de aprovizionarea de la distanțe mari cu materie primă, s-a majorat de două ori prețul de cost la var față de prețul de vînzare cu amănuntul.In fabrică se constată și carențe de ordin organizatoric Edificator este - următorul fapt. La un control riguros, efectuat de către organele Băncii Naționale, au fost descoperite o serie de lipsuri în organizarea evidenței contabile. S-au constatat erori de proporții în calculul beneficiului, acesta fiind mult amplificat, fără o bază reală. Se confundă prețul de cost cu prețul de vînzare cu amănuntul, a fost majorată nerealist^ valoarea producției marfă vîndută și încasată, numai în trimestrul II, cu a- proape 2 milioane lei. Comitetul de partid a analizat această situație și a ajuns la concluzia că actualul contabil șef al fabricii, fără pregătire și experiență, nu este în măsură să organizeze și să conducă satisfăcător sectoarele de evidentă și financiar. Forul tutelar nu a luat însă nici o hotărîre.Neregulile din sectorul econo- mico-financiar al fabricii, neclaritatea și aproximația au împiedicat tinerea unor evidențe care să reflecte realist activitatea productivă, întocmirea de analize amănunțite și competente a rezultatelor în realizarea planului. Nici cauzele neajunsurilor proprii nu au putut fi depistate în totalitatea lor. Așa de exemplu, în fabrică se cunoaște prea bine că există un număr mare de ore de întreruperi accidentale, care provoacă utilizarea sub posibilități a capacităților de producție. Numai în trei trimestre, pierderile provocate de aceste întreruperi pot fi evaluate la 40 000 tone ciment și alte cîteva zeci de mii tone var. Analizînd în amănunt toți factorii care au provoca^ întreruperile accidentale, rezultă că o influență mare o are proasta întreținere și exploatare a utilajelor, calitatea necorespunzătoare a reparațiilor capitale.De asemenea, în întreprindere, pe 9 luni, s-a constatat o diferență de 10 procente între producția marfă fabricată și cea vîndută și încasată. De ce nu s-a vîndut întreaga producție fabricată ? Cauzele „obiective" sînt de vină, se arată în „raportul explicativ" la „darea de seamă" de la sfîrșitul trimestrului III și anume: lipsa mijloacelor de transport. E un fals argument, deoarece fabrica a avut suficiente mijloace de transport, pe care nu le-a utilizat rațional. Dovada o constituie cele peste 700 000 lei plătiți drept locații C.F.R.-ului numai în trimestrul III, pentru imobilizarea vagoanelor. In plus, nivelul producției marfă vîndută și încasată a mai fost influențat nefavorabil și de alte cauze : lipsa de ritmicitate în livrare, ne- respectarea sortimentelor de fabricație și a prevederilor planului de calitate.Care este perspectiva realizării sarcinilor de plan pe anul 1966 ? — l-am întrebat pe tov. Marin Stoian, directorul fabricii. Interlocutorul ne-a răspuns : „Am făcut tot ce a fost posibil. Sperăm să încheiem cu rezultate bune anul acesta".Răspunsul acesta justificativ, incertitudinea pe care o conține, demonstrează că directorul fabricii nu e stăpîn pe situație. De fapt, și în luna octombrie, planul nu s-a realizat cu peste 5 000 tone ciment și alte cîteva mii tone de var. Despre îndeplinirea producției marfă vîndută și încasată, nici vorbă. Indicatorii financiari din nou sînt nerealizați.Așadar, din confruntarea răspunsului Ministerului Industriei Construcțiilor cu realitatea, aceasta din urmă infirmă cuprinsul scrisorii trimise redacției. Oare ministerul cunoaște adevărata stare de lucruri, neajunsurile care stăruie la Fabrica de ciment din Bîrsești? Răspunsurile liniștitoare nu pot înlocui măsurile eficiente cerute pentru remedierea radicală a situației de la fabrica de ciment din Bîrsești. Se impune cu stringență ca forul tutelar să analizeze la fața locului, sub toate aspectele, metodic, pas cu pas, situația creată și să ia măsuri energice pentru redresarea activității întreprinderii din Bîrsești în toate sectoarele. Sperăm ca noul răspuns, pe care îl așteptăm, să conțină măsuri realiste, hotărîte, menite să asigure o îmbunătățire substanțială în activitatea fabricii de ciment Bîrsești.
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Profunzimea, competența, eficacitatea studiului universitar depind în mare măsură de calitatea muncii membrilor corpului profesoral, de căldura, pasiunea, erudiția pe care aceștia o pun în pregătirea tinerilor pentru viață, în formarea complexă a viitorilor intelectuali și specialiști.Este bine cunoscut faptul că în instituțiile noastre de învățămînt superior lucrează numeroși oameni de știință și cultură, sa- vanți de prestigiu, care s-au consacrat cu pasiune și devotament muncii nobile de pregătire a studenților, de formare intelectuală și etică a noilor promoții de specialiști pentru economia și cultura socialistă. Ne mîndrim cu existența unor școli științifice care și-au do- bîndit un excelent renume internațional. In cadrul a- cestor școli s-au format intense relații de colaborare sub raport științific și pedagogic, au devenit tradiționale o serie de acțiuni — ședințe comune de comunicări, discuții profesionale periodice, analize de cursuri ș. a. — în care se manifestă evident ajutorul reciproc între cadrele didactice universitare. Numai că, din păcate, aceste activități sînt insuficiente față de dezvoltarea remarcabilă a învățămîntului superior din țara noastră, față de cerințele care se pun în pregătirea tineretului studențesc.Există încă multe catedre sau laboratoare din instituțiile de învățămînt superior —- chiar în același centru universitar, care-și ignorează reciproc preocupările. Apar astfel și pe plan local dublări și triplări în munca de pregătire a studenților, de cercetare științifică, se comandă aceleași aparate și materiale didactice, a- celeași publicații de mai multe ori, făcîndu-se o e- videntă și inadmisibilă risipă de energie și de fonduri. Destul de frecvent, de exemplu, catedrele care nu sînt de profil ingineresc de la institutele politehnice (matematica, fizica, chimia ș.a.) nu țin legătura cu facultățile corespunzătoare din universități. Se creează astfel unele situații cu totul neplăcute, ca aceea ivită la Institutul politehnic din Cluj unde, cu ocazia analizei unui curs de fizică, a reieșit că deși catedra de fizică își desfășoară munca de cercetare și de pregătire a studenților asupra problemelor fizicii corpului solid, nu a avut nici un fel de colaborare (de informare sau de lucru) cu laboratorul de corp solid al Universității „Babeș-Bolyai*, unde există condiții optime de studii.
Se pune pe drept ou- 

vînt întrebarea : cum pot 
fi înlăturate aceste defici

ențe, această „izolare' din activitatea didactică universitară, pe ce căi poate fi lărgită colaborarea cadrelor didactice din fiecare centru universitar? Voi încerca să fac unele propuneri, fără a avea pretenția — firește — de a epuiza problema pusă în discuție.După părerea mea, ar fi necesar să se stabilească un contact permanent al tuturor cadrelor didactice dintr-un centru universitar, care lucrează în aceeași specialitate. Rolul de gazdă să-l aibă, de preferință, unitatea cea mai puternică, cea mai bine dotată în specialitatea respectivă, fnlătu- rînd caracterul sporadic, întîmplător al discuțiilor care au loc în prezent între cadrele didactice de același profil, aceste contacte ar avea misiunea de a înlesni un schimB' de păreri, de informare reciprocă științifică și metodică, un schimb de experiență cu privire la conținutul programelor și manualelor de învățămînt, la modalitatea de organizare mai rodnică a muncii cu studenții. Mă gîn- desc chiar că acest contact ar trebui reglementat de forurile superioare de învățămînt, incluzîndu-1 în obligațiile semestriale ale facultăților, ale catedrelor, ale fiecărui cadru didactic. Tot așa, ar fi de dorit să capete mai multă consecvență analizele în comun ale unor cursuri, ale unor studii și lucrări de specialitate întocmite de membrii catedrelor, să se întreprindă elaborarea în comun a unor expuneri, prelegeri.Mi se pare, de asemenea, la fel de util ca unele activități de ridicare a nivelului profesional al cadrelor didactice — expuneri, seminarii, studii și comunicări științifice — care se organizează de regulă în cadrul diferitelor instituții de învățămînt superior din fiecare centru universitar, să se facă pe domenii de specialitate. Cu alte cuvinte, să fie organizate cu participarea tuturor specialiștilor din centrul respectiv, periodic, la una sau alta din facultăți sau catedre. De exemplu, la București, Iași, Cluj etc., asemenea manifestări să reunească pe cei care predau fizica la universitate, institutul politehnic, institutul pedagogic sau pe cei care predau la diferite facultăți matematica, chimia, științele sociale ș.a.m.d. Schimbul de experiență ar fi și mai profund și mai multilateral dacă asemenea consfătuiri și seminarii pe specialități ar reuni anual sau la doi ani o dată cadrele didactice de profil din toate instituțiile de învățămînt superior din țară. Intr-un astfel de cadru s-ar putea analiza și compara rezultatele obți

nute local în pregătirea tinerilor specialiști, s-ar semnala greutățile întîm- pinate șl s-ar elabora în comun unele propuneri și măsuri cu privire la perfecționarea muncii de pregătire a studenților în domeniul respectiv al științei sau tehnicii. Asemenea consfătuiri profesionale pe profil au mai fost organizate de Ministerul Învățămîntului și rezultatele obținute îndreptățesc folosirea lor cu mai multă consecvență.Firesc, îmbunătățirea continuă a conținutului învățămîntului superior, perfecționarea permanentă a procesului instructiv-edu- cativ în facultăți sînt strîns legate de intensificarea și îmbogățirea activității de cercetare științifică a cadrelor didactice. Fiecare catedră, fiecare instituție trebuie să devină un factor activ în frontulnostru științific, o tribună de dezbatere creatoare, de confruntare principială a opiniilor, contribuind la soluționarea multiplelor probleme ale construcției socialiste. Și în acest domeniu al muncii de cercetare, al schimbului reciproc de informații, de păreri și o- pinii — se poate ajunge Ia o mai largă colaborare a cadrelor didactice din fiecare centru universitar. Bineînțeles cu grija permanentă ca în facultăți și catedre să nu se creeze paralelisme cu munca de cercetare din instituțiile de cercetări științifice, activitatea colectivelor didactice să nu reproducă în mic cercetări efectuate

I

în mari unități specializa- 9 te. Evident că în aseme- | nea cazuri eficiența cer- • cetării în colectivele de H catedră este minimă.Existența planului de ® stat al cercetării științi- g iice, delimitarea precisă B existentă între instituțiile “ de învățămînt superior și 0 cele de cercetări științifi- | ce în privința abordării și ® rezolvării unor teme sînt fl în măsură să evite aceste g paralelisme. Ceea ce se " cere din partea noastră, a 0 cadrelor didactice unjver- g sitare, este tocmai o cola- s borare sistematică, per- n manentă pentru a realiza | în condiții optime temele b de cercetare științifică ce a ne revin și la care toți | specialiștii, indiferent de 0 facultatea sau catedra în n care lucrează, pot și tre- | buie să-și aducă contri- 9 buția. Dezvoltarea expe- n rlenței dobîndite în con- | lucrarea științifică, acu- B mularea și transpunerea, a cu sprijinul acestei con- | lucrări, a noilor date și » elemente de progres ști- ra ințific și tehnic în | cursurile și expunerile ți- 8 nute studenților, în tema- n tica seminariilor și lucră- | iilor practice și de labo- B rator vor înlesni, incon- □ testabil, ridicarea con- | ținutului învățămîntului » universitar la nivelul ce- n rințelor și exigențelor aa- | tuale.
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Citind o carte recent apărută a Iui Traian Filip, carte ce atinge între altele și tema abordată în această discuție, m-am o- prit la o frază în aparență fără vreo legătură directă cu dezbaterea de față — „O mică gastero- podă mu posedă nici sentimente, nici idei, ci numai senzații' — dar care s-ar putea aplica la unele din schițele pilulă și exercițiile de îndemînare sau dibuire stilistică, apărute în presa noastră literară. Ce se întîmplă cu autorii acestor pilule de senzație epidermică ? Refuzînd dogma sociologismului, ei ajung pradă unei alte dogme nu mai puțin infructuoasă creației autentice : fascinația împrumutului nuanțelor intimiste. a procedeelor anxietății, a noncomunica- bilității. Fuga de social le dă unora sentimentul că pot să facă o proză modernă interesantă, plină de originalitate, indiferent dacă au auditoriu. Operele de căpătîi ale literaturii noastre, și vechi și noi, și, în general, experiența oricărei literaturi din orice moment al evoluției sale demonstrează însă, cu preqnan- tă, ideea că nu se poate face o carte mare, vie si durabilă, fără o puternică ancorare la fenomenele sociale, fără, ca autorul să aibă în primul rînd — și în aceasta consider eu partea cea mai consistentă a unui talent — puterea de a depista, de a intui cele mai interesante conflicte dintr-o anumită perioadă istorică. A- ceasta presupune, în a- fara stăpîr.irii meșteșugului si a cunoașterii foarte solide a realității, și o poziție a scriitorului.M-aș opri la un exemplu. nuvela lui Lăncrăn- jan, „Eclipsă de soare’. Scriitorul a știut să vadă, să simtă, filtrîn- du-1 prin întreaga sa personalitate, un conflict puternic, demonstrînd artistic la ce consecințe pot duce excrescențele morale ale unui mod de viată fals comunist, egois- I

mul orb și setea oarbă de putere.
In contextul sănă

tos al societății noas
tre, solid și organic 
constituită în idealul 
ei, cu realizările cu
noscute în toate do
meniile de activitate, 
cred că literatura este 
chemată să aibă și 
ea o parte activă, de 
intervenție, de igienă 
socială.In cazul nuvelei citate, ca și în cazul unor cărți mai vechi semnate de Eugen Barbu, Fănuș Nea- qu, Pop Simion, C. Chi- riță valoarea lor mi se pare a consta în primul rînd în acest mod de a privi analitic realitatea zilelor noastre și bine înțeles, cu talent. Ceea ce se publică în ultima vreme în presa noastră cotidiană, preocupările gazetărești dominante întrec de cele mai multe ori în profunzimea observației sociale literatura, demonstrînd o foarte strînsă legătură cu problemele directe ale vieții, o intervenție neidilică, fermă, dar constructivă în conflictele inerente societății noastre în plină evoluție și dezvoltare.Aș vrea să mă refer și la un revers al acestei acuități a observației sociale, la o falsă observație socială. La un moment dat, cînd scriitorul nu este scriitor autentic și talentul său este discutabil, el ajunge la niște conflicte intelectualizate, artificioase fără nici un corespondent cu viața și preocupările poporului.

Există, prin urmare, 
pe de o parte, adevă
rata atitudine care 
pornește dintr-o cu
noaștere adîncă a 
realității înconjură
toare, a unui om de 
talent sau de mare ta
lent, care intuiește 
conflicte adevărate, 
și pe do altă parte 
confecția unor con
flicte artificiale deter
minată de lipsa con- 
tacîului cu viața so
cială.

Facultatea cea mai de seamă a scriitorilor epici și dramatici este, desigur, spiritul de observație. Cu ajutorul acestei unelte delicate, romancierul și dramaturgul pătrund în adîn- curile vieții sufletești, descoperă secretele alcătuirilor și deprind legile comportărilor în societate. Ascuțimea spiritului de 
observație esto rezultatul 
unei bogate experiențe de 
viață. Adagiul lui Teren- țiu trebuie să fie deviza fiecărui scriitor realist : nimic din ceea ce este o- menesc nu trebuie să-i rămînă străin, In vechime, ancheta socială nu exista ca mijloc de investigație scriitoricească, iar reportajul este un instrument de lucru modern. Ne vine foarte ușor, nouă, „modernilor', de a fl învins distanțele, de a găsi 
toate ușile deschise, de a putea sta de vorbă cu „modelele' noastre, de a lucra ca într-un șantier confortabil. Toate premisele unui bun travaliu artistic ne stau la îndemî- nă. Atunci care ește motivul unor fenomene de regres în observația socială a unor scriitori ? De ce nu se mal ivesc astăzi un Shakespeare, un Moliăre, un Balzac sau un Tolstoi ? Nici unul dintre aceștia n-a avut la dispoziție a- vioane supersonice, televiziunea, aparate electronice, și totuși, fiecare din- trînșli a cuprins mai larg, a văzut mai adînc și a simțit mai intens decît beneficiarii culturii și civilizației moderne. Oare to
talitatea înlesnirilor de

care se bucură omul modern îi amorțește nervul voinței, singurul în stare să genereze o disciplină de muncă severă ? Auto- disciplina este singurul corectiv. Observatorul so
cial și cu deosebire artis
tul socialist trebuie să 
știe să privească lucru
rile și oamenii dintr-un 
unghi de privire nou, să 
fie martori lucizi ai pre
zentului. învățătura mar- xist-leninistă îi împrumută o concepție de viață și o metodă de investigație în adîncime. Ceea ce îi incumbă în plus este pasiunea profesională, ar
doarea de a privi, de a 
cunoaște cît mai multe 
locuri din patrie și cît mai 
mulțl oameni, de a scru
ta noile condiții sociale, 
de a surprinde transfor
mările omului nou și, mai 
ales, specificul fiecărei 
structuri umane din cît» 
va fl întîlnit în peregrină
rile lui. Dacă reportajul artistic este literatura cititorului de ziare, arta cere maturitatea impresiilor, e- laborarea lentă, conștiință artistică, devoțiune integrală. Graba care caracterizează ritmul vieții moderne intră în conflict cu legile creației artistice. Un scriitor autentic nu trebuie să se descurajeze de repetate nereușite, iar perseverența în lucru învinge toate greutățile. Valorile unei opere de artă ne divulgă în ultimă instanță virtuțile morale ale creatorului ei : pivotul acestora este răbda
rea, iar axa lor — 
munca.

♦ ♦ ♦ ♦

Nu scapă atenției nimănui faptul că în ultima vreme s-a accentuat o tendință, în special în proză, către descrierea unor substări, a unor fapte cu totul nesemnificative cărora li se dă o importanță nemeritată. Nu contest omului modern complexitatea și nu cred că în materie de psihologie s-a stat pe loc, dar acest „om compus' ce ni se propune nu seamănă de loc cu modelul său românesc. Unii lite- rați îl descoperă din mers pe Kafka și pe Joyce și vor . să aplice tare exterioare individului de pe Dîmbovița. Potrivit acestor scriitori cu respirație mică, Lafcadio- al lui Gide ar fi rămas un dulce copil pe lîngă teribilele lor invenții. „Arierarea" vine de la absența unei observări și înțelegeri aprofundate a vieții, a societății, a existenței individului în societate. Eroarea confraților mei vine și din lipsa unei atitudini ferme.Am citit nuvela lui Lăn- crănjan „Eclipsă de soare" și cred că ne aflăm în fața unui produs literar de mare valoare. Conține în ea setea de a spune un adevăr ce ne întristează, dar ne și hotărăște să luptăm împotriva unor stări de fapte existente încă. Lăncrănjan crede în rolul social al literaturii, în puterea ei de influențare a conștiinței. El nu ia un subiecțel de trei parale și nu vrea să facă din pisică crocodil. Autorul „Cor- dovanilor' a înțeles drama omului cinstit aflat în unele împrejurări alături de oportuniști, de oameni ce nu credeau o iotă din

cuvîntul drept al partidului și a vrut să ne comunice primejdia pe care o reprezintă oportunismul politic, setea de putere și de pricopseală în societatea noastră. Cum se explică succesul acestei nuvele ? Credeți că Lăncrănjan s-a dus special la țară ? El a trăit la țară, are rude la țară, merge acolo și-i ascultă pe oameni. Reușita lui, repet, vine de-acolo că a crezut că scriind această nuvelă o să turbure conștiințele. E un lucru scris cu dorința maximă de a lovi în răi și mincinoși. Fără această patimă degeaba smîngălim hîr- tia. Aici o vină mare are și critica. O reușită ca ultima nuvelă a Iui Lăncrănjan abia a fost remarcată în cîteva rînduri. In schimb, cartea unei tinere și talentate prozatoare de vreo 120 de pagini, cu mici portrete, și ele sensibile, interesante, dar cam nesemnificative, s-a bucurat de o primire extraordinară. Un astfel de lucru nu se poate petrece fără să rămînă neobservat. Și trebuie să sancționăm evaziunile și închiderile de ochi. Altfel vom ajunge la o literatură fără sevă, departe de 'tradiția noastră, departe de realitatea românească. Jos pălăria în fața marilor scriitori străini, dar mă înclin și mai mult în fața marilor romancieri români 1
Toți aceștia au fost 
străluciți observatori 
sociali, toți au scris 
despre realitatea țării 
noastre. De aceea, is
toria literata nu l-a re
fuzat, de aceea îi iu
bim și astăzi.

marii lor creații au intrat desigur unele învățăminte și influente, dar numai acelea care au corespuns organic structurii lor proprii șl idealurilor culturii patriei. Astfel, ei s-au dovedit și mai „noi*, și mai reprezentativi pentru cultura națională și cea universală.
Fiecare generație 

nouă simte necesita
tea de a-șl spune un 
cuvînt nou, dar acea
sta nu se realizează 
doar prin adoptarea

exterioară a unor for
mule sau mode. Des
coperind adevărul 
vremii tale șl refor- 
mulînd adevărurile 
trecutului, poți fl tot
odată nou și substan- 
țlaLSă reținem observația pictorului șl gînditorulul Delacroix, un mare înnoitor în istoria artei: măiestria provine din conștiința că ceea oe a fost spus nu a fost îndeajuns spus sau nu a fost destul de bine spus.

Sînt întruțotul de acord cu ceea ce alți participant la această anchetă au spus despre Creangă, Caragiale, Rebreanu. Intr-adevăr, operele care a- dîncesc realitatea ajung la esențe, la adevăruri cu largi implicații, se ridică la simboluri valabile pentru definirea unor poziții și năzuințe caracteristice poporului și culturii lui. N-aș vrea însă să se poată înțelege că talentul explică totul, asiqurînd singur măiestria.în paginile „Scînteii' și în alte părți s-au discutat recent relațiile dintre talent și luciditate, între talent și muncă etc. Lesne ar fi dacă numai prin talent s-ar asiqura măiestria și semnificația înaltă a operelor de artă. Să ne qîndim însă că aceleași mari talente în u- nele lucrări izbutesc și în altele nu izbutesc. Izbutesc acolo unde au o mai profundă cunoaștere a realității, acolo unde observația este însoțită de o trăire a problemelor, de o conștiință mai scormonitoare. Observația se face pe temeiul culturii pe aare și-o formează scriitorul sau artistul, se bizuie pe trăirea problemelor pe care 1 le relevă realitatea cu care este în contact.Ca să observi, îți trebuie nu numai ochi și e- moție, ci și cunoaștere, qîndire, cultură qenerală și de specialitate. Observația înseamnă interpretare, iar interpretarea — o seamă de însușiri.Mihail Sadoveanu, care a creat în Frații Jderi o 
Iliadă românească și s-a dovedit uriaș în evocarea trecutului și în cunoașterea naturii, nu s-a dovedit la fel de pătrunzător și măiestrit în unele romane sau nuvele cu teme contemporane. Problemele de conștiință modernă nu au căpătat la el o tratare la fel de măiestrită, La fel, Rebreanu a înțeles și a redat cu pilduitoare forță și pătrundere pslholoqia individuală și cea socială a 
țărănimii. Cea individua

lă în romanul Ion, cea cu larqi și dramatice implicații sociale în Pădurea 
spînzuraților și în Răscoala. Cînd a tratat, însă, unele probleme ale intelectualilor sau unele teorii filozofice (ca în Adam și Eva) nu a atins acelaș nivel de realizare artistică, nu a ajuns la semnificații înalt umaniste.La alți scriitori, se remarcă și mai limpede limitele talentului, cînd nu este însoțit de o continuă frămîntare a conștiinței si de o îmboqățire a problematicii. Unii scriitori reușesc cînd descriu instinctele, lucrurile elementare și nu reușesc cînd atacă probleme de conștiință mai complexe, mai înalte, în care socialul se confruntă cu individualul, viața interioară cu cea larq obiectivă. Avem nevoie de o epică a conștiinței, prin care descrierile ori evocările „faptice* să capete acele semnificații sau simboluri larq definitorii pentru om, pentru realitatea lui. Iar a- ceasta se face nu numai cu talent, ci cu un talent temeinic cultivat, cu trăirea intelectuală a realității. Măiestria înseamnă o imensă sinteză de talent, cunoaștere și observație adîncă, adecvată dinamismului realității.Aș mai dori să fac cîteva comentarii și asupra noutății, tot în leqă- tură cu observația. Unii scriitori, artiști plastici, muzicieni caută cu orice preț noutatea, socotin- du-se „învechiți' dacă nu creează după ultimele curente sau mode. Unii cred că Rebreanu ar fi învechit față de Nathalie Sarraute sau Matei Ca- raqiale față de Kafka. Unii artiști plastici se cred depășiți dacă nu fac artă cinetică.Să ne qîndim că Lu- chian a trăit pe cînd se făcea futurism și Petraș- cu sau Pallady pe cînd cubismul era o „noutate". Ar fi fost ei mai mari creatori, mai oriainali și mai „înnoitori* dacă s-ar fi înreqimentat în mișcarea futuristă sau cubistă? In confluenta sau sinteza

Esențială în proză, observația socială nu poate fi înlocuită cu ficțiunea decît doar în utopii. Altfel ea este indispensabilă, pretutindeni prezentă, chiar dacă uneori în chip subiacent. Socioloqic vorbind, individul este un punct de interferență a nenumărate relații și ca atare niciodată nu se poate face abstracție de acestea în înfățișarea lui, oricît de depărtate ar fi aparent, de cadrul social propriu-zis. Odiseea, e- popee a cunoașterii filozofice întreprinse de miticul Ulise, ilustrează, în ciuda numeroaselor alegorii și simboluri pe care le conține, universul qrec al antichității.Nici măcar într-un închipuit voiaj în lurnea de dincolo, Dante nu se putea lipsi de corelarea socială, folosită de el în mod oovîrșitor. Florența vremii, cu frumusețea și luptele ei, ba întreaqa Italie de la sfîrșitul Evului Mediu, bîntuită de furtuni, de patimi, de grave dizidente, se reconstituie din Divina Comedie,Un critic și istoric literar, de finețea și penetrația lui Taine, refăcea curtea lui Ludovic al XlV-lea, adică universul monarhiei absolute, din micile fabule ale lui La Fontaine. Operația ni se pare simbolică pentru că se poate repeta cu succes pe orice mare creație artistică din acelea care aspiră, firesc, la perenitate.
Sigur că marilor crea

tori 1» este dat să alea
gă și să înnoiască mo
dalitățile do exprimare 
ale „cadrului social", 
fiindcă ei au răsfrânt cel 
mai bine lumea lor, lu
mea secolului, indirect 
sau aluziv, în sinteze 
impresionante, prin ha
rul observației realiste 
și sociale, neobișnuit 
extinse în suprafață și 
adîncime, păsțrînd ast
fel amintirea palpitantă, 
caldă a vremurilor re
volute.Geometria structurii interpenetrate a universului uman și a celui social nu înqăduie amputări. Un individ tăiat din contextul său nu poate trăi, neavînd din ce-și traqe substanța. Un monoloq absolut nu există. S-au putut scrie drame cu un sinqur personaj, dar a- cesta își traqe bucuria și nefericirea din lumea care se ridică, măcar a- luziv, dacă nu explicit construită în jurul lui. Și chiar în tentativele de non roman, fără personaj, tot universurile individuale ale qîndirii și sensibilității se întretaie și se amestecă într-o lume a- morfă, dar care nu este alta decît un fel de aură a celei sociale. Ori de unde pleci, tot la social ajunqi. Numai drumurile se deosebesc.Vorba lui Aristotel, 

zoon politicon, omul ființă socială, nu era o butadă, își fixa o determinare absolută, măcar pentru planeta noastră și gradul nostru de evoluție.

Scriitorul trăiește în cadrul unei situații concrete, în propria Iul epocă, în propria lui societate, în cadrul nației sale. El e prezent în viață și în societate nu doar prin făptura sa materială, ci și prin faptele sale. Iar faptele scriitorului sînt... cărțile.Fără îndoială, munca literară e numai particulară. E o muncă particulară pusă în slujba obștei. Un poet îmi spunea odată ; „Pe mine propria mea viață mă interesează, nu a- ceea a colectivității. Eu pe mine însumi vreau să mă realizez 1". Dar e posibil ca omul să se realizeze în afara colectivității, în afara societății ?
Artă nu există decît 

pentru alții și prin alții. Pentru a dovedi acest lucru nu este necesar să citezi toate qeniile umanității. Eu unul nu cred 
că problema observației 
sociale, în creația artis
tică, ar fi o simplă problemă de estetică. Idealurile lui Joyce și idealurile lui Kafka, așa după cum relevă Al. Oprea, conțin și un soi de lipsă de ideal, dacă le raportăm la situația noastră social-istorică, Hotărît 1 Sarcina noastră nu poate fi reproducerea, la nivel scăzut, a curentelor din trecut, în credința liniștitoare că daaă într-o a- numită epocă acele curente au avut succes, pot fi considerate rețete veșnic valabile. Nici prin qînd nu mi-ar putea trece că lipsa de ideal despre care vorbesc inai sus

ar fi sociologie vulgarizată. Toți participantii de pînă acum la anchetă, a- nalizînd mereu alte și alte aspecte ale problemei, au ajuns la concluzia că 
este absolut necesară 
o continuă adincire a 
observației sociale, că 
talentul, aptitudinea, un
ghiul de vedere tre
buie îmbinate armonios. Dar mai constat și că toți pun accentul pe necesitatea unei mai aprofundate înfățișări a stărilor de azi, a socialismului din țara noastră. Toți susțin necesitatea aprofundării conflictelor dintre oameni. Dar în ce privește această necesitate (nu ne referim la falsele conflicte, a căror evoluție șl soluție se pot ghici de mai înainte 1) bine zice Lăncrănjan că, alături de unele năzuințe sincere, a- par cei în goană după „senzație'. Tagma celor înclinați a confunda literatura de conflicte cu literatura de scandal.Dacă scriitorul nu se consideră a fi un cititor în stele, care — precum Theiresias ridică ochii spre cerul impasibil la frămîntările pămîntenilor, el nu poate fi abătut de la ale lui. Adică de Ia permanenta pereqrinare prin realitățile sociale. Dar va tra- bui să știe că din asemenea peregrinări trebuie să aducă acasă echivalentul de talent, cultură și angajament, cu care a pornit la drum.Ancheta realizată de 

Valerin RAPEANU și Sorin MOVilEANU



SCINTEIA PAGINA 5

INTILNIRE CU DELEGAȚIA P. C.
DIN SUEDIA LA C. C. AL P. C. R.Luni dimineața, la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a avut loc o întîlnire între tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Herăs- cu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și delegația Partidului Comunist din Suedia, compusă din tovarășii Fritjof Lager, membru al Comitetului Executiv al Conducerii Partidului Comunist din Suedia, și Ake Pettersson, membru al Comitetului regional Bohuslăn al P.C. din Suedia, care, la invitația

C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră, în schimb de experiență.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
★în cursul zilei de sîmbătă, delegația P.C. din Suedia a vizitat cartierele noi de locuințe și alte construcții din Capitală, precum și Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Duminică, oaspeții au vizitat terasele de la Ștefănești (regiunea Argeș) și Hidrocentrala „Gh. Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș.

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND 
SCHIMBURILE DE MĂRFURI Șl DE PLĂȚI 

PE ANUL 1967 INTRE ROMÂNIA Șl BULGARIA
în urma tratativelor comerciale, care au decurs într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă, la 7 noiembrie a fost semnat la București Protocolul privind schimburile de mărfuri și de plăți pe anul 1967 între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.Potrivit prevederilor acestui Protocol, volumul schimburilor de mărfuri dintre cele două țări va fi în anul 1967 de aproape două ori mai mare decît volumul prevăzut a se realiza pe anul 1966.România va livra Bulgariei locomotive Diesel electrice de 2 100 CP, piese de schimb pentru locomotive Diesel, utilaj petrolier, mașini-unelte, selectoare și mașini agricole, utilaje de construcție, rulmenți, precum și produse petroliere, produse chimice, bunuri de consum și alte mărfuri.Bulgaria va exporta în România mașini-unelte, electrocare, electro- . stivuitoare, electropalane, motoare electrice, tractoare viticole și mașini agricole, diverse aparate de măsură și control, acumulatori auto, rulmenți, produse chimice, diferite produse alimentare, bu-*' nuri de consum și alte mărfuri.Din partea română Protocolul a

fost semnat de Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior, iair din partea bulgară de Ivan Golomeev, adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare, au asistat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, adjuncți ai ministrului, funcționari superiori din acest minister, conducători ai unor întreprinderi de comerț exterior.Au fost prezenți Ivan Budinov, ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.Au participat, de asemenea, membrii celor două delegații care au purtat tratativele.
★Cu prilejul semnării Protocolului, Gheorghe Cioară a oferit un dejun în saloanele Hotelului Athe- nee Palace.
★în cursul dimineții, ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria, Ivan Budinov, împreună cu Gheorghe Cioară, au vizitat expoziția industrială a R. P. Bulgaria, organizată în Capitală. (Agerpres)

im»». DELIGAȚ1EI6IIWMM
KCMANE be la alger

Luni după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Alger, delegația guvernamentală română, condusă de Bujor Almășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, care, la invitația guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, a participat la festivitățile ocazionate de sărbătorirea celei de-a XH-a aniversări a începerii revoluției algeriene.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Minelor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.(Agerpres)
Cronica zilei

Luni a părăsit Capitala, delegația Asociației ziariștilor patrioți și democrați din Vietnamul de sud, condusă de Huynh Van Ly, redactor la ziarul „Liberation", care la invitația Uniunii Ziariștilor din România a vizitat timp de o săp- tămînă țara noastră.Oaspeții au făcut vizite în regiunile Brașov, Bacău și Galați. De asemenea, ei au fost primiți la Ministerul Afacerilor Externe și s-au întîlnit cu ziariști români.Președintele Uniunii Ziariștilor, Nestor Ignat, a oferit o masă în cinstea oaspeților.
★Academicienii Miron Nicolescu, președintele Academiei, și Alexandru Rosetti, directorul Centrului de cercetări fonetice și dialectale al Academiei, au părăsit luni dimineața Capitala, îndreptîndu-se spre R. S. F. Iugoslavia, pentru a par

ticipa la festivitățile consacrate Centenarului Academiei de Știihțe și Arte din Zagreb.
★Cunoscutul filolog, prof. dr. Karl Theodor Gossen, directorul Institutului de filologie romanică al Universității din Viena, care, la invitația Universității bucureștene, a întreprins o vizită în țara noastră, a plecat luni dimineața spre patrie.Oaspetele vienez a vizitat orașele București și Cluj, unde a ținut conferințe de specialitate în fața profesorilor și studenților din cele două universități, monumente istorice din regiunea Argeș, localități pitorești de pe Valea Prahovei și a avut întrevederi cu specialiști români în domeniul filologiei.în încheierea vizitei, el a fost primit de prof. dr. docent Jean Li- vescu, adjunct al ministrului învă- țămîntului. (Agerpres)

O FEMEIA NISIPURILOR : Patria (completare Dimensiuni) — 9,30) 12,15) 15) 17,45; 20,30.
0 TUNELUL — cinemascop : Republica (completare 6 000 de ani — cinemascop) — 9; 11,15) 13,45) 16,15: 18,45; 21,15.
0 CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Luceafărul (completare Vox Maris) — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45, Festival (completare 6 000 de ani) — 9; 12) 15) 18; 21, Excelsior — 9,30; 12,15; 15,15; 18;20.45. Melodia — 8,30; 11; 13,30. 16; 18,30; 21.® SERENADA MEXICANĂ : Cinemateca — 10;12; 14.
0 FERIȚI-VA AUTOMOBILUL I: București (completare Ziua recoltei) — 9; 11,15; 13,30; 16,30;18,45; 21; Feroviar (completare Vox Marls) — 9;11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 9; 11,45; 15,30; 18,15; 21.
0 JURNALUL ANNEI FRANK : Lumina — 8.45;11.45, 14,45; 17,45; 20,45.
0 LAGUNA DORINȚELOR : Capitol (completare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.© CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Victoria (completare Soarele rănit) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Flacăra (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Bacău) — 15,30; 18; 20,30. ® VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I: Central (completare Deschiderea noului an universitar) — 9;11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Munca (completare Planeta enigmelor) — 16; 18,15-„ 20,30.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Union — 15,30; 18: 20,30.® JUDECAREA PISOIULUI BRNJO — REGELE ANIMALELOR: Doina — 9; 11; 14; 16; 18,30;20,15.© INVIZIBILUL VIZIBIL — ÎN ORAȘUL LUI PUȘ-

A 49-A ANIVERSARE A MARII

REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

RECEPȚIE LA AMBASADA
UNIUNII SOVIETICE

Cu prilejul celei de-a 49-a a- niversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit luni seara o recepție în saloanele ambasadei.Au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Janos Fazekas, Mihai Dai ea, Virgil Trofin, Gheorghe Gaston Marin, Grigore Geamănu. secretarul Consiliului de Stat, George Ma- covescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și ’organizații ob-
AdunăriLuni, la amiază, la Uzinele „23 August" din Capitală a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Au participat Marin Florea Io- nescu, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S., Gh. Dumitru, secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., activiști de partid.Au fost de față membrii delegației Asociației de prietenie so- vieto-română, care se află în țara noastră și reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre însemnătatea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie au vorbit ing. Petre Turcu, directorul general al Uzinelor, și L. I. Flo- rentiev, conducătorul delegației A- sociației de prietenie sovieto-româ- nă.în încheiere, formațiile de artiști amatori ai uzinelor au prezentat un program artistic.O adunare asemănătoare a avut loc și la Uzinele textile „7 Noiembrie" din Capitală.

■A-La adunarea festivă care a avut loc luni după-amiază la Casa sindicatelor din Craiova au vorbit despre însemnătatea Zilei de 7 Noiembrie Mihai Stîngu, directorul uzinei de mașini și unelte agricole

șteștl, academicieni, oameni de cultură și artă, generali, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie sovie- to-română, condusă de L. I. Flo- rentiev, ministrul agriculturii al R.S.F.S. Ruse, aflați în țara noastră.Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatide acreditați la București și alți membri ai corțpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
festive„7 Noiembrie", și I. N. Borisov, adjunct al reprezentantului comercial al U.R.S.S. la București.în seara aceleiași zile la clubul „1 Mai" actorii Teatrului Național din Craiova au prezentat o seară de literatură sovietică.

★Cu prilejul aceluiași eveniment, la Casa prieteniei româno-sovieti- ce din Oradea a avut loc o adunare, la care a luat cuvîntul dr. loan Rujdea, președintele Consiliului regional A.R.L.U.S.Cei prezenți au vizionat apoi filmul „Tunelul", coproducție ro- mâno-sovietică.
★O adunare consacrată celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a avut loc și la Casa prieteniei româno- sovietice din Brașov.Despre importanța acestui eveniment a vorbit Ene Stefan, secretar al Consiliului regional A.R.L.U.S.
'kLa adunarea care a avut loc la Casa prieteniei româno-sovietice din Tg. Mureș, a vorbit Pop loan, redactor șef al ziarului „Steaua Roșie", vicepreședinte al Consiliului regional A.R.L.U.S.(Agerpres)

Zffefe (sulturil sovieticeLuni seara la cinematograful „Republica din Cluj a avut loc deschiderea „Festivalului filmului sovietic". Cu acest prilej au vorbit Li viu Rîureanu, secretarul Comitetului regional pentru cultură și artă. Din partea oaspeților sovietici au luat cuvîntul Vahtang Kuprava, președintele Comitetului de stat pentru cinematografie din R.S.S. Gruzină, și actrița Galina Iațkina, interpreta principală a filmului „Femeile", film prezentat în spectacol de gală.
★Baletul Teatrului Academic de Stat de Operă și Balet „Taras Sev- cenko" din R.S.S. Ucraineană a prezentat luni seara un nou spectacol pe scena Teatrului de Operă și Balet din București.Spectacolul a cuprins două lucrări pe muzica lui Ceaikovski — baletul într-un act „Francesca da Rimini", inspirat din cîntul al V-lea din „Infernul" lui Dante, și actul al II-lea din baletul „Lacul

lebedelor". Sub titlul „Divertismente", în program au fost reunite fragmente” din baletele „Esmeralda" de Pugni-Ganne, „Gaya- neh" de Haciaturian, „Don Qui- jote" de Minkus. transpuneri coregrafice pe o melodie de Gluck, un vals de Șostakovici și altele.
*Luni conducătorul delegației A- sociației de prietenie sovieto-ro- mână, L. I. Florentiev, a făcut o vizită la G.A.S. Căzănești, raionul Slobozia, regiunea București. A. T. Lavrentieva, membră a delegației, împreună cu Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, a vizitat mai multe întreprinderi bucureștene de industrie ușoară, iar D. M. Ahmedov a făcut o vizită la Institutul de geriatrie. M. F. Pa- niukov, membru al delegației, a fost oaspetele muncitorilor de la Combinatul avicol Crevedia, iar G. L. RoșaJ a vizitat Studioul cinematografic „București".(Agerpres)

• Filarmonica de stat „G. Enescu' (la Ateneu — orele 20,30) î CONCERT SIMFONIC.© Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30.• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : UN LUP MÎNCAT DE OAIE — 20.® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului Național „I. L. Caragiale') : ULISE ȘI COINCIDENȚELE — 19,30.• Teatrul „Ion Creangă" : UN VIS VESEL — 16.O Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30.® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20. © Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

KIN — TIMPUL, LEGENDE, OAMENI DE ȘTIINȚĂ— SOARELE RĂNIT — VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA GALAȚI : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.«5 FANTOMAS — cinemascop ; FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Giulești — 10,30;15,30; 19,30.® NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : înfrățirea între popoare (completare Orizont științific nr. 5) :— 13,45; 16; 18,15; 20,30, Moșilor (completpra„EU") — 15,30; 18; 20,30.
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 8,15—12 în continuare ; 15,45; 19,30.© CĂLĂTORUL CU BAGAJ — . cinemascop : Bu- zești (completare Tradiții maramureșene) — 15,30;

18; 20,30, Gloria (completare Centum anni Acade- miae) — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.® BOCCACCIO ’70 : Crîngași (completare Antagonisme) — 15,30; 18; 20,30.® VREMEA ZĂPEZILOR : Grivița (completare Frunze) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Floreasca (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat In regiunea Galați) — 9; 12; 15; 18; 20,45. O TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : Bucegi (completare Pictorul Ghlață) — 9; 11,15-13,30; 16; 18,30; 21, Aurora (completare O noapte de vis) — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45,

Flamura (completare 6 000 de ani — cinemascop)— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
9 CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Unirea— 15,30; 19.
9 STEAUA FĂRĂ NUME : Tomis — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, Miorița — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Vox Marls).
9 DII.IGENȚA : Vitan (completare Un secol șl multe milenii) — 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării(completare Brâncuși Ia Tîrgu Jiu) — 15,30; 18;20,30, Ferentari (completare Margareta) — 15,30; 18; 20,30.
0 ZORBA GRECUL: Arta — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, Colentina — 15; 17,45; 20,30.® CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Popular — 15,30; 18; 20,30.
0 AVENTURILE LUI WERNER HOLT (ambele serii) : Cosmos — 16; 19,30.
O URME ÎN OCEAN : Viitorul (completare Tînărul căsătorit) — 15,30; 18, 20,30.țt FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop • Volga (completare Fermenții la lucru) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Rahova completare Campionatele mondiale de popice — 1966) - 15,30; 18; 20,45.© MAMĂ CIUDATĂ : Lira (completare Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 15,30; 18; 20,30.
9 PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Progresul (completare Lacul lebedelor) — 15,30; 18,- 20,30.
0 SUZ.ANA ȘI BĂIEȚII : Cotroceni (completare Istoria navigației) — 15,15; 18; 20,45.® LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Pacea (completare Copiii... iar copiii) — 15,45; 18; 20,15.

Există posibilități 
pentru o mai largă 
cooperare 
europeană
(Urmare din pag. I)Avem, de soluționat probleme care depășesc cu mult capacitatea fiecăruia dintre noi, luați individual : foamea și mizeria care domnesc într-o serie de regiuni ale lumii, necesitatea asigurării prosperității popoarelor corespunzător posibilităților epocii noastre. A- vem de apărat pacea, fără de care toate aceste deziderate nu ar putea fi împlinite. Și iată' că, dacă confruntăm preocupările noastre, ale celor din Vest și ale celor din Est, constatăm numeroase similitudini, care ne apropie.Nu, nu despre diferențe trebuie să vorbim, ci despre necesitatea contactului, a dialogului. Diferente există între toate popoarele. Dar există totodată și puncte comune, iar aceasta este esențialul, abordarea lor este ceea ce trebuie să ne preocupe în mod esențial. Europa nu se oprește la Viena, nici la Budapesta, nici la București. Ea este o mare familie, care s-a risipit însă și trebuie reconstituită, pe baza a ceea ce ne este comun tuturor. Comerțul poate juca un rol important în această direcție.Referindu-se la evoluția relațiilor dintre Elveția și România, d-sa a declarat : Pentru noi, România reprezintă o piață tradițională. Elveția, la rîndu-i, a importat produse specifice românești. Progresele tehnice realizate în tara dumneavoastră favorizează acum încă mai mult creșterea schimburilor dintre noi. Ușa este mereu deschisă. Raporturile politice între țările noastre sînt perfect normale. Problemele existente între noi în perioada care a urmat războiului au foșt de mult soluționate. Actualmente, nici o dificultate nu se opune unei dezvoltări și mai mari a relațiilor dintre noi.Avem o mare simpatie pentru România, pe care o prețuim ca pe o veche tară de civilizație europeană, cu nobile tradiții. Recent, am avut plăcerea personală de a reînnoi această simpatie, datorită contactului pe care mi l-a prilejuit vizita domnului Maurer în Elveția. O dată mai mult, această vizită -mi-a confirmat necesitatea dialogului.

Timpul probabil pentru 9, 10 șl 11 noiembrie. în țară : vreme schimbătoare cu cerul temporar noros.- Vor cădea ploi izolate. Vînt potrivit din sud-vest. Temperaturile minime vor oscila între un grad și 11 grade, iar maximele între 10 șl 20 de grade. Dimineața și seara ceață.în București : vreme schimbătoare cu cerul temporar noros. Vînt potrivit din sud-vest. Temperatura în creștere ușoară. Ceață dimineața șl seara.

Olimpiada de șah 

de la Havana
Trei partide întrerupte în 

meciul România — DanemarcaHAVANA 7 (Agerpres). — în runda a treia a turneului final din cadrul Olimpiadei de șah de la Havana, echipa României a întîlnit selecționata Danemarcei. Din cele patru partide în timpul reglementar de joc, s-a încheiat doar una singură : cea de la masa a treia, dintre Jan Enevoldsen și Teodor Ghițescu, consemnată remiză. La prima masă, Florin Gheorghiu a întrerupt în poziție complicată cu marele maestru Bent Larsen. Au fost întrerupte, de asemenea, partidele Claussen-Ciocîltea și Soos— Petersen. Scorul este egal 0,5—0,5.Alte rezultate : U.R.S.S. — Cuba 3,5—0,5 ; Iugoslavia — Norvegia 4—0 ; S.U.A. — Spania 3—0 (1) ; R. D. Germană — Bulgaria 1—1(2) ; Cehoslovacia — Islanda 1—0(3) ; Ungaria — Argentina 1—1 (2).Clasamentul după 3 runde : U.R.S.S. 10 puncte ; Iugoslavia 9 ; Argentina, Bulgaria 7 (2) ; S.U.A. 6,5 (1) ; România 6 (3) ; Ungaria 6 (2) ; Cehoslovacia 5 (3) ; Danemarca 4,5 (3) ; R. D. Germană 3,5 (2) etc. I

A 25-a aniversare a Partidului
Muncii din AlbaniaPoporul albanez sărbătorește astăzi un eveniment memorabil al istoriei sale. Se împlinesc 25 de ani de cînd, într-o căsuță modestă din cartierul locuințelor sărace ale Tiranei, delegații grupurilor comuniste, întruniți în adîncă ilegalitate, au pus piatra de temelie a Partidului Comunist — în prezent Partidul Muncii din Albania.Născut în anii grei ai războiului antihitlerist, întruchipînd tradițiile luptei îndelungate duse de poporul albanez împotriva contropitorilor străini și a exploatatorilor dinlăun- trul țării, partidul comuniștilor albanezi avea să ducă mai departe steagul bătăliilor pentru împlinirea aspirațiilor de libertate și dreptate socială ale poporului. Sub conducerea partidului comunist, poporul albanez, însuflețit de cauza eliberării naționale s-a ridicat cu eroism și spirit de abnegație împotriva cotropitorilor fasciști.în anii de după eliberarea de sub jugul fascist, poporul albanez, devenit stăpîn pe destinele sale, a înfăptuit sub conducerea Partidului Muncii, un șir de mari transformări pe calea vieții noi, socialiste, în toate domeniile activității sociale, a obținut succese de seamă în industrializarea țării, în transformarea socialistă a agriculturii, în dezvoltarea culturii și ridicarea nivelului său de trai.Cel de-al patrulea cincinal, pe anii 1966—1970, elaborat de Congresul al V-lea al Partidului Muncii din Albania, prevede ca la sfîr- șitul acestei noi perioade de cinci •ooq;.

ani, în 1970, producția industrială globală să fie cu 50—54 la sută mai mare decît în 1965, iar cea agricolă — cu 41—46 la sută. Venitul național va crește cu 45—50 la sută. După cum au subliniat documentele congresului, industrializarea rămîne una dintre sarcinile vitale ale construcției socialismului în R. P. Albania. Se prevede, de asemenea, dezvoltarea celorlalte sectoare ale vieții sociale, avîntul învățămîntului, științei, culturii, ridicarea — pe temeiul realizărilor în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății — a nivelului de trai, material și spiritual al poporului.Poporul român urmărește cu bucurie importantele realizări ale oamenilor muncii din Albania în dezvoltarea economiei și culturii, în înflorirea patriei lor. între popoarele român șl albanez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Albania există relații de colaborare economică, politică și culturală, bazată pe principiul egalității în drepturi și respect reciproc, al independenței și suveranității naționale, al neamestecului în treburile interne, relații care se dezvoltă în interesul ambelor noastre țări, al cauzei socialismului și păcii.Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Partidului Muncii din Albania, comuniștii, poporul nostru urează comuniștilor și tuturor oamenilor muncii albanezi noi succese în construcția socialistă, în înflorirea multilaterală a patriei, în ridicarea nivelului de trai al poporului.
m

TELEGRAME EXTERNE

Vizita delegației C. C.
al P. C. R. în R. P. AlbaniaTIRANA 7 (Agerpres). — Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Albania, a plecat la 6 noiembrie într-o călătorie în provincie.

în orașul Fieri, delegația a vizitat o uzină de îngrășăminte azo- toase și o termocentrală aflate în construcție, iar în orașul Vlora o uzină de sodă caustică aflată în construcție și o fabrică de plăci și tuburi de azbociment.Luni, delegația a vizitat Combinatul textil din orașul Perat, iar după-amiază s-a înapoiat la Tirana.
„Naționalul11 bucureștean la VienaVIENA 7 (Agerpres). — Scurta prezență a colectivului Teatrului Național „I. L. Caragiale" din București în capitala Austriei a fost consemnată de majoritatea ziarelor vie- neze. Actorii „Naționalului" au prezentat sîmbătă piesa marelui nostru dramaturg I. L. Caragiale, „O scrisoare pierdută", iar duminică „Oameni și șoareci" de

John Steinbeck. Un spectacol suplimentar cu „O scrisoare pierdută" a fost inclus în turneul vienez duminică dimineața, ca urmare a cererii mari de bilete.Cele trei reprezentații ale Teatrului Național s-au bucurat de succes. Jocul actorilor români a fost calificat ca „știință a virtuozității" de ziarul „Neues Oester- reich". Paul Blaha,

cronicarul ziarului „Kurier", scoate în e- vidență jocul limpede și simplu al celor care au dat viață e- roilor lui Caragiale. Păreri elogioase are cronicarul și despre echipa de talentați actori care a jucat în „Oameni și șoareci". El menționează că duminică seara „a- plauzele pentru oaspeții bucureșteni au fost din nou puternice și călduroase".
Azi, pe patinoarul

23 August

începe campionatul 

hocheiștilor
Astăzi începe o nouă ediție a 

campionatului republican de ho
chei pe gheață. La întrecere participă șase echipe : Steaua, Dina
mo București, Voința Miercurea 
Ciuc, Tîrnava Odorhei, Agronomia 
Cluj și Politehnica București.în prima zi patinoarul artificial „23 August" din Capitală găzduiește următoarele partide : ora 9 Steaua — Politehnica București ; cu începere de la ora 17 : Tîrnava Odorhei — Agronomia Cluj ; Dinamo București — Voința Miercurea Ciuc.

Campionii anului
1966 la lupte
© Dinamo — la „greco- 

romane"
© Steaua — la „libere"în sala Dinamo din Capitală s-au încheiat campionatele republicane pe echipe la lupte greco-romane și libere. La „greco-romane" victoria a revenit și în acest an dinamoviș- tilor bucureșteni, care astfel reușesc rara performanță de a cîștiga pentru a 18-a oară consecutiv titlul de campioni naționali. Pe locurile următoare s-au clasat Steaua șl Steagul Roșu Brașov.La lupte libere, titlul a fost cîști- gat de echipa Steaua, urmată în clasament de Steagul Roșu Brașov și Progresul București.în ultima etapă, echipele campioane au înregistrat următoarele rezultate : „greco-rom.ane" : Dinamo — -Oțelul Galați 26.5-5.5 : Dinamo — A.S.M.T. Lugoj 28—0; Oțelul — A.S.M.T. 22,5 — 9,5 ; 

„lupte libere": Steaua —. Mureșul Tg. Mureș 26,5 — 5,5 : Steaua — Vagonul Arad 28,5 — 3,5.

18.00 — Pentru cei mici : A fost odată... Pagini din „Amintiri din copilărie" de Ion Creangă.
18.50 — Publicitate.
18.58 — Ora exactă.
19.00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.19.23 — Telecronica economică : Constructori și construcții.
19.50 — Divertisment muzical cu Lucky Marinescu și Florin Anca.
20.15 — Seară de teatru : „Rețeta Macropoulus" — comedie în trei actede K. Capek, traducere de Lia Toader și Tanți Economu. Transmisiune de la Teatrul de stat din Ploiești.în pauze : — Filmul documentar „Inimă și conștiință" — Film de desene animate „Vulpea și corbul".
23.15 — Telejurnalul de noapte.
23.25 — închiderea emisiunii.
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De cîteva zile și nopți, . alarmele aeriene au reînceput, la Hanoi, cu o nouă intensitate. Cerul strălucitor, cu lumina sticloasă a iernii vietnameze, cunoaște astăzi din nou, deasupra capitalei nordice, vîjî- itul strident al avioanelor cu reacție de recunoaștere, faimoasele „patrule ale aerului" ce prevestesc atacurile aviației americane.Dar agresorul își primește pedeapsa. La 4 noiembrie, la ora 15 și 35 de minute, un avion cu reacție surprins în spațiul aerian al Hanoiului a fost doborît de forțele armate de apărare. Nu sînt nici trei săptămîni de cînd ziarele au anunțat că cel de-al 1 500-lea avion agresor a fost doborît de pe cerul Vietnamului de nord. Acum acest număr s-a ridicat la 1 536. Un ritm al ripostei ce vorbește de la sine.Ziarele și agențiile de presă occidentale își aleg tot mai des ca subiect preferat al comentariilor pe teme vietnameze „criza de piloți" americani, penuria de cadre ce se resimte în rîndul forțelor aeriene ale S.U.A. de la bazele din Pacific, Vietnamul de sud, Tailanda și Laos. Comentînd o declarație a generalului McDonald, comandantul forțelor aeriene maritime ale S.U.A., potrivit căreia recenta explozie a portavio-

Acest 
rican

material militar provine de la un bombardier ame- 
doborît deasupra raionului Con Quang (R. D.

Vietnam)

..

„Oriskany" n-ar fi „consecințe" printre „Associated Press"nului avut piloți, releva că nu mai puțin de 24 piloți au pierit în acest incendiu. După părerea
în plus și pline de riscuri, și, nu o dată, la prelungirea stagiului militar. In clipa de față, fiecare pilot american în Vietnam e obligat să execute, în

Reuniunea africană CQREȘPpWDFMrĂ DINMOSCOVA

de la Addis Abeba1 500, am aflat de soarta unei escadrile americane staționate la Tak Li Vir, în Tailanda, escadrilă care, după o lună de raiduri aeriene asupra teritoriului R. D. Vietnam și a Laosului, a pierdut 15 din cele 18 avioane de care dispunea și un număr de 9 piloți. Recent, în ajunul doborîrii avionului de recunoaștere de pe cerul Hanoiului, agenția U. P. I. dezvăluia un alt detaliu semnificativ : S.U.A. sînt obligate să restrîngă la maximum perioada de instrucție a tinerilor piloți pentru a-i zvîrli cît mai repede pe frontul vietnamez.La cîteva ore după doborîrea avionului de recunoaștere care a violat cerul Hanoiului, am avut prilejul să schimb cîteva vorbe cu comandantul u- nității de apărare antiaeriană ce a dirijat contraatacul. Este vorba de o unitate , a nimicit multe avioane agresoare. Și de data aceasta, mi-a relatat comandantul, toate compartimentele unității au funcționat cu precizie de ceasornic. Avionul, un RF-101, a fost distrus cu ajutorul unui fuzeu, fiind doborît pe loc, la cîteva sute de metri de locul ti rului. Sîntem pregătiți să dăm, la fel cheiat

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). în cursul primei ședințe de lucru a Conferinței O.U.A, la nivel înalt, care s-a ținut luni după-amiază (ședința festivă de deschidere a avut loc sîmbătă), șefii de sta- . te și guverne ai țărilor membre (de menționat absența lui Seku — președintele Guineei) au de acord asupra ordinii de cuprinde 14 puncte. Printretea se află o serie de proiecte de rezoluții propuse de Conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre, care a precedat Conferința la nivel înalt. Miniștrii de externe au rezoluție

Ture căzut zi ce aces-
propus, printre altele, o care face apel la statele să acorde un ajutor șub- i Zimbabwe și să instituie un fond special destinat sprijinirii mișcării de eliberare din Rhodesia. în proiectul de rezoluție privind Rhodesia, se cere boicotarea de către toate statele

«membre să acorde stanțial poporului să instituie un fon
I

„de elită", care l pînă azi mai

membre a regimului rasist de la Salisbury și a tuturor firmelor care întrețin relații comerciale cu acesta. Tratativele duse de guvernul britanic cu regimul rasist al lui Ian Smith sînt calificate drept o „conspirație care are ca scop recunoașterea «independenței» Rho- desiei" sub acest regim. în legătură cu aceasta, proiectul de rezoluție cere tuturor statelor africane să nu recunoască nici un fel de guvern creat în urma acestor tratative. 'Consiliul ministerial al O.U.A. a hotărît, de asemenea, să trimită în Angola o misiune specială care să ia contact cu reprezentanții „Frontului de Eliberare Națională din Angola" și ai „Mișcării Populare de Eliberare a Angolei" în vederea unificării acțiunilor lor împotriva colonialiștilor portughezi. O altă misiune specială va pleca în același scop în Guineea așa-zis portugheză.Numeroase alte probleme au făcut obiectul unor rezoluții care n-au fost date încă publicității.Pe ordinea de zi a Conferinței la nivel înalt mai figurează și problema Africii de sud-vest, cea a apartheidului din R.S.A.

In Piața Roșie au avut loc luni dimineața parada militară și demonstrația oamenilor muncii în cinstea celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. In tribuna oficială au luat loc conducători ai Partidului comunist și ai guvernului sovietic, mareșali, invitați de peste hotare. Era prezentă delegația A.R.L.U.S., condusă de Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R.In timp ce orologiul turnului Spasski bate ora piață răsună comenzile vestesc litare. novski, U.R.S.S., trupele, tribuna a rostitLa parada militară parte

zece, în care parăzii mill. Mali- apărării al în revistă
începutul Mareșalul ministrul a trecut după care a urcat la Mausoleului, de unde o cuvîntare.

demiilor militare, trupe blindate, de desant aerian și artilerie. Prin fața tribunelor au trecut rachete sol-aer, rachete antirachete, rachete balistice cu care sînt dotate submarinele atomice, rachete strategice cu combustibil solid, cu rază mare de acțiune, rachete intercontinentale, rachete orbitale plasate pe șasiuri cu șenile.După parada sportivilor, a urmat demonstrația oamenilor muncii din Moscova, care purtau pancarte înfățișînd succesele în producție, lozinci ex- primînd hotărîrea de a lupta pentru menținerea păcii, pentru noi realizări în construcția comunismului.
A. MUNTEANU
★I,uni după-amiază, guvernul Uniunii Sovietice a oferit în Palatul Congreselor din Kremlin o recepție cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au participat conducătorii P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, vechi bolșevici, mareșali, fruntași în producție, oameni de știință și cultură. La recepție au luat parte, de asemenea, oaspeți străini sosiți la Moscova cu prilejul sărbătorii, membri ai corpului plomatic. Leonid Brejnev, cretar general al C.C. P.C.U.S., a rostit un toast.
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POLITICA

IHS LONDRA. La patru luni după ce a demisionat din postul de ministru al tehnologiei în semn de protest față de politica de austeritate a guvernului Wilson, Frank Cousins, actualmente secretar general al Sindicatului muncitorilor din transporturi, și-a anunțat hotărîrea de a renunța Ia mandatul său de deputat laburist în Camera Comunelor.
la a- de

CONFUZIA

■T

Protestul Yemenului
COMENTARIU

„Am fost Reedman în

Portugalia, îndoială că de «se- cu pri- temă". „amba-

Recent, la Belgrad a fost deschisă 
o expoziție de artă românească

Eugen IONESCU | contemporană

„CALULUI TROIAN**

aceleiași agenții, forțelor S.U.A. destinate agresiunii în Vietnam le lipsesc în prezent cel puțin 500—600 piloți, situație ce-i obligă pe cei existenți la eforturi
medie, cîte 40 de raiduri pe lună.Se pot cita și alte exemple, la fel de pline de tîlc. Cu cîteva zile înainte de doborîrea avionului

totdeauna, riposte de puternice, a în- interlocutorul meu.
Ilie PURCARU

PARIS

PARIS 7 — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite.: în prezența lui Franțois Mitterrand, președintele Federației Stîngii Democrate și Socialiste, au luat sfîrșit duminică seara lucrările Congresului Convenției Instituțiilor Republicane, care, împreună cu Partidul Socialist (S.F.I.O.) și Partidul radical, alcătuiesc Federația. Congresul a adoptat în unanimitate o rezoluție care aprobă directivele electorale ale Federației Stîngii Democrate și Socialiste în vederea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative din martie 1967, stabilind că în situația în care candidatul său nu va fi cel mai bine plasat printre partidele de opoziție, Federația va renunța în cel de-al doilea tur de scrutin la candidatura sa — fie în favoarea candidatului comunist, fie în favoarea unui candidat republican care ar avea șansele să învingă candidatul U.N.R. Totodată, Congresul Convenției Instituțiilor Republicane a cerut ca Partidul Comunist Francez să fie beneficiarul preferat al renunțării Federației, iar candidatul republican —

în cazul cînd în favoarea lui se va face renunțarea — să-și ia angajamentul să apere programul Fe- aparțină grupului al Federației Socialiste.derației și să parlamentar unic Stîngii Democrate și Congresul Convenției Instituțiilor Republicane a ratificat, de asemenea, sugestia ultimului congres S.F.I.O. de a se începe discuții comuniștii.Luînd cuvîntul duminică Nisa, cu prilejul sărbătoririi nuale a ziarului „Le Patriot Nice", Waldeck Rochet, secretar general al P.C.F., a reafirmat că Partidul comunist este gata să discute cu celelalte partide de stînga, fiind ferm hotărît să ajungă la un acord loial pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Secretarul general al Partidului Comunist Francez a calificat drept „pași pozitivi" propunerea S.F.I.O., reluată de Mitterrand, de a discuta cu comuniștii. El a subliniat că comuniștii francezi doresc ca aceste discuții să permită abordarea problemelor u- nui program și unei tactici electorale comune.

HANOI 7 (Agerpres). — .V.N.A. anunță că avioane fără pilot americane au întreprins zboruri de recunoaștere în spațiul aerian al orașului Hanoi și în provinciile Hung Yen și Lao Cai, a- flate la o distanță de 64 km și respectiv 300 km de capitala R. D. Vietnam. Unitățile antiaeriene ale Armatei Populare Vietnameze au doborît trei din aceste avioane.Agenția precizează că. pînă la 6 noiembrie, numărul avioanelor a- mericane doborîte în R. D. Vietnam se cifrează la 1 539.

HAGA 7 (Agerpres). — La 7 noiembrie 1966, George Elian, amba- • și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Olanda, a fost primit la pa- 1 Soesdijk, de către regina Iuliana, căreia i-a prezentat scrisorileLaJ. M.

român și-a prezentat 
j scrisorile
I de acreditare
I reginei OlandeiAgenția i
iiembrie 1966, Geor^ sador extraordinar țiar al ReDublicii S
9nia î latul Ti >1ia
I
Irilor extei din partea Dună dpi

sale de acreditare, ceremonie au participat A. H. Luns, ministrul aface- externe, și baronul Baarnd, i Casei Regale.După depunerea scrisorilor de a- creditare, regina Iuliana a avut o convorbire cordială cu ambasadorul român. In timpul parâzii militare din riata Roșie

B MADRID. La Tribunalul din Madrid s-a deschis un proces împotriva a șapte sludenți ai Universității din Barcelona, acuzați de a fi participat la demonstrațiile studențești care au avut loc în aprilie în acest oraș. Procurorul a cerul condamnarea la închisoare a celor șapte studenți. HCAPE KENNEDY. Duminică seara a fost lansat satelitul de observare a Lunii „Lunar Or- biter-2". Satelitul are drept misiune principală să transmită fotografii ale celor 13 regiuni de pe Lună unde se consideră că ai fi posibilă aselenizarea cos- monauților americani în 1968, în cadrul „programului Apollo".

HBONN. Potrivit unor date oficiale, în ultimii zece ani în R.F.G. au fost închise 58 de mine și 149 de întreprinderi ale industriei carbonifere. Ca urmare, 127 000 de muncitori au fost concediați, Iar numeroși alții au avut de suferit de pe urma măsurilor luate de administrația minelor de reducere a săptămîni! de lucru cu micșorarea corespunzătoare a salariilor.

■ VARȘOVIA. Au început convorbirile dintre Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, și Paul Martin, ministrul de externe al Canadei, care face o vizită oficială în R. P. Polonă. La 7 noiembrie, ministrul de externe canadian a fost primit de Jozef Cyranklewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.
» ATENA. După turneul de trei săptămîni pe care l-a întreprins intr-o serie de țări ale A- mericii Latine, președintele Ciprului, Makarios, a

CONSFĂTUIREA MILITARĂ DE LA BUENOS AIRES

Eșecul tacticii
9

în capitala Argentinei s-au încheiat lucrările celei de-a șaptea reuniuni a șefilor de state majore ale forțelor militare de uscat din țările membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.). Deși consfătuirea s-a desfășurat cu ușile închise, ziariștii au reușit totuși să afle numeroase amănunte legate de dezbaterile la care au participat reprezentanți militari ai 16 state la- tino-americane și ai S.U.A. (Din sala conferinței au lipsit reprezentanții Venezuelei, Costa Ricăi, ai statului Haiti și Mexicului).Principalul punct de pe ordinea de zi . a fost discutarea proiectului de creare a forțelor militare inter- americane. Ideea, aparținînd strategilor Pentagonului, nu este nouă. De ani de zile S.U.A. se străduiesc să înjghebeze în America Latină un așa-numit „sistem colectiv de apărare" sub egida O.S.A., organizație în care Washingtonul deține poziții-cheie. Acest „sistem" ar urma să sefvească drept instrument de intervenție în treburile unor țări latino-americane, ori de cîte ori rînduielile din aceste țări nu ar fi pe placul S.U.A.De-a lungul anilor, proiectul nord-american a întîmpinat rezistență din partea acelor guverne care înțeleg să nu abdice de la apărarea suveranității naționale a țărilor lor; o serie de state din America Latină s-au pronunțat împotriva creării forțelor militare intera-

mericane. Astfel, guvernele Mexicului, Boliviei, Uruguayului, Vene- zuelei, statului Chile, Ecuadorului, cunoscînd foarte bine împotriva cui ar urma să fie îndreptate „binevoitoarele săbii" ale forțelor interamericane; permanente, au declarat în repetate rînduri că se opun proiectului, care lezează principiile sacre ale independenței și Suveranității. „Ce rost ar avea participarea Uruguayului la asemenea forțe, dacă ne menținem ferm pe poziția că. problemele noastre nu le poate rezolva debit țara noastră
însăși ?“ — scria ziarul Uruguayan „El Popular". Pe bună dreptate, presa din diferite țări latino-americane, exprimînd părerile unor largi pături ale opiniei publice, invoca drept argument pentru refuzul de a adera la proiectatul sistem militar „precedentul Republicii Dominicane". Se știe că pușcașii marini nord-americani, sub titlu personal și. mai tîrziu, sub firma colectivă a O.S.A., au intervenit brutal la Santo Domingo și au menținut luni de zile Republica Dominicană sub ocupație militară pentru a împiedica poporul acestei țări să-și rezolve singur problemele interne care îl-priveau exclusiv. A-

ceastă intervenție armată a prefigurat misiunea ce ar reveni unor forțe interamericane.Singurele state care susțineau cu fermitate proiectul american erau Brazilia și Argentina. Dar iată că la recenta reuniune de la Buenos Aires s-a produs o lovitură de teatru. Cu puțin timp înaintea deschiderii lucrărilor, ministrul afacerilor externe al Argentinei, Nica- nor Costa Mendez, a declarat, la o conferință de presă că țara sa nu este de acord cu planurile privind crearea forțelor militare interamericane și că se pronunță împotriva politicii creării de. blocuri pe continentul latino-american. Schimbarea intervenită în poziția Argentinei este interpretată în presă ca un rezultat al presiunii opiniei publice argentinene. Astfel, corespondentul ziarului „Le Monde", la Buenos Aires arăta că „sindicatele argentinene s-au pronunțat de repetate ori în mod net împotriva forțelor interamericane, iar guvernul a apreciat probabil că nu este util să p.ro^oac^ nemulțumiri prin sprijinirea ■ unui asemenea proiect".Declarația ministrului de externe argentinean a provocat surpriză în rîndul specialiștilor militari nord- americani; prezenți1 la Buenos Aires. Planul Pentagonului amenința să se prăbușească. Față de aceasta, s-a recurs la o manevră de ultimă oră. în locul unor forțe militare

«PORT OF SPAIN. Pentru prima oară de la obținerea independenței — la 31 august 1962 — în Republica Trinidad-Tobago, fostă colonie britanică în regiunea Antilelor, s-au desfășurat luni a- legeri legislative. 454 000 de alegători din această insulă au ales 56 de membri al Camerei Deputați- lor.
HCASTEAU. Un puternic incendiu a mistuit, la iCasteau (Belgia), clădirea unul depozit de echipament destinată viitorului sediu al N.A.T.O. Autoritățile locale au apreciat pagubele la pește un milion franci belgieni.

„colective", s-a propus organizarea de forțe .„represive" în cărei țări, subordonate unui organ militar interamerican — Consiliul interamerican al apărării, — acesta urmînd să fie inclus în O.S.A. Dar manevra a eșuat. O serie de participant! la conferință au arătat că între cele două planuri nu există o diferență sensibilă : aceeași Mărie cu altă pălărie. „Schema propusă — sublinia ziarul argentinean „Clarin" — nu reprezintă altceva decît înfăptuirea planului de creare a așa-ziselor forțe militare inter- americane permanente. Statele Unite recurg la tactica «calului troian» pentru a-și atinge aceleași țeluri".Drept urmare, aproape toate delegațiile prezente la Buenos Aires s-au opus și acestui plan, pe care, după cum releva agenția France Fresse, îl consideră ca „un atentat la principiile suveranității și autodeterminării popoarelor". în cele din urm'ă, proiectul Pentagonului a fost respins. Participanții au optat pentru crearea unui organism dependent de O.S.A. și nu de Consiliul interamerican al apărării. Observatorii apreciază că subordonarea deciziilor militare autorității civile a O.S.A. a constituit ideea dominantă a dezbaterilor, în. pofida opoziției manifestate de Statele Unite. Evident, această soluție reprezintă un compromis. El a fost acceptat cu convingerea că' în cadrul organismului politic al O.S.A. țările’respective vor putea să opună rezistență unor planuri cu care nu ar fi de acord.Retmiunea militară din capitala Argentinei a scos încă o dată la iveală divergențele serioase care există între S.U.A. și țările latino- americane, tendințele care se afirmă tot mai mult în aceste țări spre eliberarea de sub dominația nord- americană, spre dezvoltarea social- economică’ a Americii Latine pe baza colaborării pașnice cu toate țările lumii.

H SANTIAGO DE CHILE. Un grup de geologi al societății chiliene Corfo au descoperit, la 780 km nord de capitala Republicii tant zăcămînl de minereu de fier rioară. S-a calculat că rezervele se ridică Ia 130 milioane Peste 30 de morți, 70 persoane rămase fără locuință — acesta este bilanțul provizoriu al inundațiilor catastrofale, cele mai grave din ultimii 30 de ani, care au avut loc la sfirșitul săptămînli trecute în Panama.
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Un „Mercedes' cu număr oficial „CD-10" ii poartă zilnic pe dl. Harry Reedman pe străzile Lisabonei, depunin- du-1 pe Rua Duque Pal- mela la nr. 2, în fața unei clădiri pe al cărei zid este prinsă o plăcută metalică : „Missao do Rodesia". Cine este Reedman și ce face el în capitala Portugaliei ? Colaboratorul ziarului englez „Financial Times", Christopher Johnson, l-a vizitat, după care a transmis următoarele amănunte :

Reedman mi-a spus că portughezii îi acordă statutul diplomatic deplin, numai că nu este invitat la toate cocteilurile oficiale. Se vede destul de des cil ministru) de externe portughez și au de discutat multe interese comune. Se vede că el a fost încurajat prin presă să spere că, în cazul unor sancțiuni din partea Națiunilor Unite, Portugalia, ca și Africa de sud, va menține «relații comerciale normale» cu Rhodesia.«Lisabona este un loc foarte bun, în care te poți întilni cu oameni diu multeprimit de biroul

A

spus Reedman și, în- tr-adevăr, el nu face un secret din faptul că una din principalele sarcini ale misiunii sale constă în a contracara sancțiunile prin tranșarea unor contracte comerciale.Cum era și de așteptat, Reedman a refuzat să vorbească despre cooperarea militară dintre Rhodesia și Dar, fără există un număr crete esențiale» vire la aceastăPrezența unui sador" rhodesian la Lisabona este încă o dovadă a cîrdășiei dintre colonialiștii portughezi și regimul rasist de la Salisbury.

La alegerile ce au avut loc la 
6 noiembrie în landul Hessen, 
creșiin-democrații au înregistrat 
din nou pierderi de voturi. Votu
rile întrunite duminică de 
U.C.D., partidul guvernamental, 
au scăzut, reducînd numărul de- 
putaților acestui partid în par
lamentul landului Hessen de 
la 28 la 26. Partidul so
cial-democrat și-a consolidat 
majoritatea de care dispunea și 
înainte, obținînd52de mandate, 
cu unul mai mult decît în alege
rile din 1962. Liber-democrafii, 
care pînă acum aproape două 
săptămîni formau cu U.C.D. gu
vernul federal de coaliție, au ob
ținut 10 mandate. O reîmpărțire 
a voturilor a avut loc între parti
dele de extremă dreaptă în fa
voarea grupării neofasciste — 
partidul național-democrat : 7,9
la suta din voturi și 8 mandate în 
parlamentul local. Desfășurate în 
umbra crizei politice de ia Bonn 
și venind la patru .luni după alt 
regres electoral al U.C.D., cel din 
Rhenania de nord — Westfalia,

împotriva acțiunilor 
englezeSANAA 7 (Agerpres). —- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Arabe Yemen a protestat împotriva repetatelor acte de agresiune săyîrșiteide,'Anglia asupra teritoriului '' Yemenului, anunță postul de radio Sanaa. Potrivit postului de radio. în timpul atacului săvîrșit de avioanele militare engleze asupra orașului Qatabah, opt elevi ai unei școli au fost o- morîți și alții răniți. Anterior. în- . tr-un comentariu al postului de radio Sanaa, se anunțase că ; trupele britanice staționate în Aden au supus unui atac de mortiere și artilerie același oraș.

alegerile din Hessen au o influ
entă directă asupra evoluției cri
zei politice de la Bonn. Inten
sele consultări desfășurate în 
cursul săptămînii trecute în ca
drul U.C.D. și între politicienii 
celor trei partide reprezentate în 
parlament (U.C.D., F.L.D. și 
P.S.D.) n-au reușit să aducă nici 
o clarificare asupra modului cum 
se va ieși din actuala sifuafie po
litică confuză.

Foștii parteneri de coaliție, li- 
ber-democrajii, condiționează 
participarea lor la guvern de 
acceptarea punctului lor de ve
dere nu numai în chestiunile bu
getare, ci și în cele militare, pre
cum și în problema germană. 
Se pare că majoritatea deputa- 
(ilor liber-democra)' înclină spre 
o poziție comună cu P.S.D. față 
de actualul cabinet al cancela
rului Erhard.

Partidul social-democrat insistă 
fot mai muil asupra solufiei tre
cerii la noi alegeri generale și a 
anunțat că va propune marți în 
parlament să se procedeze la un 
vot de încredere în quvernul Er
hard. Liderul P.S.D., Brandt, s-a 
declara1 împotriva unei „mari 
coalifii" formate de creșfin-de- 
mocra(i și soctal-democra)i, men- 
(ionînd că „nu se poate cere so- 
cial-democratilor să devină do
natori de sînge pentru organis
mul slăbit al coaliției U.C.D.— 
U.C.S.".
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