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Contre!
competent
și operativ
m organizarea 
științifică
a producției

Ing. Gheorghe MARINESCU 
secretar al Comitetului regional 

Argeș al P.C.R.

Corespunzător obiectivelor mari și complexe pe care le au de înfăptuit în anii cincinalului întreprinderile și organizațiile economice din regiunea Argeș, Comitetul regional Argeș al P.C.R. a o- rientat perseverent activitatea lor spre organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. Pe această linie se înscriu controlul competent, recent efectuat prin comisiile economice ale comitetelor regional, raionale și orășenești; consultarea unui număr mare de activiști de partid, ingineri, economiști și alte cadre de specialitate, consfătuirile pe ramuri economice- și plenara comitetului regional de partid cu activul, din septembrie a.c.O primă consecință favorabilă a acestei acțiuni constă în faptul că a început să se schimbe optica u- nor organe și organizații de partid, a unor conducători de întreprinderi în ce privește rolul cadre- lor și al specialiștilor în organizarea științifică a producției și a muncii. Ideea înțeleaptă a zicalei 
„omul sfințește locul" a găsit te
ren mai fertil de dezvoltare. Tot mai mulți sînt aceia care socotesc — și pe bună dreptate — că între
gul proces de organizare superioară 
a producției și a muncii depinde nu 
numai de dotarea tehnico-mate- 
rială a întreprinderilor, ci și de 
activitatea oamenilor, de felul cum 
este coordonată și îndrumată mun
ca lor. Ca urmare, în unitățile industriale din regiune, numeroase cadre își îndeplinesc mai bine rolul lor activ și atribuțiile în conducerea producției.Ce efecte are asupra producției încălcarea sau neglijarea atribuțiilor ce revin cadrelor de specialiști și conducerilor de întreprinderi ? La unitățile forestiere, pro- cedîndu-se după concepția „știu ei să se descurce", pregătirea și programarea parchetelor de exploatare nu s-au făcut în unele cazuri, din timp și cu participarea personalului tehnico-ingineresc de la D.R.E.F. și întreprinderi, ci au fost lăsate numai pe seama maiștrilor sau a oamenilor din sectoare. Din această cauză, s-au început și se atacă un număr prea mare de parchete, se dispersează forța de muncă și utilajele, prelungindu-se nejustificat durata de exploatare. De curînd, în urma controlului e- fectuat de comitetul regional de partid, conducerea D.R.E.F. Argeș a luat măsuri pentru lichidarea a- cestei stări de lucruri — expresie a organizării defectuoase a producției și a muncii. Esențial este ca experiența pozitivă din acest an a I. F. Pitești — care a reușit să reducă cu 34 la sută, fată de 1964, numărul parchetelor în exploatare — să fie extinsă cît mai operativ în toate unitățile forestiere din. regiune.O altă implicație 
necorespunzător de 
muncii, întîlnit în treprinderi. Deși, i nitătile economice cu noi utilaje și îmbunătățesc tehnologiile de fabri-

cație, mai sînt conduceri tehnico- administrative care nu intervin concret pentru revizuirea normelor. Foarte puține sînt planurile M.T.O. care, concomitent cu cuprinderea unor măsuri eficiente de mecanizare și mică mecanizare, de introducere a unor procedee mai productive de muncă, de amplasare și reorganizare a fluxului tehnologic, să prevadă și acțiuni menite să îmbunătățească normele, corespunzător noilor condiții tehnice. în a-' cest fel, eforturile depuse în vede
rea ridicării tehnicității producției 
nu dau roadele scontate, nu se ma
terializează prin sporirea producti
vității muncii și a rentabilității 
producției. La uzina de piese auto Colibași, de pildă, pentru reperele 120, 170, 1 030, la operația a 9-a s-a acordat un timp de 3 minute, în loc de un minut cît s-a obținut din cronometrare, ceea ce provoacă depășirea normei cu peste 98 la sută în medie pe lună. De aceea, muncitorii îndeplinesc cu mare ușurință normele și nu folosesc din plin timpul de lucru. Organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
ceară conducerilor de întreprinderi 
ca, împreună cu ministerele și or-
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CONSTĂ SUPERIORITATEA
SISTEM DE PENSIONARE ?

Slujind cu devotament nețărmurit interesele vitale ale poporului, . Partidul Comunist Român a subordonat întreaga sa politică marxist- leninistă de făurire a noii orîndu- iri sociale, de creștere a potențialului economic al patriei scopului fundamental de ridicare continuă și sistematică a bunăstării oamenilor muncii. Hotărîrea recentei plenare a C.C. al P.C.R., privind majorarea pensiilor, îmbunătățirea legislației pensiilor și instituirea pensiei suplimentare din contribuția salariați- lor, măsuri devenite posibile ca urmare a sporirii potențialului economic al țării, care creează noi resurse pentru asigurarea unui grad de civilizație mai înalt oamenilor muncii, pentru progresul general al societății, constituie o parte integrantă a ansamblului de măsuri stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. privind ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, actualele măsuri de majorare a pensiilor, a indemnizațiilor și ajutoarelor sociale „se în
cadrează în ansamblul preocupă
rilor partidului și statului de a 
crea, pe măsura dezvoltării avu
ției naționale, condiții de viață tot 
mai bune tuturor cetățenilor pa
triei, întregului popor".Vom căuta în cele ce urmează să reliefăm factorii care învederează superioritatea viitoarei reglementări a pensiilor față de legislația anterioară din țara noastră și de legi similare din țări capitaliste.In primul rînd, trebuie subliniat că fondurile de resurse bănești necesare aplicării noului sistem de pensionare în cadrul asigurărilor sociale de stat se formează, ca și 
pînă în prezent, din contribuțiile 
întreprinderilor, instituțiilor, altor 
organizații și ale persoanelor fizice, 
precum și din sumele alocate în a- 
cest scop din bugetul de stat, fără 
nici un fel de reținere din salariile 
oamenilor muncii.Se știe că în România burghe- zo-moșierească o bună parte a fondurilor pentru plata pensiilor se forma pe seama cotizațiilor plătite de angajați și într-o anumită măsură din contribuția patronilor și statului. Pînă în anul 1938, fondurile asigurărilor sociale se constituiau prin contribuția formal e- gală a angajaților, patronilor și statului. în realitate însă, grosul

Conf. univ.
Gh. D. BISTRICEANU

doctor în economie

contribuției era suportat de anga
jați. Legea de unificare a asigurărilor sociale din văzut încasarea globale de 6 la supra salariului părți egale de către muncitori și capitaliști. Legea din 1938 a stabilit o cotizație unică de 8 la sută, care se aplica la salariul mediu, plătită în părți egale de muncitor și patron. Cotizațiile erau determinate pe clase de salarizare sta-

anul 1933 a pre- unei contribuții sută calculată a- și suportată în

bilite săptămînal și lunar în funcție de salariul mediu asigurat.De asemenea, legea stipula că statul va contribui, cu o sumă globală anuală de 80 milioane lei la alimentarea fondurilor de asigurări sociale. în realitate, statul a contribuit în anul 1937/38 cu 90 000 lei, în 1938/39 cu 67 000 lei, în 1939/40 cu 45 000 lei, iar în anii următori a încetat orice contribuție.Oglindind ritmul de a economiei naționale, numărului de șalariați salariilor, contribuțiileunitățile socialiste de stat pentru alimentarea fondurilor de asigurări sociale au crescut continuu, după cum se constată din următoarele date (în milioane lei), furnizate de Uniunea Generală a Sindicatelor :

dezvoltare creșterea și sporirea plătite de

w

1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965Suma absolutăîn procente fată de 1950
933,7

201,5
1882,C 3393,1 3825,4 4348.3 5271,0 5341,2

363,4 409,7 465,7 522,2 564,5 624,4

0 nouă stațiune de ape

minerale: SINAIA

Trebuie menționat că în mul
te țări capitaliste fondurile pen
tru plata pensiilor se alimen
tează și azi din cotizațiile plătite de 
angajați, patroni și stat, cum este cazul în Italia, Belgia (angajații cotizează cu 4,25 la sută din salariu), Republica Federală Germană ((angajații cotizează cu 7 la sută din salariu) etc. în Austria, Franța etc., statul nu participă la formarea fondurilor de asigurări sociale ; în Danemarca, fondurile de asigurări sociale se alimentează din impozitele generale.Pornind de la hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R. referitoare la necesitatea perfecționării sistemului de cointeresare materială a oamenilor muncii în ridicarea calificării lor, în introducerea și folosirea rațională a tehnicii și nologiei moderne, în creșterea ductivitătii muncii, reducerea țului de cost, îmbunătățireatății produselor și creșterea acumulărilor bănești, Plenara C. C. al P.C.R. din octombrie 19/6 a sta-

teb- pro- pre- cali-

bilit o corelare mai judicioasă între 
nivelul pensiilor și cel al salariilor, ceea ce constituie unul din principiile călăuzitoare ale noii legislații a pensiilor. In concordanță cu acest principiu, angajații care, avînd o calificare mai ridicată, obțin rezultate mai birne în muncă și pe această bâză primesc un salariu mai mare, realizează la încetarea activității o pensie corespunzător mai mare. Datorită îmbunătățirii scării procentuale de calcul a pensiilor, desființării plafonului maxim, acordării sporului pentru vechime și a sporului pentru activitate neîntreruptă, oamenii muncii ajunși la vîrsta pensionării pot beneficia de pensii care ating nivelul salariului tarifar sau a- propiat acestuia reflectînd mai 
bine aportul adus de-a lungul 
anilor la dezvoltarea economiei, 
științei, artei, culturii,
mîntului, ocrotirii sănătății, relarea nivelului pensiei cu cel

Incepînd din anul 1967 Sinaia 
intră în rîndul stațiunilor reco
mandate pentru cura de ape mi
nerale. Prima seric de 500 de per
soane își va începe tratamentul 
chiar din primele zile ale lunii 
ianuarie, cînd lucrările de aduc- 
țiune și de captare a izvorului 
din Valea Cîinelui vor fi ter
minate.

Cînd a fost descoperit acest 
izvor și ce efecte tămăduitoare 
au apele lui ? Povestea este in
teresantă. Izvorul din Valea 
Cîinelui este cunoscut de 38 de 
ani. Dar, din cauză că se află 
într-un loc greu accesibil, iar con
ductele de aducțiune din metal 
sau 'de beton ar fi fost repede 
degradate de substanțele chimice 
din compoziția apei, izvorul a 
rămas nefolosit. în cadrul lucră
rilor ce se desfășoară în prezent 
problema a fost rezolvată prin 
folosirea unei conducte dintr-un 
material plastic rezistent la ac
țiunea de coroziune. Apele izvo
rului vor fi aduse în oraș, într-un 
pavilion special unde pacienții 
vor veni să-și bea porția zilnică 
prescrisă de medic. Fondurile ne
cesare acestei lucrări au fost alo
cate de Uniunea Generală a 
Sindicatelor. -

Prin compoziția lor, apele mine
rale de la izvorul din Valea Gîi- 
nclui se aseamănă foarte mult 
cu acelea de la Căciulata, 
cunoscute pentru efectul lor bi
nefăcător în vindecarea unor boli. 
Medicii specialiști recomandă 
cura de apă minerală la Sinaia 
în tratamentul tuturor afecțiu-

nilor aparatului digestiv, al afec
țiunilor renale, ale vezicii biliare 
și în anumite boli hepatice.

Dat fiind interesul, pe care-1 
reprezintă pentru o categorie atît 
de largă de bolnavi, conducerea 
I.S.B.C. Sinaia a luat din timp 
o seamă de măsuri de ordin gos
podăresc menite să asigure celor 
veniți la tratament condiții bune 
de cazare și masă.

— Acestei categorii de oaspeți 
ai stațiunii — ne-a asigurat tov. 
Ion Rădulescu, directorul stațiu
nii — i-am destinat cîteva din 
cele mai confortabile vile — „Bu
levard", „Parc", „Micșunica" și 
altele — situate mai aproape 
de pavilionul destinat curei de 
ape minerale. Meniurile prepara
te de bucătari specializați în mîn- 
căruri dietetice vor fi servite la 
cantina „Păltiniș", aflată în veci
nătatea acestor vile.»în zilele cu 
timp nefavorabil vom asigura 
transportul bolnavilor la pavilion 
cu autobuzele.

Tratamentul se va face sub 
strictă supraveghere medicală. Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor 
Sociale și secția de resort din 

popular al regiu- 
luat măsurile ne- 
repartiza, pentru- 
medici 
mediu

cadrul Sfatului 
nii Ploiești au 
cesare de. a 
început, jiatru 
și personalul 
zător.

După cum se vede, Sinaia, uu 
farmecul deosebit al peisajului, 
capătă faimă și prin efectul te
rapeutic al apelor minerale.

Rodica ȘERBAN

balneologi 
corespun-

Sinaia, cu

învăță- Co- al
(Continuare în pag. a IlI-a)

I

pentru

repre-

Și
(Continuare 
în pag. a II-a)

— Obiectivul principal al comitetului — ne-a declarat dr. arh. 
Alexandru Budișteanu — îl repre-> zintă studierea posibilităților necesităților pe plan mondial îndomeniul locuințelor, construcțiilor

clin 
tari, s-a ur- 
noi posibili- 
în acest do-

(Continuare in pag. a II-a)

ulti- uni- ciu- doi,
se mi am în

Depozitul de produse finite al noii Fabrici de panouri mari prefabricate din cartierul Militari-Bucu- 
rești, destinate construc]iilor de locuinje

definitiv „fa- s-a destrămat.

MORALITATEA FAMILIEI
Scena pe care o descriem s-a petrecut la Brașov, în toamna anului trecut. Doi tineri au venit la ofițerul stării civile să se căsătorească. Evenimentul însă părea că-i stinqherește pe amîndoi. în orice caz, nimeni n-a reușit să descopere măcar o urmă de bucurie pe fețele lor. Cît a durat oficierea căsătoriei, n-au schițat nici un zîmbet ; stăteau depărtați unul de altul, iar la întrebările ofițerului stării civile răspundeau cu jumătate de gură.Ulterior, nedumerirea a fost risipită chiar de un prieten al mirelui, martor și el la scena de mai sus. Iată explicațiile sale: Cei doi s-au cunoscut cu un an și ceva în urmă. După un timp, au ajuns la concluzia că nu formează o pereche potrivită și că trebuie să despartă. „Dar dacă se va reproșa că nu fost măritată ?" atrebat ea. Drept care, tinărul consimte să se că-

sătorească formal, consi- derînd că în felul acesta fosta prietenă va fi „reabilitată" în ochii familiei și ai societății.Așadar, cei prezențl la oficierea acestei căsătorii asistau la întemeierea unei familii, ca la un simulacru. Iscălind în registru șl primind un certificat, tînăra pereche

„convenției* încheiate a- tunci. Mai întii, numele celor doi: Ion Balaș și Matilda Bratman. Data căsătoriei : 15 septembrie1965. Data părăsirii definitive (de către Balaș) a domiciliului conjugal : 21 noiembrie 1965. La cîteva zile a urmat, firește, acțiunea de divorț. Motivul ? Se poartă urît, a bătut-o

liber impulsivității de moment a „reclamanților", nestatorniciei.*O experiență semnificativă au soții Harda din Brașov. Să dăm cuvîntul cîtorva cunoscuți :
Adina Muntz (asistentă socială) : Cei doi locuiesc împreună cu fetița, într-un apartament de pe strada Saturn nr. 30, Brașov. Locuința e neînqrijită și sărăcăcios mobilată, deși soțul cîștigă destul de bine. O familie lipsită de căldură, aproape dezorganizată.

Manole AUNEANU

CRAIOVA

[PROBLEM LOCUINȚELOR
/I LUMEA
contemporan

putea, în sfîrșit, să răsufle ușurată. Dispărea și ma punte care îi mai se pînă atunci. Pare dat, dar pentru cei oficiul stării civile n-a însemnat altceva decît punctul de răscruce care le-a despărțit drumul. Intr-adevăr, miliaCîteva amănunte ne vor edifica pe deplin asupra

RICHARD II

® EROI Al LUPTEI ANTIFASCISTE

etc.(ea). Nu se potrivesc, au caractere diferite (el). Hotărîrea instanței judecătorești : Căsătoria se desface din vina ambilor soți. Și cu asta s-a pus punct unei căsnicii care a durat nici mai mult, nici mai puțin, decît 67 de zile 1Dar să ne oprim șl asupra... instanței, apelînd la o statistică întocmită de oficiul stării civile a Sfatului popular orășenesc Brașov : din totalul căsă
toriilor încheiate în cursul 
anului 1962, Tribunalul o- 
rășenesc a reușit „per
formanța" de a desface, 
pină la finele anului 1965, 
37,8 la sută 1 Se pare că aici nu-i vorba numai de o simplă și nevinovată „pripeală"... Studierea superficială a dosarelor prezentate în instanță, acceptarea cu ochii închiși a unor „probe" imaginare, sau chiar denaturate, au transformat unele procese de divorț într-o formalitate, dîndu-se frîu

La centrala electrică de ter- 
moficare din Craiova au începui 
lucrările de construcție și mon
taj la cel mai mare grup ener
getic din țara noastră — turbo- 
agregatul de 315 MW. Eveni
mentul, care consemnează trece
rea la cea de-a doua etapă de 
dezvoltare a acestei unități, a în
ceput prin montarea primelor 
plăci de bază ale marelui a- 
gregat. După aprecierile minis
terului de resort, prin racordarea 
la sistemul energetic nafional a 
acestui grup, centrala electrică 
craioveană va deveni una din 
cele mai importante unități fur
nizoare de curent electric din 
fără. (Agerpres)

Interviu cu dr. arh. Alexandru BUDIȘTEANU,
președintele Comitetului O.N.U. pentru locuințe, construcții și sistematizare

Prin înființarea în anul 1963 
a Comitetului O.N.U. 
locuințe, construcții și siste
matizare, alcătuit 
zentanții a 21 de 
mărit crearea de 
tați de cooperare 
meniu între țările membre ale 
O.N.U.

și sistematizării, precum și transmiterea de experiență și informații tehnico-științifice de specialitate către statele membre, acordînd prioritate țărilor în curs de dezvoltare. Omenirea se găsește angajată, în prezent, într-un proces fără precedent, caracterizat prin transformarea profundă a fizionomiei sale. După unele aprecieri, numărul locuitorilor planetei noastre crește. în fiecare zi, cu 180 000, așa incit este de presupus că spre sfîr- șitul acestui secol populația totală a pămîntuiui va număra aproximativ 6 miliarde poate considera, de creștere a relativ modest,■răm cu ritmul de creștere a populației urbane. Astfel, în decursul primei jumătăți a secolului, populația globului a crescut, eu 50 la sută, în timp ce creșterea populației urbane a reprezentat, în aceeași perioadă, 240 la sută. Pentru viitorii 50 de ani se apreciază că populația urbană a lumii va fi de 8 ori mai mare decît cea de astăzi.Efortul de rezolvare a problemelor determinate de nevoia de locuințe trebuie să stea la baza oricărei activități pe plan mondial în domeniul construcției de locuințe și al sistematizării. Necesitățile semnalate m țările în curs de dezvoltare se cifrau în anul 1965 la aproximativ 25 milioane de locuințe. Pentru a face față cerințelor în permanentă creștere, ar fi necesar să se inițieze programe de construcții care să prevadă, anual, un ritm de 8—10 locuințe noi pentru fiecare mie de locuitori. Conform unui raport al secretarului general al O.N.U., insă, in ultimii

de oameni. Se totuși, că ritmul locuințelor este dacă îl compa-

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

Două adunări 
de alegeri 

și o 
concluzie 
comună...

ÎN CE CONSTĂ SUPERIORITATEA 
NOULUI SISTEM DE PENSIONARE?

Spune-mi cum sînt pregătite adunările de alegeri și-ți voi spune cum se vor desfășura — s-air putea parafraza ■cu temei o zicătoare cunoscută. Lucrul e confirmat de viață la tot pasul.Am participat, zilele acestea, la dezbaterile adunărilor de alegeri din organizațiile de bază ale brigăzilor 1 și 3 de cîmp din cooperativa agricolă Crovu, raionul Drăgănești- Vlașca. Două unități apropiate, din aceeași cooperativă, și totuși cîtă distanță de la una la alta...La organizația de bază din brigada a 3-a, discuțiile au fost vii, interesante, s-a făcut o analiză temeinică a rezultatelor obținute de organizația de bază, a metodelor folosite, a neajunsurilor existente și a mijloacelor de a le înlătura. Dezbaterile au scos în evidență aportul membrilor de partid la efectuarea lucrărilor a- gricole la timp și. în condiții optime, la fertilizarea solului și irigatul culturilor, cît și acțiunile întreprinse de biroul organizației de bază în domeniul învățămîntului de partid, activității politico-educative. Merită relevat faptul că, deși brigada a treia a depășit pre-
VIAȚA DE PARTID

vederile de producție la toate culturile, membrii de partid au subliniat că mai există mari rezerve de creștere a producției agricole, au făcut propuneri prețioase privind punerea lor în valoare, perfecționarea muncii de partid.In contrast cu cele constatate aci, în organizația de bază din brigada întîi discuțiile s-au desfășurat la un nivel scăzut, au fost lipsite de miez, de combativitate. Cei care au luat cuvîntul s-au rezumat să repete aprecierile cuprinse în darea de seamă ; nici nu s-a amintit despre deficiențele în organizarea muncii care au făcut ca producția de floarea- soarelui să fie inferioară mediei obținute în cooperativă. De altfel, din discuții nici nu au reieșit preocupările de viitor ale organizației... Ce a determinat deosebirea radicală între felul de desfășurare al celor două adunări ?Trebuie spus de la bun început că în timp ce la brigada a 3-a darea de seamă a creat prin caracterul ei analitic o bază serioasă de discuții, la brigada I darea de seamă se limita la o simplă înșiruire de fapte și de cifre, lipsite de interpretare, de analiza cauzelor care au înlesnit obținerea unor rezultate pozitive, precum și a deficiențelor ce se cer înlăturate. Desigur, și la brigada a 3-a discuțiile ar fi putut avea un caracter mai cuprinzător, dacă darea de seamă n-ar fi trecut cu vederea asemenea laturi importante ale muncii de partid cum sînt exercitarea controlului asupra activității brigadierului, grija pentru întărirea democrației cooperatiste, îndrumarea activului fără de partid. Oricum însă, ea a dat o orientare clară, judicioasă discuțiilor.Mergînd mai departe pe fir spre a înțelege ce a dus la diferența „calitativă" a celor două dări de seamă, am aflat de la tov. Petru Brâtu, secretarul comitetului. de partid, că în timp ce biroul organizației de bază din brigada a 3-a a fost ajutat- îndeaproape în întocmirea dării de seamă, la brigada I acest ajutor a fost ca și inexistent. încercînd să facă față prin metode „de 8 asalt", comitetul de partid n-a reușit decît să „cîrpească" pe ici, pe colo, darea de seamă în ultima clipă, astfel încît adunarea a și început cu două ore mai tîrziu. Concluzia e limpede atît pentru comitetul de partid din cooperativa agricolă Crovu, cît și pentru cele din alte unități ale raionului, unde se semnalează contraste asemănătoare.
F. CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

Sînt încă vii în memoria poporului nostru suferințele îndurate în anii dictaturii fasciste, ai înfeudă- rii țării de către hitleriști. Perioada dictaturii militare fasciste, și a împingerii țării împotriva intereselor și voinței poporului român în războiul hitlerist a însemnat cea mai neagră pagină din istoria modernă a României, aducînd țara în pragul catastrofei naționale. în rîndurile clasei muncitoare, ale poporului, ale tuturor cercurilor politice se dezvolta o puternică stare de spirit antifascistă, dorința de a lupta pentru răsturnarea dictaturii militare și a dominației Germaniei hitleriste, pentru redobîndirea libertății și independenței României.în avangarda luptei antifasciste a pășit, de la început, Partidul Comunist Român. Dîhd glas năzuințelor maselor largi de muncitori, țărani, intelectuali, partidul a organizat rezistența antifascistă, mobilizînd zeci de mii de militanți revoluționari, patrioți rați, aparținînd diferitelor clase și pături sociale, indiferent de naționalitate. „Împiedicarea produc
ției de război — glăsuia platforma P.C.R. din septembrie 1941 — a 
transportului de muniții, arme și 
armate pentru asupritorii sîngeroși 
ai poporului român, pentru războ
iul lui Hitler, lupta cu arma în 
mînă împotriva armatei lui Hitler 
e datoria fiecărui patriot român 
care iubește libertatea și indepen
dența poporului român".

Cu riscul vieții, comuniștii au trecut la organizarea grupelor de sabotare a producției de armament și a transporturilor militare. însuflețiți de muncitorii din numeroase prinderi miniere, sabotau vind în tar al mașinii de război fasciste.Pentru a înăbuși mișcarea de rezistență, regimul antones- cian și Gestapoul au dezlănțuit o teroare sălbatică ; zeci și zeci de comuniști și antifasciști erau aruncați în temnițe, schingiuiți, trimiși în fața plutoanelor de execuție.Printre cei care și-au sacrificat viața în lupta pentru cauza sfîntă a eliberării patriei de sub -jugul fascist au fost și soții -Francisc' și Lili Paneth, Ada Marinescu, ‘dr. Adalbert Kornhauser, Naghi Elisa- beta, de la a căror execuție s-au împlinit 25 de ani. Ei primiseră din partea partidului comunist sarcina să organizeze în București fabricarea de materiale explozibile și incendiare, necesare pentru desfășurarea luptei antifasciste, pentru organizarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor militare, depozitelor de armament.Născut în 1907, la Oradea, Fran- cisc Paneth îndrăgise din școală studiul chimiei. După absolvireaji- ceului, a urmat d&rsurile Facultății de chimie de la Universitatea din Brno (Cehoslovacia). întors în țară, se angajează la o fabrică din Tg. Mureș. Aici, cunoscînd viața grea a muncitorilor, se alătură luptei lor împotriva exploatării capitaliste, pentru o viață mai bună și devine în 1934 membru al partidului comunist. Lili Paneth, originară din Gherla, era absolventă a Facultății de filozofie și litere de la Universitatea din Cluj ; participase activ la mișcarea revoluționară a studenților.Ada Marinescu era chimistă, născută în 1905 la Momești, în fostul județ Bacău, absolvise Facultatea de științe din București, alătu- rîndu-se din anii studenției luptei partidului.în condiții de adîncă conspirati-

înflăcă-

chemarea partidului, între- metalurgice, petroliere, maritime și de transport sistematic producția, lo- potențialul economic-mili-

vitate, cei trei au izbutit să pună bazele laboratorului pentru producerea de materiale explozibile și incendiare în subsolul casei în care locuiau soții Paneth. Explozibilul fabricat urma să fie depozitat la Eli- sabeta Naghi, originară din comuna Ardud, din fostul județ Satu Mare, lucrătoare la o fabrică din București, și de aici distribuit organizațiilor de partid. Activitatea grupului era coordonată de dr. Korn- hauser Adalbert; născut în anul 1898, în comuna Hida, din fostul județ Cluj, Kornhausef era Un vechi militant al partidului comunist.Organele de represiune ale dictaturii militare fasciste au reușit să descopere activitatea grupului; în primele zile ale lui noiembrie 1941 întregul grup a fost arestat.Torturați și schingiuiți în mod bestial, au fost supuși unui simulacru de judecată, condamnați la moarte și executați în închisoarea de la Jilava, în dimineața zilei de 7 Noiembrie, în mod demonstrativ de ziua aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Peste salvele gloanțelor ucigașe au răsunat cuvintele lor înflăcărate: „Trăiască România liberă !“, „Trăiască Partidul Comunist!“.Poporul român va păstra veșnic vie în inima sa amintirea lor, ca și a tuturor celor care și-au dat viața în lupta împotriva fascismului, pentru libertatea și independenta patriei. Faptele lor constituie o măreață pildă de patriotism înflăcărat, de devotament nemărginit față de cauza libertății și fericirii poporului.
Aurel PETRI
cercetător științific principal 
la Institutul de studii istorice 
si social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)va avea loc și prin fap- va lua ca bază de calcul salariul mediu tarifar al actualizate la data pen-
salariului tul că se a pensiei funcțiilorsionării pe 5 ani consecutiv din ultimii 10 ani de la încetarea activității salariate a angajatului, la alegerea acestuia.Ținînd seama de înibunătățirea condițiilor de muncă, introducerea tehnicii moderne, mecanizarea și automatizarea lucrărilor, perfecționarea protecției și securității muncii, îmbunătățirea ocrotirii sănătății, creșterea duratei medii a vieții, cu păstrarea capacității de muncă pînă la vîrste mai înaintate, precum și de cerințele economiei și culturii în etapa actuală privind menținerea un timp mai îndelungat în muncă a unor cadre calificate cu îndelungată experiență, noua lege a pensiilor a stabilit majorarea cu doi ani a limitei vîrstei de pensionare. De altfel, această măsură vine în întîmpinarea dorinței exprimate de numeroși oameni ai muncii care au solicitat să lucreze și după pensionare.Noile, condiții de acordare a pensiei pentru limită de vîrstă contrastează puternic cu cele din România 'burghezo-moșierească. Prin legea pentru unificarea asigurărilor sociale din 8 aprilie 1933 se stipula că persoanele care vor intra în, asigurări după această dată nu vor beneficia de pensia de bă- trînețe,- Ulterior, sub presiunea pu-

ternicelor acțiuni revendicative organizate de partid, de mișcarea sindicală, a. fost adoptată o nouă lege a asigurărilor sociale. Legea din .1938 a prevăzut reintroduce
rea pensiei de bătrînețe la vîrsta 
de 65 de ani, atit pentru bărbați 
cît și pentru femei, fără a ține 
seama de condițiile în care au lu
crat. Pensia de bătrînețe se acorda- numai „dacă pînă la împlinirea vîrstei de 65 de ani a cotizat 1 000 de șăptămîni".Superioritatea noii reglementări a pensiilor în țara noastră rezultă și din comparația cu condiția minimă de timp lucrat și cotizat la asigurările sociale stabilite într-un șir de țări.

De exemplu, în Belgia vechimea minimă exprimată în ani cotizați este la bărbați de 45 ani (ca angajat), iar la femei de 40 ani; în Grecia această vechime este pentru bărbați și femei de 30 ani. în Danemarca, Islanda, Suedia, pensionarea bărbaților cît și a femeilor are loc la vîrsta de 67 de ani, iar în Norvegia, Canada, la 70 de ani.Unul din principiile de bază ale noului nostru sistem de pensionare îl constituie stimularea stabili
tății cadrelor în aceeași întreprin
dere sau instituție. în vederea asigurării unei asemenea continuități în muncă, proiectul de lege prevede acordarea unor sporuri de pensie după cum urmează :

Continuitate în muncă în aceeași unitate
10—15 ani15—20 ani peste 20 de ani

Acordarea sporurilor pentru continuitate îndelungată în ultima perioadă de muncă în aceeași unitate va contribui, fără îndoială, la stabilitatea cadrelor, la evitarea fluctuației forței de muncă, la îmbunătățirea activității întreprinderilor.
Profundul umanism socialist re

prezintă caracteristica fundamen
tală a noii reglementări a pensi
ilor, a tuturor prevederilor ei.

Prin intermediul gazetelor de perete, ziarelor de uzină, 
stațiilor de radioamplificare și prin discuții însuflețite cei 
care vor preda ștafeta muncii nu peste mult timp și cei 
care se pregătesc s-o preia din mers dau glas mulțu
mirii lor pentru grija pe care le-o poartă partidul cînd

vor ajunge ia vîrsta pensionării. La Uzina „Vulcan" 
din Capitală (fotografia de mai sus) muncitorii se opresc 
cu interes în fata panourilor explicative, sugestiv întoc

mite și vorbesc despre vîrsta bătrînefii senine
Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)

Cpt. Nicoară Nlcolae (sectorist) : Am primit sesizări de la vecini că nu au liniște din cauza chefurilor repetate ale Milcăi Harda.
Directoarea adjunctă a școlii generale nr. 7 (unde învață fetița) : Am fost o dată la familia Harda ca să stau de vorbă în legătură cu fetița, care învață prost, lipsește nemotivat și vine obosită la cursuri, în camera alăturată am zărit un bărbat. „De ce nu vă gîndiți la fiica dv. ?" i-am reproșat. „între mine șl soț există o înțelegere tacită — a răspuns mama. Fieaare își trăiește viața cum poftește 1".
Nistor Maria (vecină de apartament) : Milca Harda lipsește zile întregi de a- casă, iar cînd se întoarce, este însoțită. Pe fetiță am văzut-o deseori cărînd băutură de la restaurant, noaptea, la ore tîrzii.
Harda Valerica (fiica) : Mama e tînără și se distrează, fiindcă și tata procedează la fel 1Cu cîtva timp în urmă, ziarul „Drum nou" din Brașov a publicat un articol, atrăgînd atenția soților Harda asupra compor

tării lor imorale. In loc să-și revizuiască atitudinea, să înțeleagă lucid situația în care se află, cei doi au recurs la „apărători" care să „dezmintă" ceea ce știa toată lumea. Scrisorile de „protest" seamănă între ele ca picăturile de apă. Se vede cît de colo că au fost ticluite la aceeași masă. Oare cui folosește încercarea de mușamalizare ? Faptul că lîngă ei trăiește, într-un mediu viciat, propriul copil, îl obligă. Ar fi bine să-și dea seama de acest lucru pînă nu e prea tîrziu, și să înțeleagă răspunderea pe care o au.
★în continuarea anchetei noastre, am făcut un scurt popas la Sfatul popular orășenesc Brașov. Iată cîteva păreri exprimate la întrebarea : „Ce înțelegeți 

prin căsătorie de formă?"1. Cînd unul din parteneri urmărește obținerea domiciliului stabil în oraș 
(Rodica Frîncu — asistentă socială) ;2. Insuficienta cunoaștere reciprocă (Octavian Fi- 
roiu — șeful oficiului stării civile) ;3. Căsătoria bazată pe interese egoiste, mercan

tile (Maria Molnar — șeful biroului tutelă).. Deci tînărul (sau tînăra) a ajuns la vîrsta cînd trebuie să se căsătorească, începe să-și caute partenera (sau partenerul) de viață, grăbindu-se ca nu cumva să i-o ia alții înainte, cum observa toV. Octavian Firoiu, sau mun-” cit de gîndul că, în felul acesta, și-ar putea face un „rost" în orașul respectiv (cam 8—10 la sută din căsătoriile încheiate între anii 1962—65, remarcă tov. Rodica Frîncu, au' avut acest mobil. Parte din ele s-au și desfăcut).Există însă și o altă categorie, poate mai largă, care reduce instituția. căsătoriei la menajul pro- priu-zis. „E cazul să devin om așezat — își spune el. Delao anumită vîrstă, trebuie să te însori. Altfel, cine să-ți gătească mîn- care, să-ți spele o cămașă ? Vii acasă, te așteaptă căldura și curățenia, te mai uiți la televizor, mai schimbi o vorbă cu nevasta, se cheamă că nu ești singur. Nu strică să fie și o nevastă la casa omului 1” Pe de altă parte, și ea se grăbește să se mărite. Părinții o îmboldesc, îi spun că ar cam fi cazul. „Orice fe

meie trebuie să aibă un bărbat, nu?" meditează ea. Și iată-i pe cei doi că- sătorindu-se. Fiecare cu gîndurile lui, cu visele și cu preocupările lui.Cam așa s-au petrecut lucrurile și cu soții Che- laru, amîndoi salariați ai uzinei- „Hidromecanica". La început, certuri, a- poi injurii și chiar bătăi. Treptat, afecțiunea (multă, puțină, cît o fi fost) s-a topit, fiind înlocuită de vrajbă și ură. Ea îi reproșează că bea mult și-și irosește banii la jocurile de cărți; el o sfidează întărîtat, încercînd să-și ascundă slăbiciunile : „N-am și eu dreptul să mă distrez?" Unuia îi lipsește tactul, celuilalt, voința. Iar copiii — Sever și Elena — asistă Îngroziți la astfel de scene penibile.într-o zi, soții Chelaru au luat hotărîrea să se despartă. Au schimbat a- partamentul cu două camere la adrese diferite, încercînd să trăiască separați unul de altul. Dar grijile s-au înmulțit. Liniștea pe care și-o doresc cei doi soți n-au dobîn- dit-o nici astăzi. Ea încearcă să fie complet liberă, să nu mai aibă nici

■ o. obligație, iar el e nemulțumit de situația copiilor. în căutarea afecțiunii părintești, aceștia fac „naveta" de la o adresă la alta.
Ludmila Trifan (învățătoare la școala generală nr. 4) : Fetița este eleva mea. într-o zi, am găsit-o pe stradă. „De ce nu stai acasă să-ți faci lecțiile ?" am întrebat-o. „N-am cum să intru în casă, ușa e încuiată. Mama m-a trimis la tata, iar tata nu e de găsit", a răspuns fetița a- proape plîngînd. Ulterior am aflat că tatăl n-a venit nici a doua zi, iar Elena a dormit la o vecină.
Marin Velicu (învățător la aceeași școală) : Băiatul este foarte inteligent, dar e lipsit de supraveghere. Părinții l-au părăsit cu totul. Umblă murdar, cu hainele rupte, uneori e flămînd. Față de amîndoi copiii, tatăl e vulgar, înjură și vorbește urît.Și acum o veste de ultim moment : Sever a furat recent niște bani de la o „Alimentară". Prins asupra faptului, a spus : „Tata a plecat de cîteva zile și nu mi-a lăsat decît 4 lei pentru mîncare. Mi-a spus să mă duc și la mama să cer. Dar mama mă retrimite la el. Ce să fac ?“Nu cumva în cazul ce- lor’doi părinți ar trebui să intervină justiția ?

★Nu spunem nici o noutate afirmînd că lipsa de

Spor de pensie
4°/o7°/o10°/o

Este elocventă în această privință modalitatea de stabilire a pensiei de invaliditate, de urmași, a ajutorului social.
Pensia de invaliditate va fi mai 

bine corelată cu cea pentru limită 
de vîrstă. Azi, pensia de invaliditate se calculează prin aplicarea unor procente de bază la salariile plafonate la 900 lei pentru grupele I și II și la 700 lei pentru grupele III și IV. La salariile peste aceste plafoane se acordă procente diferențiate mai reduse. Spre deosebire de situația actuală, pensia se va calcula pe baza întregului sa
lariu, prin aplicarea aceluiași pro
cent, fără nici o fracționare. Cauzele ce dau dreptul la pensia de invaliditate vor fi: accidentele de muncă sau boală profesională și accidentele în afară de muncă sau boală obișnuită. Pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională se va acorda îriJ funcție de gradul de invaliditate, grupa de muncă, repre- zentînd pînă la 100 la sută din sa

lariu, indiferent de vechimea în muncă. La acordarea pensiei cauzată de accidente în afară de muncă sau boală obișnuită se ține seama și de vechimea în muncă.Grija partidului și statului față de familiile celor care au muncit ani în șir, față de urmașii lor, față de tinerii care au nevoie de ajutor spre a se pregăti să devină folositori societății se reflectă în acordarea unei pensii de urmaș 
considerabil îmbunătățite soției, so
țului ori părinților aflați în între
ținerea susținătorului decedat, 
precum și copiilor pînă la vîrsta de 
16 ani sau, dacă urmează o școală, pînă la terminarea acesteia, însă nu mai tîrziu de vîrsta de 25 de ani. Pensia se acordă copiilor chiar dacă părintele aflat în viață e încadrat în muncă.însemnătatea acestor prevederi ne apare pregnant gîndindu-ne că, potrivit prevederilor legii asigurărilor sociale din 1938, văduva sau 
soțul supraviețuitor, copiii pînă la 
împlinirea vîrstei de 18 ani aveau 
drept doar Ia cite 20 la sută din 
pensia susținătorului decedat; pentru copjii orfani de ambii părinți cota era de 30 la sută, dar legea stipula că totalul pensiilor urmașilor nu putea depăși 60 la sută din pensia decedatului.Dacă la toate prevederile mai sus-amintite ale noului sistem de reglementare a pensiilor adăugăm cele privind instituirea pensiei suplimentare (ale cărei prevederi au fost pe larg analizate într-un număr precedent al ziarului), realizăm o imagine cuprinzătoare a deosebitei importante principiale și practice a viitoarei legislații a pensiilor. Avînd drept fundament principiile socialiste ale cointeresării materiale în sporirea producției bunurilor materiale și spirituale, asigură pensionarilor și familiilor lor condiții de viață demne, răsplata binemeritată pentru munca prestată, constituie un puternic: factor sde .mobilizare a forțelor creatoare ale oamenilor muncii în opera de dezvoltare și înflorire a patriei socialiste.

Cresc depunerile la C. E.C. 

ale populației de la sate

Reflectînd posibili
tățile de economisire 
din ce în ce mai mari 
ale oamenilor mun
cii de la sate, depu
nerile la C.E.C. și nu
mărul depunătorilor 
au înregistrat în cele 
zece luni care au tre
cut din acest an o 
însemnată creștere. 
Comparativ cu a- 
ceea.și perioadă a cinului trecut, depune

rile la C.E.C. în me
diul sătesc au crescut 
cu 37 la sută, iar nu
mărul depunătorilor 
cu aproape 16 la sută. 
Buni gospodari, ță
ranii cooperatori au 
folosit sumele păstra
te la C.E.C., la care 
s-au adăugat cele 
provenite din dobînzi 
și cîștigurile în bani 
acordate la construc
ția de locuințe, la 
procurarea unor o-

biecte de folosință 
îndelungată ca : tele
vizoare, garnituri de 
mobilă, aparate, de 
radio etc. Sporirea an 
de an a soldului de
punerilor oamenilor 
muncii de la sate o- 
glindește creșterea 
neîncetată a venitu
rilor lor bănești, fac
tor principal al ridi
cării nivelului de trai.

moralitate sapă adînc Ia temelia unor familii care s-au înjghebat din cu totul alte considerente decît cele acceptate de instituția căsătoriei. Afecțiunea sinceră, cinstea și stima reciprocă nu pot fi înlocuite cu falsele principi» de viață. Cînd doi inși se hotărăsc să se căsătorească, ei dau tot ce au mai bun în ei, adună la un loc, într-un tezaur comun al familiei și dragostea, și puterea de muncă, și năzuințele de viitor. în lunga lor călătorie spre largul vieții, soții au nevoie de o trainică sănătate morală. în aceasta constă, în primul rînd, responsabilitatea actului căsătoriei. Iar creșterea și educarea copiilor, departe de a fi o chestiune personală a fiecăruia, este o problemă socială care reclamă preocupare și măsuri corespunzătoare. Lipsiți de afecțiunea părintească, lăsați în voia soartei, copiii pot ajunge sub influențe nefaste. Cine ar trebui să intervină cu toată hotărîrea în asemenea situații ? Colectivele de muncă din care fac parte soții, comisiile de tutelă ale sfaturilor populare și chiar organele judiciare. Copiii sînt viitorul țării. Tocmai de aceea trebuie să le asigurăm o educație temeinică, sănătqasă, de care să nu ne fie -rușine mai tîrziu. Pe Dunăre, la Galați.
Foto : Gh. Vințlll



BAROMETRUL11 PLANULUI DEO întrebare adresată
organelor agricole

recoltarea si
transportul porumbului ?

a-re-

Datorită hărniciei cooperatorilor și mecanizatorilor, folosirii din plin a timpului prielnic, în multe unități din regiunea Dobrogea recolta a fost strînsă în întregime. Aproape 90 la sută din cele 176 455 ha cultivate cu porumb pe întreaga regiune au fost recoltate. Gospodăriile de stat din trustul Constanța, cooperativele agricole din raioanele Negru Vodă, Tulcea și cele care aparțin de orașul Constanța sînt pe terminate cu ceasta lucrare. La cooperativa de producție Amzacea, de pildă, coltatul porumbului a fost terminat cu două săptămîni în urmă. Organizînd bine munca, cooperatorii au reușit ca, paralel cu recoltatul, să depoziteze în pătule întreaga cantitate de porumb și să elibereze terenul de coceni. în prezent se ară ultimele suprafețe. Pe terminate cu recoltatul porumbului sînt și cooperativele de producție Fîntînele, Zebil, Gălbiori, Tichilești și altele.Dar în gospodăriile de stat ce aparțin de trustul Tulcea, precum și în cooperativele de producție din raioanele Măcin, Medgidia, Adamclisi și Hîrșova strînsul porumbului este mu|t întfrziat. Cauza rămînerii înzurmă a lucrărilor de redbltȘî&^constituie slaba organizare a muncii. La cooperativa agricolă Gîrliciu, raionul Hîrșova, de pildă, dirijarea echipelor s-a făcut nerațional. După ce au început recoltatul porumbului, echipele au fost îndrumate să treacă la strînsul sfeclei, apoi din nou au reînceput culesul la porumb. A- ceste „plimbări" au făcut ca recoltatul porumbului să întîrzie. Din cele s-au 1130 ha cu această cultură recoltat pînă acum abia ha.1 regiune sînt cazuri cînd, în .ndiții și cu posibilități asemănătoare, se obțin-rezultate diferite la stTÎaăal ~ porumbului. Cooperativa de producție Topologu este vecină cu cea din Sîmbăta. în timp ce la prima unitate recoltatul s-a terminat, în cea de-a doua mai sînt aproape 200 ha cu porumb necu- les. Consiliul de conducere al cooperativei de producție Sîmbăta n-a repartizat suprafața de porumb pe echipe, iar brigadierii nu îndru- mează îndeaproape activitatea a- cestora.O problemă de mare însemnătate în etapa actuală este organizarea transportului din cîmp al
CONTROL COMPETENT Șl OPERATIV
ÎN ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I) 
ganele centrale interesate, să revi
zuiască conținutul și mărimea nor
melor, corespunzător condițiilor reale ale dotării tehnice și unei intensități a muncii optime.De foarte mare importanță este și organizarea unei asistențe tehnice competente și permanente la locurile de muncă și în toate schimburile. Pornind de la neajunsurile care se constată în acest domeniu în unele întreprinderi, plenara din septembrie a. c. a comitetului regional de partid a atras atenția comitetelor raionale și orășenești de partid să găsească noi forme de îmbunătățire a activității politice și organizatorice în unitățile prevăzute cu mai multe schimburi, pentru ca munca să se desfășoare sub atenta supraveghere, îndrumare și control a maiștrilor și inginerilor. La C.I.L.-Rîmnicu Vîlcea, „Textila" din Pitești și Uzina de piese auto Colibași precum și în alte întreprinderi, trebuie să se a- 
corde o mai mare grijă asistenței 
tehnice competente, de aceasta de- pinzînd, în mare măsură, ritmicitatea și calitatea producției, folosirea cu randament înalt a mașinilor și utilajelor.Aș vrea să subliniez că, oricît de ridicat ar fi nivelul tehnic al unei întreprinderi — procesul de producție fiind organizat potrivit criteriilor științifice optime — ele nu vor da rezultatele așteptate dacă calificarea muncitorilor nu ține pasul cu gradul de înzestrare și complexitate a producției. Practica întreprinderilor din regiunea noastră confirmă justețea indicațiilor partidului de a ne ocupa cu perseverență de ridicarea continuă a calificării muncitorilor și tehnicienilor. Nu putem trece cu vederea că cursurile de ridicare a calificării și de specializare nu s-au

SCÎNTEIA PAG MĂ 5

din Dobrogea: INVESTIȚII ÎN REGIUNEA OLTENIA

prea existente, de aici cea mai au ajuns

porumbului, lucrare ce trebuie e- fectuată în cel mai scurt timp. în regiune, însă, transportul întîrzie. Pe cîmp încă mai sînt aproape 45 000 tone de porumb supus ploilor, care cad abundent în ultima vreme. Rămase în urmă la această lucrare sînt îndeosebi cooperativele de producție din raioanele Istria, Hîrșova și Negru Vodă. La cooperativele din Stupina, Peci- neaga, Comana și altele atelajele nu sînt folosite cu întreaga capacitate de lucru. La cooperativa de producție Topraisar, la transportul porumbului sînt folosite puține atelaje din cele Președintele cooperativei își arăta mulțumirea că mare parte a știuleților în pătule. Dar o atare mulțumire nu se poate considera justificată din moment ce sute de tone de porumb stau încă în pătule neacoperite, în bătaia ploii. Aici se găsesc știuleti împrăștiați prin curtea cooperativei și, ca o confirmare a proastei gospodăriri, boabele bibate cu apă au încolțit.în multe unități eliberarea renului de coceni întîrzie. S.M.T. Chirnogeni s-a construit cu cîtva timp în urmă un dispozitiv de strîngere a cocenilor. Cu ajutorul acestuia un tractor poate e- libera șase hectare zilnic, dar acest sistem nu a fost extins decît la cîteva S.M.T.-uri din regiune.„Ce măsuri ați luat pentru grăbirea ritmului de recoltare?", am întrebat pe tov. ing. Gheorghe An- ghel, vicepreședinte al consiliului agricol regional. Iată răspunsul:„Am luat legătura cu fiecare raion și ne-am informat asupra mersului lucrărilor. în zilele următoare vom analiza stadiul lucrărilor de recoltare și vom hotărî măsurile operative de înlăturare a deficiențelor".Aceste măsuri însă, după cîte se constată pe teren, nu sînt chiar atît de operative.Problema recoltării în cel mai scurt timp a porumbului, în agricultura Dobrogei constituie sarcina cea mai urgentă. Consiliile agricole și uniunile cooperatiste au datoria să se ocupe cu mai multă hotărîre de rezolvarea problemelor privind organizarea amuncii și folosirea judicioasă ; mijloacelor de transport.
Vasile M1HAI 
corespondentul „Scînteii

ținut adeseori cu regularitate și la un nivel satisfăcător ca, de pildă, la C.I.L.-Pitești. Aici, lecțiile se întocmesc și sînt predate numai de maiștri, deși în combinat lucrează 40 de ingineri. Dată fiind necesitatea creșterii permanente a pregătirii profesionale, cred că ar 
fi bine ca participarea muncitori
lor la cursurile de ridicare a cali
ficării să fie considerată o obliga
ție de serviciu, stabilită prin acte normative, iar buna funcționare a acestora să constituie unul din criteriile de premiere a cadrelor din conducerea întreprinderii.Uneori, muncitorii existenți nu sînt folosiți rațional, nu se manifestă suficientă preocupare pentru permanentizarea cadrelor tinere, cărora nu li se creează condiții optime de muncă și viață, fiind privite cu neîncredere. De aceea, unii dintre ei preferă să meargă în alte întreprinderi, ceea ce provoacă o fluctuație nepermisă a forței de muncă, dereglarea schimburilor, descompletarea formațiilor de lucru, cu implicații asupra productivității și a realizării ritmice a planului. O parte din tehnicienii și maiștrii școlarizați și repartizați în unitățile forestiere din regiunea noastră, în ultimii ani, și-au schimbat locul de muncă, cu toate că 40 la sută din maiștrii existenți sînt necalificați.Buna organizare și funcționarea ireproșabilă a organismului întreprinderii depind în bună măsură de 
stilul de muncă al colectivului de conducere, de modul în care acesta reușește să coordoneze activitatea tuturor secțiilor și serviciilor. Or, în această privință se constată că metodele de muncă ale 
unor cadre nu sînt întotdeauna e- 
ficiente, lipsindu-le operativitatea, 
manifestîndu-se unele atitudini bi
rocratice, nepăsare și lipsă de exi
gență în munca de control și în
drumare. O asemenea apreciere

CÂRTI NOI 
ÎN EDITURA
AGROSILVICĂ

Dezvoltarea continuă a zootehniei în unitățile agricole a impus găsirea unor metode noi, eficace de creștere și furajare a animalelor. Una din aceste metode este tratată în lucrarea „ingrașarea taurinelor CU NUTREȚURI grosiere, in amestec cu 
UREE ȘI MELASA” de ing. Pe
tre Dinescu. Aci este prezentată pe larg experiența unor unități agricole socialiste în folosirea acestei metode și rezultatele obținute. Popularizarea și extinderea ei vor contribui la valorificarea superioară a nutrețurilor grosiere și obținerea, pe această cale, a unei mari cantități de carne.

Căpșunul și coacăzul negru sînt două plante valoroase care au fost extinse mult în ultimul timp. De aceea, lucrarea : „CULTURA CĂPȘUNULUI 
ȘI COACĂZULUI NEGRU", de 
I. Modoran și A. Botâr, este binevenită pentru specialiștii și brigadierii din unitățile a- gricole care cultivă aceste plante. Pornind de Ia caracteristicile și particularitățile căpșunului și coacăzului negru, lucrarea descrie metodele care duc la obținerea unor producții mari de fructe.

din Pitești.a-

este valabilă și pentru anumite u- nități cu caracter regional. Cauza trebuie căutată și în faptul că organizațiile de bază din întreprinderile respective neglijează cadrele din serviciile tehnico-economice, nu analizează activitatea pe care o depun în scopul bunei organizări 
a procesului de producție. De pildă, în unele unități regionale, în serviciile tehnico-economice cheie • ale acestora, numărul membrilor de partid este mai redus decît în servicii care au un rol mai puțin important în organizarea și orientarea producției. Este cazul Trustului de extracțieDe altfel, trebuie spus că ceste compartimente tehnico-economice din întreprinderi și unele unități regionale sînt, pur și simplu, ocolite de delegații ministerelor și chiar de anumite organe din regiune. Cînd se pornește vreo acțiune, specialiștii acestor servicii participă numai la ședințele respective, dar, adeseori, ca simpli a- sistenți. De ce ? întrucît,. pînă acum, rareori s-a analizat activitatea acestor servicii, care au sarcini exprese în domeniul organizării științifice a producției și a muncii. Dat fiind rolul mereu cres- cînd al cadrelor tehnico-economice în organizarea științifică a producției, plenara a hotărît ca secțiile comitetului regional, comisiile e- conomice, comitetele raionale și orășenești de partid, să întărească controlul și să acorde un ajutor mai mare organizațiilor de partid, care cuprind aceste cadre, să se ocupe mai îndeaproape de activitatea și perfecționarea metodelor lor de muncă.La organizarea superioară a producției contribuie și îmbunătăți
rea sistemului de informare eco
nomică, cunoașterea permanentă și operativă a situației economice și financiare din întreprinderi. A- vantajele acestui sistem sînt bine 

— Care este stadiul actual al 
realizării planului de investi
ții în regiune ?— La indicația biroului Comitetului regional Oltenia al P.C.R., un colectiv al comisiei economice și sucursalei Băncii de Investiții a analizat recent stadiul lucrărilor de construcții-montaj la obiectivele industriale și social-culturale care au termen de punere în funcțiune în 1966 și în semestrul I al anului viitor. Iată cîteva constatări. Pe trei trimestre, din planul anual de investiții s-a realizat 67 la sută, iar la construcții-montaj — 68 la sută. Lucrările la unele 

unități, printre care Trustul de extracție Tg. Jiu, I.C.H. Porțile de Fier, I.R.E. Oltenia, C.I.L. Tr. Severin și altele sînt în avans față 
de grafice. Pe alte șantiere însă, ca cele de la uzinele „Electropu- tere" și Termocentrala-Craiova, Combinatul de zahăr și ulei Oltenia, întreprinderea de panificație Tr. Severin, Fabrica de confecții Craiova, ritmul de execuție a lucrărilor este nesatisfăcător.Cauzele principale, care au provocat rămînerile în urmă la aceste obiective, sînt diferite, dar nu sînt noi : neasigurarea la timp și în ordinea firească a documentației de execuție și a utilajelor tehnologice, nepredarea la termen a unor amplasamente, aprovizionarea neritmică cu materiale și utilaje de construcții, lipsa forței de muncă, organizarea necorespunzătoare a șantierelor. Pînă în octombrie, un volum de investiții însumînd peste 300 milioane lei nu era acoperit cu documentații, în special la Trustul de foraj și Fabrica de asbociment din Tg. Jiu, D.R.E.F. Oltenia, Vin- alcool Craiova, întreprinderea de panificație Tr. Severin, Fabrica de confecții Craiova. Deci, și în acest an beneficiarii investițiilor respec
tive nu au privit cu răspunderea 
cuvenită obligațiile ce le incumbă 
pregătirea și execuția la termen a 
obiectivelor pentru care statul le-a 
acordat fonduri însemnate.Anumite utilaje tehnologice au fost jivrate cu întîrziere, iar altele nu au sosit încă pe șantiere, fapt ce va crea greutăți în respectarea termenelor de punere în funcțiune a unor capacități de producție. Nu a fost înlăturată nici acum practica dăunătoare a neco- 
relării termenelor de livrare a uti
lajelor cu cele de dare în exploa
tare a obiectivelor. La lucrările de la uzina „Electroputere", de pildă, s-au contractat pentru luna septembrie a.c. două etuve de uscat transformatoare, deși termenul de punere în funcțiune era 30 iunie. Situația e similară și la fabricile de acetat de vinii monomer și po- liacetat de vinii emulsie, de la Combinatul chimic Craiova. Ca să închei șirul cauzelor, arăt că la fabricile de conserve și de brînze- turi Caracal, Complexul alimentar și extinderea abatorului din Tr. Severin, Fabrica de asbociment Tg. Jiu, Fabrica de pîine Craiova, Fabrica de nutrețuri combinate 

unități forestiere și ale industriei locale și — adeseori, cadrele de urmăresc în mod sim-
fructificate de majoritatea conducerilor tehnico-administrative, de organele și organizațiile de partid, în unele S.M.T.-uri, G.A.S.-uri conducere plist numai realizarea cantitativă a prevederilor de plan, fără a se interesa perseverent și de îndeplinirea celor ce caracterizează eficiența economică a activității de producție. Informările cu caracter economic nu sînt întocmite operativ și însoțite de analize competente, de măsuri pentru îmbunătățirea indicatorilor economici, prevenirea și închiderea căilor de risipă a fondurilor materiale și bănești. Trebuie combătută practica u- nor conduceri de întreprinderi, care nu cer serviciilor de specialitate să le furnizeze date o- perative, zilnic, asupra mersului îndeplinirii planului, nivelului cheltuielilor de producție și al celorlalți indicatori economico-financiari, care se rezumă a lua cunoștință de aceste rezultate numai din bilanțul contabil, ce se încheie, după cum se știe, după 15—20 zile de la expirarea unei luni sau trimestru. Pentru perfecționarea în continuare a actualului sistem de informare e- conomică și folosirea lui ca un instrument operativ de conducere a activității economice, comitetul regional de partid a cerut tuturor inginerilor și economiștilor din întreprinderi, unităților bancare, de control financiar, statistică și altor cadre cu munci de răspundere să studieze și să găsească cele mai bune metode de urmărire operativă și eficientă, unde e schimb zice de nice, a cauzelor lor, a cheltuielilor de producție. a modului de expediere și a calității producției marfă.

posibil chiar pe fiecare în parte, a realizărilor fi- plan, a defecțiunilor teh- duratei întreruperilor și

Convorbire cu tov. Gheorghe DRAGU 
director al Sucursalei regionale Oltenia o Băncii de Investiții

Băilești s-au înregistrat rămîneri în urmă față de grafice, datorită faptului că întreprinderea de con
strucții nr. 6 Craiova nu a asigurat 
la timp și în cantitățile necesare 
agregate, 
fabricate 
strucții.

pre- 
con-

oțel beton, elemente și unele utilaje de

im-— Ce prevederi mai 
portante cuprinde planul de 
investiții pe anul viitor ? Cum 
sînt pregătite si ce condiții 
s-au creat pentru realizarea 
lor?— Volumul de investiții pe anul viitor va crește cu circa un miliard lei față de realizările din 1966. Marea majoritate a acestor fonduri este destinată, in continuare, șantierelor importante ale regiunii : Combinatul chimic și Termocentrala Craiova. Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, lucrările din exploatările miniere, extracția țițeiului și îmbunătățirile funciare. Pînă acum, s-au luat unele măsuri corespunzătoare. Astfel, s-au terminat pro

iectele de execuție a lucrărilor ne 
timp friguros, s-a contractat ma
joritatea utilajelor ce se vor mon
ta în anul viitor, iar documentația 
tehnică pentru unele obiective 
este asigurată aproape în întregi
me. O atenție deosebită s-a acordat construcției de locuințe. Comitetul executiv al Sfatului popular regional Oltenia a predat constructorului documentația și amplasamentele pentru un număr sporit de blocuri de locuințe ce urmează a fi executate în trimestrul I 1967.Dar, cercetînd situația, rezultă că în prezent nu sînt rezolvate toate problemele privind investițiile anului viitor Un exemplu. Din valoarea lucrărilor noi. care vor începe în 1967, peste 70 la sută nu au încă documentația a- sigurată, iar o mare parte din a- ceasta, potrivit ultimelor asigurări, va fi predată de proiectanți abia către finele anului curent.

— Care este adresa exactă 
a factorilor vinovați de aceste 
neajunsuri ?— Să' le luăm la rînd. Sînt unele deficiente legate de nerealizarea pînă acum a unor obiective. Centrala termică, prevăzută a alimenta cu apă caldă spitalul cu 1 000 de paturi și Fabrica de confecții din Craiova, este în întîrziere fată de termenul de punere în funcțiune. Aceasta, din cauza definitivării inoperative a documentației tehnice și discuțiilor interminabile dintre Ministerul Industriei Ușoare și Sfatul popular regional Oltenia privind asigurarea unor fonduri. Sau un alt exemplu. întreprinderea minieră Oltenia nu a luat toate măsurile pentru folosirea eficientă și integrală a fondurilor de

Organizarea științifică a produc
ției nu poate fi asigurată numai în 
ședințe, unde numai se stabilesc măsuri, se iau hotărîri, ci la locurile de muncă. Aici trebuie urmărite zilnic modul în care sînt ele aplicate, finalizarea tuturor acțiunilor în vederea obținerii de rezultate economice superioare, generalizarea experienței pozitive, creșterea interesului și competenței cadrelor de conducere, a specialiștilor, a tuturor lucrătorilor, sporirea inițiativei și răspunderii acestora în domeniul tehnic și e- conomic. în acest scop, consider că de mare însemnătate este ana
liza operativă, după ieșirea din 
schimb, analiză în care, cu participarea reprezentanților organizațiilor de partid, să se discute, împreună cu cadrele tehnico-administrative și anumiți muncitori din posturile cheie, rezultatele obținute, cauzele neajunsurilor, stabi- lindu-se măsuri concrete și imediate pentru asigurarea desfășurării normale a lucrului în schimbul următor. Semnalînd din timp neajunsurile și organizînd operativ procesul tehnologic, se asi
gură mersul uniform, în ritm 
dențat al producției.în îndrumarea și sprijinirea colectivelor de întreprinderi un pozitiv important îl joacă și orga
nele de control tehnic și financiar — cele ale ministerelor. Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor. Consider însă că se impune o mai bună coordonare a activității ă- cestora, întrucît sînt cazuri cînd într-o întreprindere se întîlnesc în aceeași perioadă mai multe organe de control pentru aceleași probleme, din care cauză controlul nu mai are suficientă eficacitate. De asemenea, sînt de părere că con
trolul trebuie să se transforme în 
mai mare măsură într-o acțiune de 
prevenire a deficiențelor. Nu este suficient ca el să se încheie numai cu un plan de măsuri, a cărui îndeplinire să fie verificată ulterior, ci este necesar ca aceste organe să acorde întreprinderilor un ajutor efectiv pînă la lichidarea în totalitate a neaiunsurilor semnalate El trebuie să contribuie substanțial la creșterea continuă a eficientei întregii activități economice a întreprinderilor. 

ca

rol

investiții alocate în acest an. Drept consecință un volum de investiții de peste 20 milioane lei urmează a fi „transferat" să fie executat... în 1967, lucru inadmisibil.Problema nr. 1, care dă totuși multă bătaie de cap, rămîne documentația tehnică și de execuție. D.R.E.F. Oltenia, în fața unor „argumente" tari ale proiectantului — I.S.P.F. București — a acceptat la contractarea documentației pentru lucrările care vor începe în anul viitor termenul de... 31 martie 1967. Pe alte șantiere, mai mari, printre care unitatea nouă de îngrășăminte azotoase din cadrul Combinatului chimic, Termocentrala Craiova. Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier și altele, deși lucrările se execută în continuare, documentația se predă încă fracțio- nat, cu țîrîita și incompletă. Cerem titularilor de investiții, Mi
nisterului Economiei Forestiere. 
Ministerului Industriei Chimice si 
Ministerului Energiei Electrice să 
nu admită nici un fel de compro
mis, ele fiind direct răspunzătoa

re mersul investițiilor în 1967.
— Pe baza experienței de 

pînă acum ce măsuri mai tre-

re

ANOTIMPUL
PLANTARII

POMILOR
ing. Gh. STANCIU

director general în Consiliul Superior al Agriculturii

în livezi, toamna constituie nu numai anotimpul culesului, care încununează strădaniile depuse de pomicultori în cursul unui an întreg, ci și al plantărilor și al lucrărilor de care depinde viitoarea recoltă de fructe. Culesul fructelor fiind pe sfîrșite, toată atenția trebuie îndreptată spre executarea neîntîrziată a. celorlalte lucrări. Și trebuie spus că sînt multe de făcut. Anul acesta, patrimoniul pomicol urmează să se extindă cu circa 17 000 ha de livezi noi, dintre care 14 000 ha în cooperativele agricole. Cele mai mari suprafețe se vor planta, în continuare, în bazinele și regiunile cu condiții naturale favorabile. Peste 70 la sută din volumul de plantări prevăzute în acest an, pe întreaga țară, se vor executa în regiunile Oltenia, Cluj, Banat, Argeș, Bacău, Iași și Ploiești.Pentru realizarea noilor plantații, pepinierele statului livrează peste 5 milioane de pomi altoiți. în scopul extinderii livezilor intensive, 1 200 000 de meri și peri au fost altoiți pe portaltoi vegetativi. S-au înmulțit cu precădere soiurile cele mai valoroase, solicitate de consumatori. Cu materialul să- ditor produs, se asigură pe deplin nevoile de plantări ale unităților agricole, creîndu-se, totodată, și un disponibil de circa 1 500 000 pomi pentru nevoile populației în vederea plantărilor din jurul caselor.înființarea unei plantații implică investiții destul de mari, circa 7 000—8 000 de lei la un hectar. Pînă la rodirea pomilor, investiția crește la 16 000—18 000 lei la hectar. Aceste sume pot fi recuperate în scurtă vreme dacă lucrările se fac cu cea mai mare răspundere pentru a se asigura o prindere bună, o dezvoltare corespunzătoare a pomilor, care să ducă la obținerea unor cantități cît mai mari de fructe. Așa s-a procedat în gospodăriile de stat Batoș — regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, Fălticeni — Suceava. Bistrița — Cluj, Cîmpina — Ploiești, ca și în cooperativele agricole Bilcești, Domnești, Olănești, regiunea Argeș, Braniște, Bistrița, regiunea Cluj, Pîscov, Starchiojd, iești, Tîrzii, pomii prins se, asigurînd un rod bogat. în alte locuri, lucrările de zilor a fost nepregătiți și, din această cauză, calitatea plantațiilor a lăsat de dorit. Așa s-au petrecut lucrurile la gospodăriile de stat Deleni — Iași, Belinț — Banat, Breasta și Brabo- va — Oltenia sau la cooperativele agricole Lucareț, Lățunaș, Rudoa- ia, regiunea Banat, Dimitra, Tri- teni, Boziaș. Șieu. regiunea Cluj, Chisindia, Ploscuta. regiunea Cri- șana, Braloștita, Frătoșita, Grădiștea, Oveselu, regiunea Oltenia. 

regiunea Plo- Corbița, regiunea Bacău, regiunea Iași, etc. unde plantați în ultimii ani s-au bine, livezile sînt frumoa-răspunderea pentru înființare dată a live- unor oameni

pentru de exe- primele
buie aplicate neîntârziat pe 
șantierele Olteniei ?— O condiție esențială asigurarea unui ritm viu cutie pe șantiere, încă dinzile ale anului viitor, o constituie 

aprovizionarea cu materiale. De aceea, cred că ar fi bine ca organizațiile de construcții să întocmească, încă de pe acum, docu
mentația necesară pentru obținerea 
de credite bancare în vederea a- 
provizionării cu materiale. Pînă a- cum, nimeni nu a solicitat astfel de credite.Beneficiarii de investiții ar trebui să asigure din timp șantierelor 
utilajele tehnologice necesare pentru începerea montării acestora la termenul planificat, știut fiind că lipsa acestora constituie un factor- frînă în grăbirea ritmului de punere în funcțiune a obiectivelor.Am relatat cele de mai sus cu intenția de a sublinia necesitatea ca titularii și beneficiarii de investiții, proiectanții, constructorii și furnizorii de utilaje să ia toate măsurile care se impun, să acționeze cu un înalt spirit de răspundere încît în 1967, pe șantierele Olteniei să se înregistreze un progres calitativ în toate domeniile.

Convorbire realizată de
Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii"

Una dintre regulile agrotehnice de bază în pomicultură, de care depinde în mare măsură calitatea viitoarelor livezi, o constituie plantarea de toamnă a pomilor. în felul acesta, pomii au posibilitatea să-și înceapă vegetația în primăvară, aproape o dată cu cei din livezile vechi. Așa se explică de ce în gospodăriile de stat care, în general, plantează numai toamna, ’ numărul golurilor în livezile tinere este destul de mic, de regulă de 5—6 la sută, în timp ce la cooperativele agricole, unde marea majoritate a plantărilor se face primăvara, deci într-un sezon puțin favorabil, golurile sînt de 3—4 ori mai mari. Nu se vor putea asigura livezi bine încheiate din primul an, dacă nu se va lichida așa-zisa tradiție a plantărilor de primăvară, care dăinuie în multe regiuni, printre care Oltenia, Banat, Hunedoara și Iași. Pentru executarea plantațiilor în toamnă este necesar să existe în fiecare unitate o preocupare temeinică pentru pregătirea terenului. Săpatul gropilor trebuie urgentat în mod deosebit în cooperativele agricole din regiunile Cluj, Tași, Bacău, Banat, Brașov, Maramureș. în care această lucrare este mult rămasă în urmă.O sarcină urgentă, care trebuie să stea în atenția consiliilor agricole, a gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole, este aprovizionarea cu material săditor din speciile și soiurile prevăzute în proiectele de plantări. Pînă în prezent, la întreprinderile AGROSEM s-au depus foarte puține comenzi pentru puieți, mai ales de către cooperativele agricole din regiunile Bacău, Galați, Ploiești, Banat, Suceava etc.Pentru a preveni deprecierea pomilor în perioada de la scoaterea din pepiniere pînă la plantare, este necesar ca preluarea lor, ambalarea și transportul la unități să se facă sub directa supraveghere a specialiștilor. Trebuie să se treacă cu mai mult curaj la executarea de plantații intensive,-care intră pe rod cu 4—5 ani înaintea celor obișnuite și asigură producții de 8—10 ori mai mari.O dată cu înființarea noilor livezi, nu trebuie scăpate din vedere nici lucrările de sezon : completarea golurilor, executarea arăturilor sau săpatul în jurul pomilor, aplicarea de îngrășăminte, protejarea tulpinelor contra rozătoarelor etc.în toate regiunile țării timpul este favorabil pentru executarea, în cele mai bune condiții, a plantărilor și a celorlalte lucrări din pomicultură. Organizînd temeinic munca, executînd lucrări la timp și de calitate se vor obține livezi bine încheiate, capabile să recupereze în scurt timp investițiile făcute și să asigure venituri mari.
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Printre marile discipline care se afirmă în lumea științifică este sociologia. Vreme îndelungată ea fusese lăsată în seama filozofilor u- toipiști care, pornind de la realități adevărate, aspre, își imaginau cetăți ideale, insule admirabile, falanstere. în secolul trecut sociologia își începe, lent, desprinderea de filozofie. Auguste Comte îi dă numele ; cuprinsul ei se confunda adesea la început cu o filozofare asupra istoriei. Metoda trecutului, a omului care își încordează puterile minții și stînd în birou caută să extragă principiile adevărului sociologic, continuă să domine la sociologii secolului al XIX-lea, deși nu la toți. Legile pe care demografii sau economiștii le stabileau, metodele tot mai moderne ale istoriei și mai ales adevărața revoluție adusă de marxism în științele sociale. contribuie direct la constituirea sociologiei.Un moment de mare însemnătate în dezvoltarea disciplinei, este acela marcat de școala românească sociologică din București, cu toate limitele pe care le-a avut din punct de vedere filozofic. Pentru prima dată se spune răspicat, dînd afirmațiilor un chip teoretic și pu- nindu-le la baza întregii activități, că nu poate fi sociolog acela care încearcă să descopere adevărul numai stînd la un birou. Sociologul este un om de acțiune directă, practică și trebuie să coboare în mijlocul realității sociale pe care dorește să o cunoască.în momentul de față în lumea întreagă principiul afirmat de școala sociologică de la București s-a impus. Acest lucru nu este contestat nici măcar în țările în care idealul nu are aceeași forță și valoare ca pentru noi, și în care scopul urmărit nu este tot atît de clar cum ne este nouă. Pentru ce trebuie sociologia să fie militantă, așa cum o denumea Dimitrie Guști într-o carte al cărei titlu este de fapt crezul întregii sale vieți, „sociologia mili- tans“, știință de intervenție nu numai de cunoaștere, și cu atît mai puțin numai de filozofare ? Pentru simplul fapt că, depășind faza dinaintea primului război mondial cînd partea ei filozofică domina, trecînd de răstimpul dintre cele două războaie cîiid , disciplinele tehnice ale sociologiei se impun dar sînt încă în concurență acerbă cu școlile pur filozofice (însăși școala lui Dimitrie Guști era prinsă în cadrul unei facultăți de filozofie), sociologia ajunge la o tehnică avansată. Cine nu o cunoaște este în pierdere.Și astăzi există încă în mai toa
te țările reprezentanți ai vechilor curente, sociologii de birou, gîn- ditorii care nu au studiat niciodată direct un sat, o fabrică, o regiune. Lăsînd deoparte dezbaterile și expunerile savante dar fără scop practic, se trece la cercetarea și explicarea concretă a faptelor cunoscute printr-un sistem tot mai dezvoltat de investigație socială. Și de data aceasta aplicarea teoriei în practică învinge, pe tăcute, și își face ’oc puternic în viață.Chiar și în țara noastră a fost o perioadă cînd s-a subapreciat importanta sociologiei ca știință, însuși rolul ei in societatea socialistă. O astfel de atitudine a dus în domeniul științelor sociale la ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu (în expunerea cu privire la îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică), caracteriza drept fenomene de superficialitate, de îngustime de vederi și de vulgarizare teoretică ceea ce a determinat „scăderea ni
velului științific al cercetărilor, 
tratarea neștiințifică a unor pro
bleme ale vieții noastre sociale 
aflate în plin proces de transfor-

Paul STAHL
șef de sector la Institutul de studii sud-est europene al Academiei

mare revoluționară, precum și a 
unor probleme ale dezvoltării so
cietății contemporane". Prin concluziile ei teoretice, desprinse din studiul aprofundat al schimbărilor petrecute în diferite medii sociale, din observarea sistematică și analizarea influențelor muncii, a producției, a progresului tehnic, asupra modului de viață și a conștiinței omului, sociologia devine un valoros instru- îhent de lucru și de realizare practică a nomic măsurilor cu caracter eco- și social urmărite de statul

logice de la București care s-a generalizat în lumea științifică internațională.în sfîrșit, atît de practice întreba domenii merită să le consacram cursurile speciale ale unei facultăți ? Căci, vom spune de la început, ceea ce se făcea, spre pildă, în universitatea românească pentru pregătirea unui sociolog, cu toate meritele noastre de atunci, nu este de ajuns ; pre-

după ce am vorbit insistent despre aplicările ale sociologiei se poate oricine: care sînt aceste atît de concrete cărora

socialist., o disciplinănostru care nu ne putem dispensa și nici n-o putem înlocui cu altceva.Cum să îndreptăm sociologia noastră ? Personal cred că ar fi cu adevărat regretabil să dublăm (fie în cercetare, fie în formarea studenților) acțiunile pe care alte specialități sau alte facultăți le îndeplinesc mai bine. Ar fi să facem în chip deliberat un pas înapoi nu numai de la ceea ce astăzi știința mondială consideră drept cîștigat, ci mai ales, de la ceea ce noi înșine am stabilit prima dată limpede cu patruzeci de ani în urmă că este bine. Care dintre noi renunță la folosul oricăreia dintre tehnicile științei moderne ? Care stat în lume poate să-și permită astăzi cînd știința este ceea ce este, să se dispenseze de aportul tehnic al sociologiei ? Cine dintre noi, ducîndu-se într-un spital se va lăsa operat de un medic care știe bine istoria medicinii dar n-a îngrijit niciodată un bolnav și nici măcar nu cunoaște anatomia ?Din păcate vedem încă și la noi manifestîndu-se tendințele unor cercetători de a face sociologie de birou, care fie că nu întreprind nimic pentru a cunoaște fenomenele noi sociale, care se petrec în chip norrrial atunci cînd o țară se transformă în ritmul în care se transformă țara noastră, fie că fac o sociologie de idei generale în care materialul de teren este înlocuit prin datele luate exclusiv din publicațiile altora, material desigur insuficient și care, cu tot interesul lui, nu poate suplini datele culese din teren. Astfel de sociologie care nu trece la cercetarea de teren efectivă nu este utilă, nu este eficientă ; personal o consider drept' o pseudo-sociologie. De altfel, însăși dezvoltarea teoriei sociologice nu se poate face decît pornind tot de la o cunoaștere cît mai profundă a „realității sociale", cum o numea Dimitrie Guști, cunoaștere intrată în bunele tradiții ale școlii sociologice românești.Pentru a nu lăsa loc nici unei îndoieli în privința sensului în care înțeleg că trebuie să se dezvolte sociologia, precizez două lucruri. Primul este acela al formării unui sociolog; folosind o bază ideologică solidă, aceea pe care marxismul o dă astăzi oricărei discipline sociale din țara noastră, el trebuie să-și formeze o pregătire tehnică de specialitate care să-l facă apt practică pe care însușirea datelor învecinate este meserii ; principiul strînse cu alte discipline sociale a- plicative și al formării de echipe de lucru mixte, a fost al doilea principiu de bază al școlii socio-

gătirea de astazi trebuie să 
facă la nivelul cel mai înalt astăzi. Pentru ce să fi ajuns concurăm cu tractoarele noastre cele mai bune din lume și să nu concurăm cu cei mai buni sociologi din lume ? Mi s-ar putea răspunde că ambiția aceasta este mare, dar am convingerea că dacă facem ceea ce trebuie o putem realiza.Industrializarea este astăzi esențială țării noastre. Construcții după construcții punctează harta Româ- niei. Fiecare din ele este o realizare tehnică, dar să nu uităm că este în aceiași timp și o construcție socială, ea angrenează oameni. Fiecare întreprindere presupune existența unor oameni ; fiecare din ei are o familie, anumite deprinderi,

fiecare dorește să învețe, să se distreze, să se bucure de viață. Inginerul și economistul ne spun cum să înălțăm întreprinderea ; cine să ne spună cum să organizăm viața oamenilor legați de ea ? Organizarea socială a întreprinderii trebuie . să fie de la început astfel făcută încît să fie eficientă și să contribuie direct la sporirea producției. Industrializarea presupune apariția unor orașe noi sau mărirea neobișnuită a celor vechi; oare sociologia nu poate ajuta cu nimic acest proces de dezvoltare al societății noastre ? Vom lăsa ca partea ei de contribuție să se petreacă la voia întîmpilării ? Dar problemele numite obișnuit ale „amenajării teritoriilor" în care viața și așezarea oamenilor ridică atitea aspecte în care sociologia poate aduce o contribuție însemnată, vor fi uitate de sociologi ? Dar contribuția sociologiei la administrația modernă a organelor de stat ? Exemplele se pot larg înmulți.Și mai adăugăm ceva. Pentru fiecare din noi istoria patriei ne este dragă ; poveștile ei ne-au legănat copilăria. în faptele strămoșilor, în victoriile prezentului și în certitudinile viitorului găsim curajul să trecem greutățile. Putem ignora oare procesele de transformare socială care se petrec în întreaga societate contemporană, și c;u atît mai puternic la noi ? Rolul sociologilor în cunoașterea lor este esențial; în a- celași timp în care ei urmăresc scopuri practice, trebuie să consemneze sistematic faptele vieții noastre obișnuite. Acum, aceste fapte ne par poate obișnuite ; dar nu peste multă vreme vor căpăta patina magică a istoriei și vor fi pentru cei ce vin după noi povestea zilelor noastre.

Noua aasă de cultură din Tulcea Foto : A. Cartojan
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Sărbătorirea a 150 de ani

de la primul spectacol

de teatru în limba

„Săptămâna 
românesc" 

decembrie), 
căreia toa-

‘1*

romană

pentru meseria o va exercita, din disciplinele esențială acestei colaborării

La sfîrșitul lunii 
decembrie 1966 va a- 
vea loc aniversarea 
unui moment de sea
mă în dezvoltarea ar
tei și culturii poporu
lui nostru. In urmă 
cu 150 de ani a avut 
loc, la Iași, primul 
spectacol de teatru în 
limba, română.

Cu prilejul acestei 
sărbătoriri, va fi or
ganizată 
teatrului 
(20—27 
în cadrul
te teatrele din țară 
vor programa specta
cole cu piese clasice și contemporane din 
dramaturgia naționa
lă. In aceeași perioa
dă, la Iași se va des
fășura „Festivalul 
Teatrelor Naționale", 
cu participarea tea
trelor naționale din 
București, Iași, Cluj 
și Craiova. Trecere 
in revistă a unor co
lective cu bogată tra
diție, Festivalul va 
cuprinde spectacole

reprezentative pentru 
evoluția dramaturgiei 
și artei scenice româ
nești. Semnificația a- 
niversării a 150 de 
ani de la primul 
spectacol de teatru. în 
limba română, figu
rile marilor slujitori 
și animatori ai tea
trului românesc vor 
fi evocate în cadrul 
unei ședințe festive.

Filiala Iași a Aca
demiei Republicii So
cialiste România va 
ține o sesiune științi
fică la care vor fi 
prezentate comuni
cări cu privire la is
toria teatrului 
mânesc, 
le și
tea sa. Drumul de 
dezvoltare a artei 
teatrale în țara noas
tră, de la primul 
spectacol în limba 
română și pînă as
tăzi, va fi oglindit de 
asemenea într-o ex
poziție pregătită la 
Iași. Va fi publicată o 
lucrare de informare

ro
la tradiții- 
originalita-

cu caracter istoric 
consacrată începutu
rilor teatrului româ
nesc, precum și acti
vității îndelungate și 
rodnice a Naționalu
lui ieșean, care poar
tă. azi pe frontispiciul 
său numele lui Vasile 
Alecsandri.

începuturile artei 
teatrale în țara noas
tră și istoria Teatru
lui Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași 
vor constitui subiec
tul unui film docu
mentar realizat de 
Studioul cinemato
grafic „Alexandru 
Sahia". Aniversarea 
va fi marcată și prin 
emiterea unei mărci 
poștale comemorati
ve. Presa, revistele 
de specialitate pregă
tesc articole și nu
mere aniversative, 
iar Radioteleviziunea 
va programa emisiuni 
dedicate acestui eve
niment, sărbătorit cu 
dragoste de publicul 
larg și
noastră artistică.

ronică isto
rică, cu adîn- 
cimi filozofice 
nebănuite, an- 
ticipînd trage
dia lui Hamletși a Regelui Lear, 

chard II" ascunde o 
găție de sensuri și 
museți 
un 
atît 
cronicar) nu le-ar putea 
epuiza. Care sînt însă 
principalele semnificații 
ce se desprind din mon
tarea lui Radu Penciu- 
lescu, la Teatrul Mic ? In 
concepția lui, riga Ri
chard este la început un 
tiran indiferent la griji 
și primejdii, căci 
consideră 
rul divin 
asupra 
prima 
ascultă 
ureche 
lingbroke și Norfolk, glu
mind între timp cu 
curtenii săi. își depose
dează vărul de avere, iar 
cînd bătrînul York i-o re
proșează și-i prevestește 
rele urmări, nu-l ia cîtuși 
de. puțin în serios și-l con
cediază cu un- gest de ve
selă și superioară ironie.

Dar Shakespeare e o- 
mul Renașterii, el opune 
dreptului înnăscut și moș
tenit. dreptul, celor ne
dreptățiți și puternici. 
Răscoala triumfătoare a 
lui Bolingbroke (viitorul 
Henrig al IV-lea) va răs
turna credința lui Ri
chard în caracterul intan
gibil al stăpînirii unui 
„rege uns". Despuiat de 
prerogativele sceptrulut 
său, monarhul se desco
peră un muritor vulne
rabil, supus măririlor șt 
căderilor lumii, și legilor 
cărnii sale ce nu-i făcu
tă „din bronz de nepă
truns". Spectacolul lui 
Penciulescu și creația lui 
Victor Rebengiuc în rolul 
titular constituie istoria 
acestei descoperiri și ri
dicarea ei la rangul unei 
înalte meditații filozofice.

pe care 
spectacol (și 
mai

se 
ocrotit de ha- 

ce planează 
coroanei sale. In 
scenă a piesei, 

numai cu o 
sfada dintre Bo-

de lumea

Nepăsător în primele 
două acte, egal cu sine, 
regele e scoborît în actul 
al treilea pe pămînt. De
barcarea în Wales rrii se 
pare a fi momentul- 
cheie pentru concepția și 
realizarea rolului. E sce
na în care, pe măsură ce 
se adună știrile descura-

rea lui Mihnea Gheor
ghiu) a fost redată de in
terpret cu o vibrație, cu 
o puritate a rostirii și a 
sentimentului, remarca
bile.

Un anume hiatus apare 
în spectacol, despărțind 
prea tranșant cele două 
ipostaze ale lui Richard,
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iar speranțele se 
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acum netulburat, 
loc unui alt
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® FEMEIA NISIPURILOR : Patria (completare 
Dimensiuni) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
© TUNELUL — cinemascop ; Republica (com
pletare 6 000 de ani — cinemascop) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
9 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.
9 SERENADA MEXICANĂ : Cinemateca — 10; 
12; 14.
® FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I; București 
(completare Ziua recoltei) — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21, Feroviar (completare Vox Ma
ris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern 
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Ba
cău) — 9 ; 11,45 ; 15,30;
18,15; 21.
• JURNALUL ANNEI
FRANK : Lumina — 
8,45; 11,45; 14,45;
17,45 ; 20,45.
9 LAGUNA DORINȚELOR : Capitol (comple
tare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
9 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Victoria (com
pletare Soarele rănit) 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
Flacăra (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Bacău) — 15,30;
18; 20,30;
• VERIFICAT, NU EXISTA MINE 1: 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.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : 
Union — 15,30; 18; 20,30.
• JUDECAREA PISOIULUI BRNJO — REGELE 
ANIMALELOR: Doina — 9; 11; 14; 16; 18,30; 
20,45.
9 INVIZIBILUL VIZIBIL — ÎN ORAȘUL LUI 
PUȘKIN — TIMPUL, LEGENDE, OAMENI DE 
ȘTIINȚĂ — SOARELE RĂNIT — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT 
ÎN REGIUNEA GALAȚI : Timpuri Noi — 9—21 
în continuare.
® FANTOMAS — cinemascop : FANTOMAS 
SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Giulești — 
10(30; 15,30; 19,30.
e NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Moșilor 
(completare „F.U") —> 15,30; 18; 20,30.

CINEMA

9 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
Dacia — 9—12,30 in continuare ; 16; 19,30.
9 CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop : 
Buzești (completare Tradiții maramureșene) — 
9 BOCCACCIO '70 : Crîngași (completare An
tagonisme) — 15,30; 18; 20,30.
9 VREMEA ZĂPEZILOR : Grivița (completare 
Frunze) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Flo-
reasca (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Galați) — 9; 12; 
15; 18; 20,45.
9 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinema
scop : Bucegi (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Aurora (comple
tare 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 CENUȘA — cinema
scop (ambele serii) : U- 
nirea — 15,30 ; 19.
9 STEAUA FĂRĂ NU
ME : Tomis — 9 ; 11 ; 
13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,

Miorița — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Vox Maris).
9 DILIGENȚA : Vitan (completare Un secol și 
multe milenii) — 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării 
(completare Brâncuși la Tirgu Jiu) — 15,30; 18; 
20,30, Ferentari (completare Margareta) — 
15,30; 18; 20,30.
9 ZORBA GRECUL : Alta — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45, Colentina — 15; 17,45; 20,30.
9 CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : 
Popular - 15,30; 18; 20,30.
9 AVENTURILE LUI WERNER HOLT (ambele 
serii) : Cosmos •— 16; 19,30.
© URME ÎN OCEAN : Viitorul (completare Tî- 
nărul căsătorit) — 15,30; 18; 20,30.
9 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Volga (completare Fermenții la lucru) — 
9; 11,15-, 13,30, 16; 18,30; 21.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Rahova 
15,30; 18; 20,30, Gloria (completare Centum 
anni Academiae) —■ 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30. 
(completare Campionatele mondiale de popice 
— 1966) — 15,30; 18; 20,45.
O MAMĂ CIUDATĂ : Lira (completare Brân
cuși la Tirgu Jiu) — 15,30; 18; 20,30.
9 PARTIZANII ÎN CÎMP1E : Progresul (com
pletare Lacul lebedelor) — 15,30; 18; 20,30.
9 SUZANA ȘI BĂIEȚII : Cotroceni (comple
tare Istoria navigației) — 15,15; 18; 20,45.
® LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Pacea (comple
tare Copiii... iar copiii) — 15,45; 18; 20,15.

Teatrul de păpuși din Timișoara a organizat un original 
concurs de texte, poezii și desene — opere ale co
piilor. Selecția acestora a permis realizarea unui spec
tacol intitulat „A.B.C.D. și elefantul Bimbo". Alături 
de „A doua carte cu Apolodor" de Gellu Naum, acest 
spectacol inaugurează stagiunea actuală, trezind apre
cieri elogioase din partea micilor spectatori. în fotogra
fiile noastre : 1. Pinguinul și leul din „A doua carte cu 
Apolodor". 2. Fetița din „Puișorii mei", pe versuri de 
Maria Suba, elevă în clasa a IV-a din Marginea-Reșița

Foto ; M. Andreescu

destulă putere pentru a 
pricepe cauzele greșelilor 
sale și necesitatea corec
tării lor. Din mijlocul în
tunecatului Ev mediu, e- 
roul shakespearean, pur- 
tînd el însuși petele în
sângerate ale acelei evoci, 
deschide o perspectivă, 
renascientistă asupra re
surselor de . conștiință și 
demnitate prin care fiin
ța. -.umană se poate ridica td o condiție superioară, 
punînd lumii pecetea gîn- 
dirii și sensibilității sale. 
Istoria este creată de oa
meni, înalt, răspunzători 
de consecințele actelor 
lor — acesta e sensul ul
tim, spre care spectacolul 
a știut, de altfel, să ne 
călăuzească.

Ideea profund modernă , a responsabilității, urmă
rită cu consecvență • de 
Radu Penciulescu, situea
ză spectacolul — fără 
modernizări de suprafață 
— în plină dezbatere con
temporană. Desenul re
gizoral se impun# prin 
substanța ilaritatea
concepției, prin distribu
irea rafinată a accente
lor, conducînd acțiunea 
spre cîteva puncte noda
le, și îndeosebi spre acea 
scenă strălucită a cedării 
coroanei, pe care Boling
broke o apucă iar Richard 
n-o lasă încă — imagine 
scenică elocventă a riva
lilor aflați pe cele două 
talere ale balanței isto
riei. Din păcate, în spec- 
tăcbl'rse resimt dificultă
țile unei trupe neexersa
te încă pentru tragedia 
clasică și neunitâf? - SțH- 
listic. In afara celor trei 
roluri-pilon amintite mai 
sus, mi s-au părut inte
grate cu mai multă pre
cizie ideii de ansam
blu aparițiile lui Mi
hai Dogaru (un Au- 
merle parcă spiralat de 
fățărnicie și lașitate), Va
sile Gheorghiu (sincer, 
spontan în rolul lui 
Percy), Boris Ciornei (un 
Mowbray masiv, obstinat 
și neguros), Florin Vasi- 
liu (Bushy), Vasile Ni- 
țulescu (Grădinarul). în 
schimb, destul de multe 
personaje episodice dis
tonează, dacă nu prin 
retorism și gest excesiv 
(vezi scena furtunii din 
finalul actului II), a- 
tunci prin platitudine. 
Mînia justițiară a Ducesei 
de Gloster, menită să de
finească încă din primul 
act conflictul principal al 
piesei devine — așa cum și-a văzut rolul ta
lentata actriță Olga Tu- 
dorache — o lamentație 
aproape incoerentă, mai 
mult funebră decît tragi
că. Din cauza inegalități
lor, reprezentația trenea
ză pe alocuri. Un ritm 
mai viu, mai biciuit, ar ji. 
fost, cred, în avantajul 
ideii conducătoare a re
giei, ar fi transmis-o mai 
accesibil.

„Richard II" se joacă 
pe un podium de lemn 
trapezoidal, conceput cu 
ani în urmă de regretatul 
scenograf Toni Gheorghiu și completat acum de 
Traian Nițescu, cu cîteva 
elemente de localizare a 
acțiunii. Reluat astfel, 
decorul rămîne, poate, 
prea auster, in vreme ce 
tratarea regizorală a 
mers spre o fixare nu
anțată a cadrului și ra
porturilor reale. Costu
mele, însă, create de 
Dan Nemțeanu, indivi
dualizează minuțios ca
racterele, îmbină mește
șugit tonurile și nuanțele 
coloristice pentru a suge
ra fastul sofisticat al 
curții sau asprimea vie
ții de ostaș, veninul stre
curat în catifele sau or
goliul cavalerului înzău- 
at. Această, viziune plas
tică — insuficient armo
nizată cu decorul — mi 
se pare, in schimb, adec
vată intenției de a releva 
simțul acut al istoriei, al 
dramelor și sensurilor ei, 
direcție în care se mani
festă, cred, contribuția 
originală a spectacolului 
de față la interpretarea 
contemporană a teatrului 
shakespearean.

Andrei BALEANU

stăpînitorul cinic, 
țuitor și omul 
sensibil, pătrunzător în 
observațiile sale despre 
lumea ce-l înconjură. In 
partea întîi, interpretul 
ne-ar fi putut lăsa să 
întrevedem ceva din ima
ginea acelui rege stricat 
de lingușitorii și intrigan- (ii de la. curte — imagine 
pe care o evocă și Bo
lingbroke înaintea execu
tării lui Bushy — dar cu 
trăsături spirituale laten
te care, după zguduirile 
pe care le trăiește, ies la 
iveală. însă cea ce a 
lipsit, mai ales, pentru a 
explica evoluția persona
jului, a fost tocmai atmo
sfera viciată a acestei 
curți, o tipologie mai vie, 
mai reliefată a filfizonilor 
care încurajau pornirile 
nesăbuite ale tînărului 
domnitor și a căror influ
ență l-a împins la exce
se profund regretate a- 
poi.

Intre pravila tradițio
nală a supunerii necon
diționate față de monar
hul legitim și condamna
rea nelegiuirilor acestui 
monarh, în fața unei răz
merițe pe care o deza
probă din principiu dar 
o simpatizează în fundul 
sufletului său, ducele de 
York încearcă un com
promis imposibil. Conflic
tul vechilor concepții cu 
cele noi apare într-o lu
mină deosebit de vie da
torită reliefului personal 
pe care l-a dat acestui 
personaj Gh. Ionescu- 
Gion. Figura complexă a 
moșneagului depășit de 
evenimente. în mintea că
ruia prejudecățile înră
dăcinate și bunele intenții 
se învălmășesc, a sfetni
cului cînd demn și chiar 
măreț prin cinstea sa ire
proșabilă, cînd ridicol 
prin neputința și deruta 
sa. a fost realizată cu 
echilibru și o măiestrită 
împletire a mijloacelor. 
Am putea cita 
sens scena în 
ce a deplîns 
celui detronat, 
— tropăind de 
aproape senil
pentru a alerga la uzur
pator, să-l prevină de 
complotul ce-l amenință.

Lui Bolingbroke, talen
tul plin și matur al lui 
Ion Marinescu i-a asigu
rat forța și vitalitatea re
belului care se ridică 
să-și ceară drepturile; în 
scena încoronării și în 
final, actorul l-a înfăți
șat frămîntat și suspicios, 
conștient că faptele sîn- 
geroase prin care și-a 
cîștigat și consolidat 
domnia vor atrage la rîn- 
dul lor alte crime, alte 
grozăvii...

Un satrap ia locul altu
ia. Dar cred că are drep
tate Mircea Alexandres- 
cu, în cronica sa din 
„Contemporanul", subli
niind că nu este vorba, în 
capodopera lui Shakes
peare, de o simplă miș
care în cerc, de o viziune 
sumbră, fără ieșire, a con
diției umane în genere 
(care i-a fost atribuită de 
unii comentatori). Depar
te de a înfățișa un „me
canism" fatal al existen
ței, piesa demonstrează 
genial capacitatea omului 
de a înțelege propriul său 
destin, de a găsi în sine

Ri
de 

care 
le

jatoare 
risipesc, 
pînă 
lasă 
chard

. adevărurile 
soarta

, pune în față. Izbucnirea 
spontană, a. spaimei și 
disperării durează doar o 
clipă. Actorul a știut să 
convertească durerea, și 
amărăciunea în reflecție 
și cunoaștere. Brutalita
tea teatrului elizabethan 
e prezentă și act, îmtr-o 
formă subtilă. Violența 
acestei interpretări nu 
decurge în primul rtnd 
din revărsarea zgomotoa
să a pasiunilor, e mai a- 
Ies violența cu care se 
relevă un adevăr inexo
rabil ; cruzimea specta
colului, mai copleșitoare 
decît una fizică, este cru
zimea cu care se impun 
legile realității, de ne- 
înfrint chiar și pentru un 
rege. Dezamăgit de slava 
efemeră a pompei regale 
și a lingușirilor, Richard 
trăiește zguduitoarea tra
gedie a înțelegerii — iar 
noblețea de gîndire și de 
expresie a versului Sha
kespearean (în traduce-

i

CAVALERIA RUSTI-

(sala Mică a Pa- 
de pian SEBASTIAN

9 Filarmonica de stat „G. Enescu 
latului — orele 20) : Recital 
BENDA — Elveția.
9 Teatrul de Operă și Balet : 
CANĂ ; PAIAȚE — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : ROSEMARIE — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
9 Teatrul „Lucia " _ . . .
Schitu Măgureanu 
■— 19,30, (sala din 
TURNUL EIFFEL
9 Teatrul „C. I. 
PENTRU O PĂPUȘĂ 
stat) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL
9 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caragiale") : NEÎNCREDERE ÎN 
FOIȘOR — 19,30.
9 Teatrul „Barba Delavrancea" : VARIETĂȚI -
9 Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
9 Teatrul „Țăndărică" țsala din Calea Victoriei): 
PĂCALĂ — 15, (sala din str. Academiei) : GULIVER 
ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
9 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
9 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIO-

(sala din Bd.
DANTON
NU SÎNT

SONET

20.

și protecția

producție a stu-

au vizitat...

Sturdza Bulandra
nr. 1) : MOARTEA LUI 
str. Al Sahia nr. 76 A) : 
— 19,30.
Nottara" (sala Magheru) :

20, (sala Teatrului evreiesc de
20.

întrebări la 
Emisiune de

13,00 — Fotbal ; Steaua—Rapid .și Dinamo București- 
Progresul. Transmisiune de la Stadionul „23 
August".

18,00 — Pentru cei mici : A.B.C.... „Sătul în care m-am 
născut". — Pentru tineretul școlar : Neobiș
nuita călătorie în lumea cărților : Intilnire cu 
Făt Frumos și Ileana Cosînzeana.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară. 

Buletinul meteorologic. 
Atmosferă plăcută (Ventilația 
muncii).

19,30 — Filmul serial „Casa șerpilor". 
20,00 — întrebări la care s-a răspuns...

care nu s-a răspuns încă — 
știință.

20,45 — O invitație pentru cei care nu 
Piatra Neamț — producție a Studioului de Te
leviziune București.

21,00 — Filmul ; „Procesul alb" — j__"
dioului cinematografic „București".

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

în acest 
care, după 
prăbușirea 
York cere 
nerăbdare, 

— un cal
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Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

COMERȚULUI ȘI INDUSTRIEI 
DIN FINLANDACu ocazia deschiderii Expoziției tehnice finlandeze, marți seara a sosit în Capitală ministrul comerțului șj' industriei din Finlanda, Ol avi Salonen.în întîmpinarea oaspeților, pe aeroportul Băneasa se aflau Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, precum și însărcinatul cu afaceri ad- interim al Finlandei la București, Esko Waartela.

★Delegația de reprezentanți ai industriilor finlandeze, condusă de Bjorn Westerland, președintele A- sociației finlandeze a metalurgiști- lor, director general al firmei „Fin- ska Kabelfabriken Aktiebolag", aflată în România cu prilejul deschiderii la București a Expoziției tehnice a Finlandei, a fost primită marți la Camera de Comerț a Republicii Socialiste România.
★Marți, în preziua deschiderii Expoziției tehnice a Finlandei, la București a avut loc o conferință de presă. Cu acest prilej, directorul expoziției, S. Ainamo, a prezentat ziariștilor principalele produse expuse.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE 

DIN R.A.U.Marți seara a sosit în țară, pentru a duce tratative economice, o delegație guvernamentală din Republica Arabă Unită, condusă de Hussein Khaled Hamdi, subsecretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțului Exterior al R.A.U.La aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de Ilie Voicu, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de alte persoane oficiale. A fost de față Gamal Ba- youmi, secretar al Ambasadei R.A.U. la București.
SPECTACOL DE GALĂBaletul Teatrului Academic de Stat de Operă și Balet „Taras Sevcenko" din R.S.S. Ucraineană a prezentat marți seara, sub aus- piciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, un spectacol de gală cu baletul „Cîntecul pădurii", pe muzică de M. Skorulski.La spectacol — care a avut loc la Teatrul de Operă și Balet — au asistat Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Alecu Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., oameni

de cultură și artă, un numeros public.Erau prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice și alți ‘membri ai corpului diplomatic.Publicul a răsplătit cu repetate aplauze evoluțiile balerinilor oaspeți. La sfîrșitul spectacolului, artiștilor sovietici le-au fost oferite flori din partea președintelui Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.
★Marți dimineață a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația de specialiști în domeniul învățămîntului profesional și tehnic, condusă de conf. univ. Tofic Alahverdiev, președintele Comitetului de stat al școlilor profesionale și tehnice din R.S.S. Azer- baidjană, care la invitația Ministerului învățămîntului a făcut o vizită în țara noastră. Cu acest prilej, oaspeții sovietici au cunoscut modul de organizare și funcționare a unoi' școli profesionale și tehnice din București, Ploiești, Brașov, au vizitat Institutul de petrol, gaze și geologie din Capitală și au avut întrevederi cu cadre didactice din învățămîntul profesional, tehnic și superior. De asemenea, ei au fost primiți de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. (Agerpres)

CORESPONDENTĂ DIN SOFIA

Pe tot întinsul Bul
gariei populare — în 
fabrici și uzine, pe șan
tiere, și în instituții, la 
orașe și sate — dom
nește în aceste zile o 
atmosferă caracteristică 
apropierii unui eveni
ment de importanță 
deosebită. Cel de-al 
IX-lea ' Congres al 
Partidului Comunist 
Bulgar, ale cărui lu
crări vor începe în 
curînd la Sofia, este 
întîmpinat de întregul 
popor cu însuflețire și 
cu un puternic avînt în 
muncă.

In pregătirea lui, 
timp de cîteva luni s-a 
desfășurat în întreaga 
țară o amplă dezbatere 
a proiectului de Direc
tive privind dezvolta
rea economiei naționale

la combinatul chimie 
din Dimitrovgrad, în
treprindere cu peste 
5 000 de muncitori, s-a 
hotărît extinderea acti
vității colectivului teh
nic, compus din specia
liști și muncitori cu 
înaltă calificare, în ve
derea rezolvării unor 
probleme principale ale 
producției viitoare: rea
lizarea unor noi me
tode pentru obținerea 
acidului oxalic și a piro- 
sulfitului de natriu ; în
sușirea în următorii ani 
a încă 18 tipuri de pro
duse chimice și schim
barea tehnologiei com
binatului în sensul tre
cerii de la materia pri
mă pe bază de cărbuni, 
la păcură.

După o dezbatere a- 
mănunțită, scria în

Noul în această 
ramură îl va constitui 
începerea construcției 
primei centrale atomo- 
electrice din Bulgaria, 
cu o putere de 800— 
1 200 megavați.

în unitățile agricole 
socialiste, oamenii mun
cii sînt preocupați de 
astfel de probleme ca 
extinderea irigațiilor, 
sporirea producției la 
unitatea de suprafață, 
dezvoltarea bazei fu
rajere și altele. Un ac
cent deosebit este pus 
pe popularizarea expe
rienței pozitive. Gospo
dăria agricolă coopera
tivă de muncă din co
muna Obedinenie, re
giunea Veliko Tîrnovo, 
aplică cu bune rezul
tate o nouă metodă de 
cointeresare a membri-

DEZBATERI ANPIE-
PUNERI CONSTRUCTIVE

încheierea consfătuirii privind 
realizarea investițiilor 

în cooperativele agricole
CUM E VREMEA

Congresul
P. C. din Japonia

La Constanța s-au încheiat marți 
lucrările consfătuirii cu caracter 
republican, organizată de Uniunea 
națională a cooperativelor agricole 
de producție, în cadrul căreia a 
fost analizat stadiul lucrărilor de 
construcții, de îmbunătățiri funciare 
și alimentări cu apă, prevăzute a se 
executa anul acesta. Au fost stabi
lite, totodată, o serie de măsuri 
menite să ducă la cît mai buna în
deplinire a sarcinilor ce revin anul 
viitor, în acest domeniu, cooperati
velor agricole de producție din țară. 
S-au luat, de asemenea, în discuție 
unele probleme de metodologie 
privind asigurarea in mod operativ 
a documentațiilor tehnice de in
vestiții.

Participanții la dezbateri au fă
cut propuneri valoroase în legă
tură cu darea în folosință a noilor 
construcții, dezvoltarea centrelor 
de producție, amplasarea obiecti
velor etc.

Lucrările consfătuirii au contri
buit la o mai bună orientare a ca
drelor tehnice de la Uniunile re
gionale și raionale ale cooperative
lor agricole în folosirea, cu maxi
mum de eficiență economică, a 
fondurilor proprii de investiții și a 
creditelor acordate de stat, în rea
lizarea de construcții la un nivel 
calitativ corespunzător.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a ame
liorat. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în sudul și estul țării, 
unde izolat s-au semnalat burniță 
și ceață. Vîntul a suflat slab, cu 
unele intensificări în Dobrogea, 
predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între zero grade la Cotnari și 
17 grade la Gurahonț.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 noiembrie. în țară: 
vreme relativ frumoasă, mai ales 
în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea ploi 
izolate. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, iar maximele în
tre 8 și 18 grade. Dimineața ceață, 
în București : vreme în general 
frumoasă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. 
Vînt în general slab. Temperatura 
în creștere ușoară.
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OLIMPIADA
DE ȘAH

HAVANA 8 (Agerpres). — Du
pă consumarea a 4 runde, în tur
neul final al Olimpiadei de șah de 
la Havana, conduce echipa U.R.S.S. 
cu 12 puncte (2), urmată de Iugo
slavia 11 puncte (1), Argentina și 
S.U.A. cîte 11 puncte, România, 
Bulgaria, Ungaria 9 puncte și cîte o 
partidă întreruptă fiecare, Ceho
slovacia 9 puncte. Spania 6 puncte 
etc.

Selecționata României a cîștigat 
cu 2,5—1,5 meciul cu Danemarca 
din runda a 3-a, iar în runda a 
4-a s-a întîlnit cu puternica re
prezentativă a Iugoslaviei.

Florin Gheorghiu a jucat o par
tidă remarcabilă, reușind să-l în
vingă pe marele maestru iugoslav, 
Zvetozar Gligorici. Ciocîltea a 
pierdut la Matanovici și Soos la 
Cirici. S-a întrerupt partida Matu- 
lovici — Ghițescu. Scorul este a- 
cum 2—1 în favoarea echipei iugo
slave.

Alte rezultate din runda a 4-a : 
Argentina — Norvegia 3—1 ; R. D. 
Germană — Cehoslovacia 2—2 ; 
U.R.S.S. — Danemarca 2—0 (2);
S.U.A. — Islanda 3,5—0,5 ; Ungaria 
— Bulgaria 2—1 (1); Spania — 
Cuba 3,5—0,5.

Ieri s-a dat prima lovitură de puc în noul campionat republican de hochei pe 
gheață. în meciul inaugural s-au întîlnit formațiile bucureștene Steaua și Politeh
nica. Net superiori, hocheiștii de la Steaua au învins cu scorul de 13—1 (2—1, 
8—0, 3—0). în partidele disputate după amiază s-au înregistrat rezultatele : Agro
nomia Cluj — Tîrnava Odorhei 13—1 ; Dinamo București — Voința Miercurea Ciuc 
8—2. Astăzi au loc meciurile : Steaua — Tîrnava (ora 9) ; Voința — Agronomia 
(ora 17) ; și Dinamo — Politehnica (ora 19). In fotografie : fază din meciul Steaua 
— Politehnica. Foto : M. CIOC

în perioada 1966—1970 
■— document ce urmea
ză a fi adoptat de Con
gres. Muncitori și ță
rani, tehnicieni, ingineri 
și oameni de știință 
și-au spus cuvîntul asu
pra conținutului pro
iectului de Directive, 
într-o relatare publicată 
zilele trecute în presa 
centrală se arată că la 
aceste dezbateri au luat 
parte mai mult de 
2 000 000 de oameni, 
care au făcut peste 
20 000 de propuneri 
privind o sferă largă 
de preocupări. Multe 
din propunerile făcute 
evidențiază elemente 
concrete ce pot contri
bui la sporirea produc
tivității muncii, perfec
ționarea tehnică a între
prinderilor, folosirea cît 
mai eficientă a investi
țiilor, sporirea rentabi
lității, îmbunătățirea or
ganizării muncii etc. în 
coloanele' ziarelor și-au 
spus cuvîntul un șir de 
savanți și specialiști în 
domenii variate, care 
au examinat probleme 
importante legate de 
noul cincinal, cum ar fi 
proporțiile în dezvolta
rea industriei, indicii 
creșterii productivității 
muncii în toate ramu
rile economiei, aplicarea 
mai largă a realizărilor 
științei în industrie, 
dezvoltarea intensivă a 
agriculturii. Au fost 
făcute propuneri pre
țioase referitoare la ac
celerarea ritmului de 
dezvoltare în industria 
minieră, grăbirea pregă
tirii de specialiști pen
tru agricultură etc.

în cursul dezbaterilor 
au fost totodată inițiate 
măsuri concrete de îm
bunătățire a procesului 
de producție în diferite 
întreprinderi. De pildă,

„Rabotnicesko Delo" 
Ivan Abadjiev, primul 
secretar al regiunii Sli- 
ven, în unitățile de pro
ducție ale regiunii au 
fost formate 280 colec
tive ce unesc aproape 
1200 specialiști, care 
și-au întocmit planuri 
cuprinzînd peste 700 
teme, a căror rezolvare 
ar asigura economii în 
plus de peste 1,7 mili
oane leva. „Principalul 
în regiunea noastră, 
spre care ne îndreptăm 
atenția, sublinia auto
rul, este îmbunătățirea 
muncii în construcțiile 
de tot felul și în special 
asigurarea unei baze 
pentru construcția de 
locuințe".

Realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamen
telor luate în cinstea 
Congresului, oglindită 
pe larg în aceste zile în 
paginile ziarelor și în e- 
misiunile radioului, este 
analizată în perspectiva 
sarcinilor viitoare. Con
structorii de unități e- 
nergetice, care au ra
portat legarea la siste
mul energetic național 
a încă 260 de megavați, 
știu că în 1970 puterea 
instalată a unităților 
existente și a celor care 
se vor construi trebuie 
să asigure dublarea 
producției de energie 
electrică din anul 
trecut, mai precis să a- 
jungă la 21 miliarde ki- 
lovați ore. Realizarea a- 
cestei sarcini, scria în- 
tr-un articol ing. Kon
stantin Popov, minis
trul energeticii și com
bustibilului, se va face 
atît prin centrale ter
moelectrice cît și hidro
electrice. în prima ca
tegorie, principalul rol t 
vor continua să-l aibă 
unitățile din cadrul 
complexului „Marița- 
Istoc".

lor cooperatori, bazată 
pe formarea unor 
brigăzi complexe, că
rora în loc de norme 
zilnice li se stabilește 
doar planul global de 
producție pe culturi, 
exprimat în volum și 
valoare. Ca urmare, în 
acest an și sectorul zoo
tehnic al cooperativei a 
devenit pentru prima 
dată rentabil. Aceasta, 

o întrucît sporirea pro
ducției de lapte și carne, 
după noua metodă, nu 
mai este o sarcină ex
clusiv a îngrijitorilor de 
animale, ci și a celor 
care produc furaje și le 
însilozează — toți for- 
mînd o brigadă com
plexă a sectorului zoo
tehnic.

Dezbaterile au arătat 
că problemele cuprinse 
în proiectul de Direc
tive interesează în cel 
mai înalt grad întregul 
popo.r, carp vede în a- 
propiatul Congres al 
partidului un eveni
ment de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea 
și înflorirea continuă a 
patriei sale pe calea 
vieții noi. Căci, așa cum 
se precizează în proiec
tul de Directive, „prin
cipala sarcină econo- 
mico-politică a celui 
de-al cincilea plan cin
cinal trebuie să fie a- 
sigurarea în continuare 
a construirii cu succes 
a societății socialiste în 
Republica Populară 
Bulgaria pe calea fău
ririi rapide a bazei teh- 
nico-materiale a socia
lismului, perfecționării 
relațiilor sociale de pro
ducție, creșterii nivelu
lui de trai al poporului 
și ridicării conștiinței 
socialiste a oamenilor 
muncii".

C. LINTE

ASTĂZI

LA FOTBAL
în cadrul etapei a Xl-a a cam

pionatului categoriei A la fotbal, pe 
stadionul „23 August” din Capitală 
se desfășoară astăzi un nou cuplaj 
inferbucureștean. De la ora 12,45 se 
întîlnesc echipele Steaua și Rapid, 
după care se va disputa partida Di- 
namo-Progresul.

In țară au loc partidele: C.S.M.S. 
lași-Farul Consfanja; Știinja Craiova- 
Pefrolul Ploiești ; U.T. Arad-Polifeh- 
nica Timișoara ; Universitatea Cluj- 
Jiul Pefroșeni ; Dinamo Pitești-Sfea- 
gul Roșu Brașov.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
9 Continuîndu-și turneul în R. P. 

Chineză, jucătorii români de tenis de 
masă au evoluat la Șanhai în compania 
unei selecționate locale. Gazdele 
ținut victoria cu scorul de 9—2.

mentul general individual conduce după 
două probe, Balczo cu 2 211 puncte,

au ob-

a defi- 
întîlni

0 Federația franceză de rugbi 
nitivat „15-le" Franței care va 
la 27 noiembrie la București selecționata 
României. Iată formația echipei fran
ceze ; Lacaze (Angouleme) — Duprat 
(Bayonne), Maso (Perpignan), Dourthe 
(Dax), Darrouy (Mont de Marsan) — 
Gachassin (Lourdes) — J. Claude Las- 
serre (Dax) — Herrero (Toulon), Carrere 
(Toulon), Rupet — 
(Mont de Marsan), 
bonne). Berejnoi 
(Montauban), Gruarin (Toulon). Rezerve: 
Arnaudet, Capdouze, Fort, Malbet, La- 
borde.

(Tyrosse), Dauga 
Spanghero (Nar- 
(Tulle), Cabanier

9 In localitatea Yaragîen (Australia) 
au continuat întrecerile campionatului 
mondial de pentatlon modern. Proba de 
scrimă s-a încheiat cu victoria sporti
vului maghiar Andras Balczo — 1111 
puncte, secundat de compatriotul său 
Ferenc Torok — 1 037 puncte. în clasa-

• Echipa 
dus o mare 
selecționata 
Brazilia este prima
care se califică în 
nalei competiții.

de tenis a Braziliei a pro- 
surpriză reușind să elimine 
S.U.A. din „Cupa Davis", 

țară sud-americană 
semifinalele tradițio-

disputat dubla întîl- 
de tenis de masă

© La Zagreb s-a 
nire internațională 
dintre echipele Angliei și Iugoslaviei. 
La masculin gazdele au învins cu 3—2, 
iar la feminin au cîștigat cu 3—1 oaspe
tele.

• Continnîndu-și turneul în Anglia, 
selecționata de fotbal a orașului Sofia 
a jucat la Oldham cu echipa locală 
Athletic (din liga a treia). La capătul 
unui meci echilibrat, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—2 (1—2).

• în cadrul unui concurs internațio
nal de tenis pe echipe, disputat la Var
șovia, echipa Angliei a întrecut repre
zentativa Poloniei cu S-O.

Problema locuințelor
în lumea contemporană
(Urmare din pag. I)ani nîedia construcțiilor de locuințe în țările în curs de dezvoltare nu reprezenta, pe an, decît 2 locuințe la mia de locuitori.Cauzele situației necorespunzătoare existente în domeniul locuințelor și al construcției urbane în diferite regiuni ale lumii sînt profunde și ele rezidă în primul rînd în structura social-politică a țărilor respective. Goana întreprinzătorilor particulari după profituri și absența unor programe sociale pentru construcțiile de locuirțțe cu caracter de masă determină în numeroase țări capitaliste o situație dificilă în ceea ce privește asigurarea de locuințe corespunzătoare pentru toate păturile populației. Dacă la cele de mai sus se adaugă și consecințele cursei înarmării — care înghite fonduri uriașe, deturnate astfel de la o utilizare în scopuri pașnice — căpătăm o imagine reală a cauzelor care duc la persistența și agravarea crizei locuințelor în numeroase țări.Deși dificilă, situația creată nu este fără ieșire și nici nu reprezintă o fatalitate istorică. Utilizarea judicioasă a marilor resurse ale rea ale ceastrucției urbane, sebit de importantă de fonduri ar oferi-o reducerea cheltuielilor destinate înarmării, care, conform u- nor date statistice O.N.U., ating anual în lume între 150 și 200 miliarde de dolari. Tn țările socialiste, statul preia asupra sa sarcina principală a soluționării problemei locuințelor, asigurînd în cadrul pla-

omenirii ar permite soluționa- tuturor problemelor majore epocii noastre, printre care și a locuințelor și a con- O sursă deo-

nurilor de dezvoltare a economiei naționale, satisfacerea necesităților mereu crescînde ale populației în materie de locuințe.
— Este cunoscută participarea 

activă a României la lucrările a- 
cestui comitet. Ce ne puteți spune 
în legătură cu principalele acțiuni 
întreprinse de delegațiile țării 
noastre ?— La toate cele patru sesiuni care au avut loc, delegațiile române au contribuit la numeroase acțiuni și au avut inițiativă unor proiecte de rezoluții, care au fost adoptate în unanimitate, unele dintre ele devenind apoi rezoluții ale Consiliului economic și social și ale Adunării Generale a O.N.U. Este de menționat, în primul rînd, participarea țării noastre la elaborarea rezoluției prin care se recomandă guvernelor să-și asume rolul principal în rezolvarea problemei locuințelor și să prevadă în acest sens activitățile și resursele necesare în cadrul dezvoltării naționale. Prin aceeași rezoluție adoptată la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., din anul 1965, se recomandă crearea de instituții si organisme naționale însărcinate cu • organizarea și desfășurarea activității în domeniul construcției de locuințe și al sistematizării, inclu- zîndu-se, de asemenea, și producția materialelor de construcții necesare.Pe linia susținerii reducerii cheltuielilor pentru înarmare și a utilizării acestor fonduri în scopuri pașnice, țara noastră a inițiat — la cea de-a Il-a sesiune, din ianuarie 1964 — o rezoluție prin care se recomanda statelor membre să afecteze locuințelor, construcțiilor

1965,con-
și activității de sistematizare o parte corespunzătoare din resursele eliberate ca urmare a dezarmării. România a mai inițiat, la sesiunea din septembrie două însemnate acțiunicretizate prin două rezoluții adoptate în unanimitate de Consiliul economic și social al O.N.U. Una dipțre .ele se,referă la „aspectele sociale ale problemei locuințelor și dezvoltării urbane", subliniindu-se necesitatea soluționării problemelor tehnice specifice în contextul general al eforturilor de abordare și rezolvare a cerințelor sociale. O deosebită atentie se prevede a fi acordată construcției de locuințe pentru familiile cu un venit redus, îmbunătățirii continue a condițiilor de locuit existente și eliminării construcțiilor insalubre. Cealaltă acțiune privește „pregătirea de cadre naționale și personal calificat în domeniul locuințelor, construcțiilor și sistematizării".

Pe linia promovării schim
bului internațional de expe
riență în acest domeniu a 1'ost a- 
doptată propunerea delegației ro
mâne de a se 
noastră, în anul 
interregional cu 
zarea teritorială 
tinat cu precădere specialiștilor din 
țările în curs de dezvoltare. Des
fășurarea acestei manifestări in
ternaționale va permite studierea 
experienței internaționale de spe
cialitate, precum și o mai bună 
cunoaștere a metodelor de lucru și 
a realizărilor românești din acest 
domeniu de activitate.

TOKIO. După cum se știe, între 24 și 30 octombrie și-a desfășurat lucrările cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia. Congresul a adoptat în unanimitate raportul de activitate al Comitetului Central, raportul cu privire la modificarea statutului partidului, raportul Comisiei de control a partidului, noul Statut al Partidului Comunist din Japonia.Sanzo Nosaka, președintele C.C. al P. C. din Japonia, a prezentat raportul cu privire la activitatea partidului în ultimii 2 ani. El a vorbit pe larg despre situația internațională, evoluția social-politică din Japonia, sarcinile partidului privind crearea unui front unit antiimperialist și despre unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.La începutul raportului, referin- du-se la dezvoltarea partidului, Nosaka a menționat că P.C. din Japonia are în prezent cel mai mare număr de membri, iar presa de partid — cel mai mare tiraj din istoria sa. Printre sarcinile cele mai importante ale partidului în etapa actuală, raportorul a menționat concretizarea liniei de luptă a poporului japonez pentru independență reală, democrație, pace, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, iar pe plan extern lărgirea și întărirea forțelor antiimpe- rialiste. promovarea cauzei consolidării, pe baze marxist-leniniste, a unității mișcării comuniste internaționale. Vorbitorul a subliniat că Partidul Comunist din Japonia se pronunță cu consecvență pentru respectarea independenței, împotriva oricărui amestec din afară în treburile interne ale partidului, ale mișcării democratice din țară. O sarcină deosebită este aceea de a întări conștiința de sine a partidului ca partid independent, care poartă răspunderea pentru lupta de eliberare a poporului japonez.Referindu-se la situația internațională, raportul arată că agresiunea S.U.A. în Vietnam este focarul cel mai puternic al confruntării dintre forțele imperialiste și forțele democratice antiimperialiste. Relevînd lupta eroică a poporului vietnamez, intensificarea luptei popoarelor lumii împotriva agresiunii, raportorul a subliniat că P.C. din Japonia consideră ca cea mai urgentă sarcină ajutorarea poporului vietnamez, consolidarea frontului unit împotriva politicii de război și agresiune a imperialismului american. Numai prin unitatea dintre țările socialiste, mișcarea revoluționară .din țările capitaliste, și lupta de eliberare națională, care sînt forțele motrice ale dezvoltării sociale în epoca noastră, acest front internațional unit își va putea desfășura întreaga sa forță — a spus Nosaka.Paralel cu agresiunea din Vietnam — se arată în raport — Statele Unite și-au intensificat amestecul politic, militar și economic în diferite țări, exercită presiuni, strîngînd în jurul lor toate forțele reacționare din lume. Referindu-se la opoziția față de această politică și la izolarea crescîndă a imperialismului american, raportul citează acțiunile independente ale Franței care, împotrivindu-se hegemoniei S.U.A. în Europa, a hotărît să se desprindă de N.A.T.O.După ce’ a relevat succesele mișcării de eliberare din diferite țări ale Asiei, Africii și Americii Latine, raportorul s-a oprit la construcția economică din țările socialiste, arătînd că economia acestor țări se dezvoltă mai rapid decît e- conomia țărilor capitaliste.Raportorul a făcut o amplă analiză a politicii actualului guvern japonez. „Politica internă și externă a cabinetului Sato — se arată în raport — a scos clar la Iveală natura Partidului liber-democrat. forță politică ce reprezintă interesele imperialismului american și ale capitalului monopolist japonez". Vorbitorul a arătat că „în ultimii doi ani capitalismul monopolist japonez, care s-a refăcut și a încheiat procesul de reînviere pe scară largă și consolidarea, în cadrul așa-zisei „colaborări economice japono-americane", a politicii „de dezvoltare economică în ritm accelerat" prin sacrificarea intereselor maselor, a instituit conducerea unui grup de cîțiva monopo- liști asupra întregii economii japoneze".Trecînd în revistă lupta desfășurată de partid împotriva aservirii intereselor Japoniei politicii Statelor Unite, raportorul a arătat că lupta poporului japonez pentru „lichidarea bazelor militare americane, pentru retrocedarea Okina- wei și Ogosavarei. alături de respingerea „vizitelor" în porturile japoneze a unor submarine atomice și nave port-avton, este o luptă pentru independență".Analizînd problemele sociale din Japonia, raportul apreciază că e- xistă condiții „pentru lupta tuturor

organiza în țara 
1968, un seminar 
tema „Sistemati- 
și urbană", des-

Interviu realizai de
arh. Gheorghe SASARMAN

Plenara C. C. 
al Partidului Muncii 
din ElvețiaGENEVA 8 (Agerpres). — în zilele de 5 și 6 auiemorie, la Lausanne a avut loc plenara Comitetului Centra) al Partidului Muncii din Elveția. Plenara a adoptat o rezoluție pronunțîndu-se împotriva împovărării oamenilor muncii cu noi impozite.Plenara și-a reafirmai solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiștilor americani.

păturilor poporului în vederea părării vieții, intereselor și dreptu* rilor sale; s-au creat condiții obiective pentru angajarea în lupta politică pentru independență, pace, democrație și pentru unirea maselor largi într-un larg front — Frontul Unit Democrat Național — împotriva dominației imperialismului american și capitalismului monopolist japonez". P.C. din Japonia se pronunță pentru ralierea tuturor forțelor democratice la lupta partidelor comunist și socialist ca axă principală a acestei mișcări. Reliefînd necesitatea strîngerii legăturilor dintre partid și popor, Nosaka a declarat: „Lărgirea influenței politice a partidului nostru constituie baza coeziunii forțelor democratice. Lupta unită a tuturor forțelor democratice în frunte cu partidele comunist și socialist are o mare însemnătate internațională, fiind un rezultat al eforturilor depuse pentru realizarea frontului unit într-o țară capitalistă dezvoltată".Raportorul a arătat că, bizuin- du-se pe cererile poporului japonez, partidul comunist a stabilit printre obiectivele imediate ale activității sale lupta pentru retragerea bazelor militare americane, abrogarea tratatului americano- japonez, apărarea păcii în Asia și în lume, sprijinirea luptei popoarelor asuprite, sprijinirea luptei e- roice a poporului vietnamez, încheierea de acorduri pentru interzicerea completă a armelor nucleare și în primul rînd interzicerea folosirii lor, apărarea și extinderea drepturilor democratice, îmbună- tățitrea condițiilor de viață ale poporului, dezvoltarea și apărarea culturii japoneze, într-o formă națională.Raportorul s-a oprit, de asemenea, asupra unor aspecte ale situației din mișcarea comunistă si muncitorească internațională. în etapa actuală, se spune în raport, „independenta și egalitatea partidelor comuniste sînt condiții prealabile ale unității internaționale a mișcării comuniste" Adoptarea u- nei poziții independente de către P C. din Japonia — se arată în raport — este unul din învățămintele importante ce decurg din experiența postbelică. Arătînd că în condițiile actuale nu mai poate exista un „centru" al mișcării comuniste, vorbitorul a spus : „Unitatea autentică a mișcării comuniste internaționale' este posibilă numai ca unitate frățească a unor partide independente" P.C din Japonia va lupta pentru apărarea normelor relațiilor dintre partide în conformitate cu principiile independenței. egalității și neamestecului reciproc în treburile celorlalți, se arată în raport.Mai multe capitole din ranort sînt consacrate sarcinilor partidului în domeniul construcției interne. Vorbitorul s-a ocupat pe larg de activitatea de studiu și educare pentru ridicarea nivelului ideologic și teoretic al membrilor de partid, de intensificarea activității pentru sporirea continuă a rîndu- rilor partidului în scopul făuririi unui puternic partid de avangardă de masă, precum și de unele probleme privind perfectionarea muncii celulelor și organizațiilor locale. pregătirea cadrelor.Congresul a ales Comitetul Central al partidului, format din 88 de membri și 49 de membri supleanți și Comisia centrală de control a partidului. Sanzo Nosaka a fosl reales în funcția de președinte al C.C. al P-C. din Japonia, iar Kenji Miyamoto în funcția de secretar general al C.C.Cu prilejul Congresului. Partidul Comunist Român și-a reafirmat solidaritatea frățească cu Partidul Comunist din Japonia. în telegrama adresată cu acest prilej de Comitetul Central al P.C.R Comitetului Centrai al P.C. din Japonia se arată : „Co'muniștii români. întregul nostru popor, urmăresc cu adîncă simpatie, cu dorința vie de a o vedea încununată de succes, lupta P.C. din Japonia împotriva asupririi și exploatării capitaliste, pentru independentă, neutralitate, democrație și pace. împotriva imperialismului american, centru îmbunătățirea condițiilor de viată ale poporului japonez" între cele două partide se dezvoltă relații de prietenie frățească, oe baza principiilor marxist-leniniste ale egalității în drepturi, independentei, neamestecului în treburile interne și respectului reciproc, ale Internaționalismului proletar ceea ce servește consolidării prieteniei și colaborării dintre popoarele român și japonez întăririi unității mișcării comuniste internaționale, cauzei păcii, democrației și socialismului.Comuniștii din România urează comuniștilor japonezi succes deplin în lupta lor nobilă închinată intereselor vitale ale noporului japonez, cauzei socialismului și păcii.
Acord R.A.U.-Siria 
de apărare in comun

DAMASC 8 (Agerpres). — Luni a fost dat publicității comunicatul comun siriano-egiptean.în comunicat se spune că cele două părți s-au angajat să-și coordoneze acțiunile politice și au semnat un acord menit să asigure a- părarea în comun a fiecăreia dintre cele două țări în cazul în care ar constitui obiectul unei agresiuni.
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LA SUCCESIUNEA CANCELARULUI

Personalități kurde 
vor fi induse 
in guvernul irakian

Ripostă dată
agresorilor

Sărbătoarea națională

a Cambodgiei

BONN. — 255 de voturi pentru și 246 contra. Acesta este rezulta
tul primei înfruntări directe la vot care a avut loc ieri în Bundestag 
între guvernul minoritar al partidului creștin democrat și parti
dele din opoziție — social-democrat și liber-democrat (fostul coleg 
al creștin-democraților în coaliția guvernamentală, acum destră
mată). Votul a fost dat asupra 
democrat solicită cancelarului 
vot de încredere.

moțiunii prin care partidul social- 
Erhard să ceară parlamentului un

După vot, cancelarul Erhard a declarat însă că nu intenționează să dea curs cererii cuprinse în moțiune. Potrivit constituției, el poate hotărî singur cînd și dacă este necesar să ceară votul de încredere. Bundestagul poate scoate din funcție pe cancelar numai dacă o majoritate parlamentară cade de acord asupra unui succesor. Deocamdată cele două partide care se opun actualului guvern minoritar nu au realizat un asemenea a- cord. Totodată, cancelarul a declarat că va depune eforturi în vederea realizării unei înțelegeri cu unul din cele două partide de opoziție pentru a crea o nouă coaliție guvernamentală.Intr-o declarație dată publicității de către conducerea aripii de stînga a partidului U.C.D., care reprezintă aproximativ 40 din cele 245 de voturi ale acestui partid în Bundestag, se atrage atenția asupra necesității unor tratative cu Partidul social-democrat, în vederea creării unei noi coaliții guvernamentale. Atrage atenția faptul că această declarație a fost dată publicității după ce cancelarul Erhard a ținut să precizeze că nu exclude posibilitatea unei coaliții cu partidul social-democrat, ca o soluție pentru înlăturarea actualei crize.Pe de altă parte, Karl Guenther von Hase, purtătorul de cuvînt al guvernului, a declarat că vor a- vea loc noi tratative între cancelar și conducerea Partidului liber-democrat.
4b

Comitetul director al Uniunii 
creștin-democrate a hotărît marți 
seara să propună grupului parla-

O. N. U.

DEZBATERI
IN PROBLEMA
DEZARMĂRIINEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : In Comitetul politic al Adunării Generale a' O.N.U. au continuat, luni, dezbaterile în legătură cu problema „neproliferă- rii apnelor nucleare".Un tratat de neproliferare — a declarat reprezentantul Finlandei, Bjorn Alholm — „trebuie să prevadă un echilibru acceptabil între responsabilitățile și obligațiile puterilor nucleare și nenucleare și trebuie să constituie un pas spre dezarmarea generală". Atrăgînd a- tenția asupra necesității acordării de garanții țărilor care nu dețin arma nucleară, delegatul finlandez a subliniat necesitatea continuării procesului dezarmării, ale cărui etape imediat următoare ar putea fi — după părerea țării sale — interzicerea totală a experiențelor nucleare și crearea de zone denuclearizate.La rîndul său, reprezentantul Indiei, V. Trivedi, a arătat că un tratat de neproliferare a armelor nucleare trebuie să reflecte cerințele formulate de țările membre ale O.N.U. în rezoluția de anul trecut a Adunării Generale, astfel încît să fie acceptabil tuturor statelor. „El trebuie să fie însoțit sau urmat — a continuat vorbitorul — de măsuri concrete în direcția încetării cursei înarmărilor nucleare, a reducerii și eliminării stocurilor de arme nucleare și de mijloace de plasare a acestora la țintă". Arătînd că înarmarea, ca și pactele militare, nu asigură securitatea țărilor, reprezentantul Indiei a declarat: „Securitatea trebuie căutată în contextul relațiilor internaționale și în măsurile e- ficiente în direcția dezarmării".

★In cadrul dezbaterilor din Comitetul economic și financiar ~pe marginea problemei „valorificării resurselor naturale" au fost prezentate două proiecte de rezoluție. In primul document se subliniază importanța deosebită a valorificării bogățiilor naturale ale țărilor, ca o condiție a consolidării independenței economice și politice, și se recomandă îmbunătățirea programelor de studii organizate în a- cest scop sub egida O.N.U. AJ doilea proiect de rezoluție «firâge a- tenția asupra bogatelor resurse marine eeriștonte în lume și recomandă exploatarea lor eficientă și valorificarea lor în scopul ridicării nivelului economic al popoarelor din întreaga lume în general, și din țările în curs de dezvoltare, în special. Se recomandă, de asemenea. o strînsă colaborare internațională în acest domeniu.

mentar al partidului patru candi
dați la succesiunea cancelarului 
Erhard. Este vorba de Reiner Bar- 
zel, șeful grupului parlamentar al 
U.C.D., Eugen Gerstenmaier, pre
ședintele Bundestagului, Kurt 
Georg Kiesinger, prim-ministru 
al landului Baden-Wiirttemberg, 
și Gerhard Schroder, ministrul 
afacerilor externe.

BAGDAD. — Președintele Aref a anunțat că, în prezent, au loc convorbiri în vederea includerii în guvernul irakian a u- nor personalități kurde, fie ne calea unei remanieri, fie prin crearea unui nou cabinet. Președintele Irakului a declarat apoi că, în cursul recentei sale vizite în provinciile din nordul țării locuite de kurzi, a avut po- . sibilitatea să cunoască direct problemele. Președintele Aref a dezmințit zvonurile ce au circulat referitor la relațiile dintre kurzi și „forțe arabe străine", precizînd că la întîlnirea cu liderul kurd, Al-Barzani, s-a constatat că sînt aplicate în mod loial clauzele acordului cu guvernul irakian.

ALEGERILE
Rezultatele vor fiWASHINGTON. — Marți s-au desfășurat în S.U.A. alegeri pentru desemnarea a 35 de senatori și tot atîția guvernatori de state, precum și a celor 435 de membri ai Camerei Reprezentanților.Deschise la ora 8 (ora locală, adică la ora 16, ora Bucureștiu- lui), birourile de vot s-au închis la ora 21 (ora locală) în regiunea coastei Atlanticului și cu trei ore

Economia Franței

in perioada

1961 -1965PARIS 8 (Agerpi’es). — In Adunarea Națională Franceză, care examinează bugetul țării pe anul 1967, a fost difuzat marți un document intitulat „Bilanțul executării celui de-al IV-lea plan de dezvoltare economică, 1961—1965“. Potrivit acestui document, producția internă brută a crescut anual, în medie, cu 5,5 la sută. Populația activă a crescut cu 4 la sută. Sporul anual al investițiilor productive a fost de 5,8 la sută, față de 6,4 la sută, cît se preconiza. Se menționează realizări care corespund prevederilor în următoarele sectoare: construcții navale, transporturi, industria textilă, presă și tipărituri. Printre obiectivele rămase nerealizate se află: producția agricolă, siderurgia, mașini și aparate electrice.

DIN S.U.A.
cunoscute astăzimai tîrziu, din pricina diferenței orare, pe coasta Pacificului. Potrivit primelor relatări, din cei 85 de milioane de alegători ’ s-au prezentat la urne 55—60 de milioane. Rezultate parțiale nu vor începe a fi cunoscute decît în primele ore ale dimineții de miercuri. „Se admite în general, transmitea ieri dimineața agenția France Presse, că Partidul democrat, aflat la putere, va suferi unele pierderi de voturi, dar că aceste eșecuri nu vor putea reduce în mod serios majoritatea confortabilă de care dispune președintele Johnson în cele două camere".

@ 1546 avioane doborîte deasupra R. D. Vietnam 
@ Pierderi grele în oameni și materiale în Viet
namul de sud @ Studenți americani huiduie 
pe McNamaraDin Hanoi se anunță că artile- riștii antiaerieni din provinciile Quan Ninh, Nghe An și din zona orașului Vinh au doborît încă 7 avioane agresoare. Aviația americană a pierdut, pînă în cursul raidurilor în rian al R.D. Vietnam, parate.

Toți ofițerii uneia dintre companii, 
cu excepția comandantului, au fost 
uciși.

în prezent, spațiul ae- 1 546 de a-
★Timp de aproape cinci ore, forțele patriotice sud-vietnameze au purtat lupte crîncene contra trupelor diviziei I de infanterie americană, în zona centrală de coastă. Cel mai puternic contact a avut loc în imediata apropiere a bazei americane de la Bong Son, la 482 kilometri nord-est de Saigon.Surse americane au recunoscut că unitățile S.U.A. au suferit pierderi grele.
★

Comunicate provizorii din Sai
gon anunță că în luptele dintre 3 
și 6 noiembrie, în provincia Tay 
Ninh, 9 companii americane și sa
telite au suferit pierderi grele.

*

Ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, invitat să 
participe la un seminar cu stu
denții Institutului de studii po
litice al Universității Harvard 
(statul Massachussets), a fost 
ținta unei demonstrații a stu
denților împotriva intervenției 
S.U.A. în Vietnam. Peste 400 de 
studenți, postați în fața clădirii 
universității, l-au împiedicat pe 
McNamara să plece, cerîndu-i 
să participe la o reuniune im
provizată de întrebări și răspun
suri cu privire la politica S.U.A. 
în Vietnam. Ministrul a accep
tat, dar cuvîntarea sa a fost în
soțită de huiduieli și fluierături 
din partea studenților. Exaspe
rat de această situație, McNa
mara a renunțat să mai vor
bească și a părăsit imediat uni
versitatea.

încheierea Congresului
Partidului Muncii din AlbaniaTIRANA 8 (Agerpres). — Marți s-au încheiat lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Mun-

Republica Sud-Africană. O imagine ai discriminării rasiale: „numai pentru 
albi" în grădina publică din Johannesburg

cii din Albania. Congresul a ales noul Comitet Central al partidului, compus din 61 de membri și 36 de membri supleanți, precum și Comisia centrală de control și revizie, alcătuită din 17 membri. Tn aceeași zi a avut loc prima ședință a noului Comitet Central și a Comisiei centrale de control zie, în cadrul căreia a fost roul Politic, Secretariatul partidului. Enver Hodja aales prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania.In cinstea celui de-al V-lea Congres și împlinirii a 25 de ani de la fondarea partidului a avut loc luni seara un concert de gală.
★(Agerpres). — Cu de-a 25-a aniversări Muncii din Albania,

și revi- ales Bi-C.C. al fost re-

TIRANA 8 prilejul celei a Partidului delegația C.C. al P.C.R., condusăde tovarășul Constantin Drăgan. a depus marți o coroană de flori la Monumentul eroilor albanezi că- zuți în lupta pentru eliberarea Albaniei.

OLANDA unei soluții

Orașul Pnom-Penh, capitala CambodgieiPentru a 13-a oară, Cambodgia celebrează astăzi sărbătoarea sa națională, ziua în care poporul khmer și-a obținut independența. Rod al luptei îndelungate pentru eliberarea națională, proclamarea independenței, la 9 noiembrie 1953, a constituit un moment de cotitură în lunga și zbuciumata istorie a poporului cambodgian. în 1954, Conferința de la Geneva cu privire la Indochina a garantat această cucerire și a proclamat obligația statelor participante de a respecta independența și suveranitatea tării, dreptul poporului khmer de a fi singur stăpîn în patria sa, de a-și orîndui viața în conformitate cu aspirațiile sale, fără amestec din afară.După cucerirea independentei, Cambodgia a pășit pe calea construcției. Pentru întîia oară au devenit posibile măsuri pentru scoaterea din înapoiere a agriculturii, în care este ocupată majoritatea populației. întreprinderile ridicate în acești ani marchează începutul procesului de dezvoltare a industriei, prin valorificarea resurselor naturale ale țării. Pe teritoriul Cambodgiei au apărut astfel fabrici textile, de ciment, de zahăr, precum și prima uzină din Indochina pentru asamblarea tractoarelor. Peste 30 000 de muncitori lucrează în întreprinderile industriale mixte, sau aparținînd în întregime statului.Ridicînd la rang de politică de stat principiul neutralității, care

corespunde intereselor sale naționale, Cambodgia se pronunță în favoarea păcii și dezvoltării bunelor relații cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-poli- tică. Statul cambodgian a respins nu o dată încercările din afară de a atrage țara în orbita planurilor cercurilor militariste agresive. Cambodgia condamnă războiul a- gresiv dus de Statele Unite în Vietnam, sprijină lupta poporului vietnamez pentru apărarea nordului, eliberarea sudului și unitatea națională. Cercurile imperialiste au recurs la tot felul de presiuni, inclusiv la provocări armate la granițele tînărului stat, pentru a-1 forța să renunțe la politica sa independentă. izvorîtă din interesele naționale ale pașnicului popor cambodgian.Poporul român se bucură de succesele obținute de ponorul cambodgian în construcția tării si urmărește cu simpatie eforturile pe care le depune spre propășirea țării, spre apărarea independentei și suveranității naționale. Relațiile care s-au statornicit. în decursul anilor. între Republica Socialistă România și Cambodgia urmează un curs ascendent.Folosind prilejul sărbătorii de astăzi, poporul român își reafirmă sincerele sentimente de prietenie pe care le nutrește față de poporul khmer și îi transmite calde felicitări și urări de prosperitate și pace.

Criza politică din O- landa, care a intrat în cea de-a 25-a zi, se prelungește. Profesorul Louis Joseph Maria Beel, însărcinat de regina Iuliana cu misiunea de informare în vederea soluționării crizei deschise, a și început discuții cu diverși lideri politici. Se exprimă păreri optimiste în legătură cu misiunea sa, avîndu-se în vedere că în trecut Beel a știut să găsească soluții cu ocazia unor crize — cum subliniază agenția France Presse — care apăreau fără ieșire. Totuși, majoritatea observatorilor fac aprecieri a- semănătoare cu a- ceea a ziarului parizian „Combat" : „Criza care a început este deosebit de qreu de rezolvat".Principala sursă a dificultăților o constituie, după părerea observatorilor, extrema divizare a partidelor politice în legătură cu situația economică și posibilitățile de a o remedia. Astfel, criza politică se desfășoară pe fondul unei pronunțate presiuni inflaționiste, pe care ziarul „Christian Science Monitor" o consideră cea mai puternică dintre cele înregistrate în ultimele luni în țările Pieței comune, in con-

dițiile unui apreciabil deficit bugetar (1,8 miliarde florini). Guvernul Cais era alcătuit pe baza unei coaliții a partidelor catolic, socialist și protestant. Intre aceste partide existau însă divergențe, una din cauzele esențiale ale căderii guvernului în urma votului de neîncredere dat în parlament la 14 octombrie fiind dezacordul cu privire la intenția primului ministru și a ministrului de finanțe de a echilibra bugetul pe 1966 prin intermediul unor noi impozite. De altfel, criza plutea în aer de mai multă vreme și a- cordul încheiat între cele trei partide la 30 noiembrie anul trecut a izbutit numai să o amîne. După aceea, în viața politică a O- landei au intervenit elemente noi care au complicat și mai mult situația. Mii de muncitori nizat în ve șiîn semn de protest împotriva reducerii sumelor pentru plata concediilor. Presa occidentală menționa printre motive, alături de revendicările economice, „structura învechită" a sindicatelor, care nu susțin cererile legitime ale oamenilor muncii, „sentimentul de frustrare" în-

cercat de pături largi ale tineretului și „impopularitatea* poliției. „Urcarea prețurilor și politica de blocare a salariilor — menționa agenția France Presse — au jucat rolul lor în crearea unei stări de nemulțumire în rîn- durile maselor muncitoare*. Drept răspuns, autoritățile au luat măsuri de întărire a securității, forțelor de poliție li s-au adăugat trupe regulate pentru a „ține în frîu“ pe nemulțumiți. Acest fapt a făcut — așa cum sublinia ziarul vest-german „Siiddeu- tsche Zeitung" — ca autoritatea de stat să fie cu atît mai detestată*.în domeniul politicii

externe, în ambianța nouă — creată de curentul de opinie cu o largă adeziune a maselor populare, a diferite cercuri de afaceri și oameni politici în favoarea destinderii, a cooperării Est-Vest — acceptarea de către guvernul Cals a mutării din Franța a cartierului forțelor armate ale N.A.T.O. pentru zona Europei centrale pe teritoriul țării a apărut complet nepotrivită, ca o notă discordantă. Pe străzile orașelor olandeze au avut loc demonstrații și manifestații în cursul cărora s-a cerut ieșirea Olandei din N.A.T.O. De asemenea, o masivă mișcare de masă, cu de-

rîn-osebit răsunet în durile tineretului,.. se desfășoară în Olanda pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam.Partidele politice din Olanda nu se pot hotărî ușor pentru adoptarea uneia sau alteia dintre soluțiile posibile ale problemelor interne și externe, deoarece acționează în apropierea • viitoarei consultări cu corpul electoral care va avea loc în mai 1967. Situația este îndeosebi delicată pentru partidele catolic și socialist, care la alegerile pentru consiliile provinciale din martie a.c. au pierdut 19 și respectiv 37 de mandate . în avantajul unui partid

lecent înființat, partidul agrar, pe care „Le Monde" îl definește ca „lipsit de program, dar gata să exploateze nemulțumirile și adversitățile".Pe de altă parte, se semnalează o anumită efervescență în rîn- durile partidului socialist, al cărui congres anual se va desfășura în zilele de 11 și 12 noiembrie la Rotterdam. Unul din liderii mai tineri ai acestui partid, Jan Nagels, sugerează o revizuire a programului și obiectivelor partidului în- tr-un sens mai radical — prevăzînd, printre altele, pe plan intern naționalizarea băncilor, a industriei construcțiilor și a proprietății funciare, iar pe plan extern recunoașterea R.D.G. și ieșirea Olandei din N.A.T.O.Criza politică din O- landa este o expresie a înfruntării dintre vechile tendințe politice conservatoare și noile tendințe mai realiste, care preconizează a- părarea intereselor naționale.
Nicolae POPOVIC1
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100 000 de km p
Ravagiile provocate 

în Italia de inundațiile 
rezultate în urma ploi
lor torențiale căzute în 
uMimele zile au căpă
tai o amploare drama
tică. Presa italiană a- 
preciază numărul victi
melor la 200 
100 000 de 
ne rămase 
dăpost, și 
ză pagubele 
înregistrate 
cum la 1 500 miliarde 
lire italiene. Numărul 
persoanelor care au 
nevoie de alimente și 
alte ajutoare atinge ci
fra de un milion.

Ziarele echivalează 
proporțiile acestei ca
lamități naturale pro
vocate într-o singură 
zi cu pagubele mate
riale suferite de Italia 
în decursul ultimului 
război. Se relatează că 
două treimi din capi- 
tala-muzeu a Toscanei, 
Florența, se află sub

de morți, 
persoa- 

fără a- 
evaluea- 
materîale 
pînă a-

un șira1 de apă de 1,50 
metri. Orașul este pe 
jumătate distrus. Ar- 
no-ul revărsat a pustiii 
străzile, a distrus va
loroase opere de artă, 
deteriorînd muzeul Uf- 
fizzi, Galleria dell'Acca- 
demia, precum și zeci 
de biserici, adevărate 
monumente de artă. 
Peste 600 de tablouri 
au fost avariate și ne- 
ces:tă lucrări de restau
rare. La Biblioteca na
țională din Florența, 
circa 1 000 de manu
scrise de o considera
bilă valoare istorică au 
fost parțial distruse. 
Orașul Grosseto, aco
perit de 3 metri de 
apă, este izolat de res
tul țări', ca și numeroa
se alte localități ale 
Toscanei. Asemenea >- 
nundati' 
produs 
proape

Mari i 
ferit și

nu s-au ma: 
în Italia de a- 
7 secole, 

pagube au su- 
orașele Vene-

au orga- iunie gre- demonstrații
RH PARIS. Academicianul 'Andrei Oțetea, șeful delegației gu- 
™ vernamentale române la conferința generală a UNESCO, 
și delegatul permanent al Republicii Socialiste România pe 
lingă UNESCO, Valentin Lipatti, au oferit marți un dejun, la 
care au participat reprezentanții țărilor coautoare la rezoluția 
privind colaborarea cultural-știînțilică europeană în cadrul 
UNESCO, președintele actualei Conferințe generale, Bedrettin 
Tuncel (Turcia) și Rene Maheu, directorul general al' 
UNESCO. Cu acest prilej, Rene Maheu a subliniat importanța 
deosebită a inițiativei coautorilor rezoluției privind dezvolta
rea colaborării cultural-științifice în Europa, pentru începerea 
unui dialog rodnic între Est și Vest, care poate servi ca exem
plu nu numai Europei, ci și altor regiuni ale lumii, în 
veste colaborarea internațională, în scopul promovării 
gerii și păcii în lume.

ce pri- 
înțele-

S35I BAGDAD. Agenția irakiană de informații și postul de ra- 
dio Bagdad au difuzat un comunicat oficial, în care se 

precizează că „guvernul irakian, aprobînd acordul încheiat în
tre Siria și R.A.U., își respectă obligațiile rezultind din acor
dul său cu R.A.U.'. Guvernul irakian, adaugă comunicatul, nu

consideră însă că trebuie s5 se alăture acordului dintre 
R.A.U. și Siria, deși „este gata să pună la dispoziția Siriei sau 
oiicărei alte țări arabe toate mijloacele de care dispune în ca
zul în care acestea ar fi expuse unei agresiuni".

■ LONDRA. Problema rhodesiană a făcut marți obiectul 
unor noi dezbateri fn Camera Comunelor, în cadrul cărora 

un mare număr de deputați laburiști au exercitat presiuni asu
pra premierului Wilson pentru a-1 determina să adopte o poli
tică mai energică fată de guvernul 
Smith.

minoritar rasist al lui Ian

EJ3 LUSAKA. Guvernul zambian a elaborat un plan de patru 
™ ani de dezvoltare a economiei naționale. Planul prevede 
investiții de 429 milioane de lire sterline, dintre care 280. de 
milioane vor proveni din fondurile slatuiui șl ale instituțiilor 
publice. Obiectivele fundamentale ale planului constau în di
versificarea economiei, legată în prezent exclusiv de produc
ția de cupru, precum și dezvoltarea agriculturii și a învăță- 
mîntului, crearea unei rețele rutiere importante.

sub apă
fia, Pisa, Modena, ca 
și împrejurimile Bolog- 
nei.

Evocînd 
problema 
ministrul 
Taviani, a 
peste 100 000 
metri pătrați au fost a- 
coperiți de apă.

Acum situafia este 
pe cale de normaliza
re, dar ea rămîne cr1- 
tică încă în bazinul 
Padului și regiunea 
Belluno.

Consiliul de Miniștri 
a ținut mărfi o ședință 
extraordinară, luînd o 
serie de măsuri pentru 
ajutorarea populației. 
In localităfile care au 
avut de suferit de pe 
urma inundațiilor au 
fost trimise mari can
tități de medicamente 
și hrană. Se relatează 
că principalele linii fe
roviare din Italia au 
fost redate circulației.

în Cameră 
inundațiilor, 
de interne, 
precizat că 

kilo-

H CAIRO. In capitala R.A.U. se desfășoară cea de-a V-a 
ediție a Festivalului internațional de televiziune. Participă 

aproape 120 de delegați, reprezentanți a 46 de organizații de 
• televiziune din 36 de țări. Televiziunea română a prezentat 

trei filme : „Omul și camera", „Străzile Bucureștiului" și „Me
dalion Magdalena Popa". De foarte bună apreciere s-a bucu
rat filmul românesc de varietăți „Omul și camera", producția 
regizorului Valeriu Lazarov.

RTț LONDRA. De două săptâmîpi se află în grevă munci- 
lorii de la uzina constructoare de radiatoare pentru auto

mobile din Oxford a companiei 
tează împotriva unor concedieri

,,Morris Motors", care protes- 
hotărîte de administrație.

capital ale Statelor Unite în 
in prezent la 28 miliarde do-■ TORONTO. Investițiile de 

economia Canadei se ridică
lari. S-a calculat că aceste investiții vor depăși în anul viitor 
cifra de 30 miliarde dolari. Principalele ramuri în caie capi
talul din S.U.A. define o pondere însemnată sînt industria 
extractivă, industria petrolieră și industria prelucrătoare.
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