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Complotul 

împotriva Zambiei

Asigurarea la timp și în canti
tăți bine determinate a mijloace
lor materiale necesare realizării in
vestițiilor, concomitent cu folosi
rea lor gospodărească, constituie 

jobleme de o deosebită impor
tanță economică. întrucît pe șan
tiere se consumă, de la an la an, 
un volum tot mai mare de mate
riale, procurarea la timp și utili
zarea lor cu eficiență ridicată ar 
trebui privite și tratate cu mai 
multă competență și răspundere 
de toți factorii care concură la 
îndeplinirea planului de investiții: 
proiectanți, beneficiari și construc
tori. Nu de alta, dar sînt nume
roase cazurile cînd punerea în 
funcțiune a unor noi obiective in
dustriale este întîrziată din cauza 
neajunsurilor existente în dome
niul aprovizionării cu materiale și 

< utilaje. Iar adeseori, neestimîndu-se 
realist cantitățile, precum și ter
menele de livrare, se creează o si
tuație paradoxală — în timp ce 
pe unele șantiere lipsesc o serie 
de materiale și utilaje, pe altele ele 
prisosesc.

Cum se explică aceste stări de 
lucruri ? Din controalele inițiate 
în acest an de Ministerul Finanțe
lor s-a desprins clar că aprovizio
narea excesivă a unor șantiere — 
generatoare de risipă a materia
lelor — își are un izvor principal 
în activitatea de proiectare. Fap- 
'ul că, la data întocmirii planului 

a nual de aprovizionare, construc
torul nu este în posesia documen
tației tehnice de execuție complete, 
contribuie în mare măsură la cre
area și menținerea unor situații de 
provizorat în ce privește aprovizio
narea șantierelor cu materiale, uti
laje și mijloace de transport. De 
pildă, la stabilirea necesarului de 
mijloace tehnice și materiale pe 
anul curent, unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor dispuneau 
de documentație tehnică numai 
pentru 54 la sută din lucrările cu
prinse în plan, deși circa 94 la sută

din ele erau lucrări în • continuare 
de anul trecut. Consecința e lesne 
de. înțeles.- Planurile de aprovizio
nare, întocmite de șantiere și pînă 
la nivel de minister, sînt afectate 
de aproximații, de un coeficient 
mai mare sau mai mic de relativi
tate. în plus, conducerile șantiere
lor, pentru a nu rămîne „descope
rite'1, tind spre elaborarea de pla
nuri operative care prevăd cantități 
de materiale cu mult peste nece
sități și un număr sporit de utilaje.

Ing. Mișu RADULESCU
Direcția generală de control 
și revizie din Ministerul Finanțelor

(Continuare în pag. a IlI-a)

Poate că mulți dintre cititori își amintesc de cartea lui Mau
rice Druon intitulată „Marile familii", ori de filmul cu același 
nume, care descriau prototipul „marilor familii" din lumea capi
talistă — familii „mari" nu prin numărul membrilor lor, ci prin 
averile lor, prin puterea lor economică și financiară, familii ca
racterizate prin micime sufletească, avind drept crez de viață 
egoismul și mercantilismul.

Pentru noi, noțiunea de mari familii are însă cu totul alte 
accepții. Privite cu respect și considerație deosebită, în societatea 
noastră, ele sînt mari nu numai prin număr, ci și prin sudura lor, 
prin frumusețea și noblețea sentimentelor ce stau la temelia lor, 
prin puterea educativă și capacitatea de a da societății cetățeni de 
valoare. Vom răsfoi cîteva file din albumele mai multor asemenea 
familii.

M-am oprit în fața casei. Ar 
fi trebuit sâ mă aștept ca din- 
tr-o clipă în alta să-i văd pe 
cei nouă copii crescuți aici — 
unii mai mici, alții mai mari — un 
fel de albine zumzăind continuu în
jurul stupului lor, dar știam mai 
dinainte, de la vecini, că ei erau 
plecați din casa 
părintească „pe 
la tot felul de 
școli și pe la tot 
felul de meserii"; 
astfel că aici 
era acum liniște. 
Mama lor, Elena 
Roibu, femeie d9 
52 de ani, îmi 
răsturnă însă 
dintr-o dată ima
ginea aceasta 
zugrăvind-o pe 
cea simțită de ea, 
adevărată, pe cea

— Aici, în casa asta, unde i-am 
născut și i-am crescut, mă văd 
mereu lîngă copiii mei. Seara, mă 
gîndesc la toți, de la cel mai mare 
pînă la cel mai mic ; cu o pătură 
i-acopeream pe toți, dar știam c-o 
să fiu fericită 1

ELENA ROIBU

adică pe cea 
reală :

In plină campanie de producție (Fabrica de zahăr din Luduș)

Și mi-a arătat locul în care 
erau paturile, strînse unul lîn
gă celălalt, paturile acelea pe 
care ea le înconjura răbdătoa
re, seară de seară, lungind pătura 
cu ce-i cădea la îndemînă : șaluri, 
broboade, paltonașe. Atunci casa 
nu erp teirriinată și se sfătuia cu 
bărbatul ei cum să facă s-o is
prăvească mai repede „fiindcă co
piii cresc și nu mai pot sta toți în- 
tr-o cameră".

— Eu m-am căsătorit la 20 de 
ani, adică în 1934 — îmi poves
tește femeia — și peste un an am 
avut prima fetiță. Pe urmă am năs
cut an după an și de două ori am 
avut gemeni. Așa.că vremurile gre
le, anii războiului, anii secetei 
și ai lipsurilor, m-au apucat 
cu toți copiii. I-am crescut cum 
am putut. Cînd timpul s-a îm
bunătățit, s-a nimerit că au înce
put și ei școala. Unul într-un an, 
altul într-altul... Mi-era mai ușor...

Cît de ușor? Să pregătești atî- 
ția ani cîte un copil pentru școa
lă, să ai în cele din urmă tu însuți 
în casă o clasă de copii 1 Și în 
afară de asta boroboațele nu 
încetează : Georgeta își rănește pi
ciorul cu un cui, iar Alexandru, ne- 
astîmpărătul, sparge oglinda cea 
mare, și ce era să mai facă decît 
să-și aștepte lungit pe podea pe
deapsa, zdrelit de cioburi, cînd 
mama, cutremurată de spaimă, se 
apleacă și-l pipăie din cap pînă-n 
picioare și strigă izbucnind în 
plîns de bucurie : trăiește 1

Intre timp, s-au schimbat vre
murile în România. S-au mărit sa
lariile pentru muncitori și funcțio
nari, au venit bursele școlare, 
s-au deschis școli cu internate, 
au venit înlesnirile pentru mamele 
cu mulți copii... Sigur că-i era mai 
ușor, dar ca să crești atîția copii 
trebuie să renunți la multe, să faci 
sacrificii.

Problema este : ce șl cît jertfești? 
Și în numele a ce ?

I-am pus întrebarea și tovarășei 
Roibu. Mi-a răspuns zîmbind : 
Ce-am jertfit? Nici eu n-aș ști să 
spun acum. Ce-am cîștigat ? Nouă 
fii și fiice 1

Firește, în viată problemele o- 
menești nu încap în „sertărașele" 
socotelilor contabile, dar dacă

s-ar așeza P9 două coloane sepa
rate ce anume ai jertfit de dragul 
copiilor și ce ai cîștigat — 
satisfacția uriașă de a fi creat 
și format nouă vieți — rezultatul 
ar fi, neîndoielnic, o precumpănire 
covîrșitoare a acesteia din urmă.

— înainte de a mă căsători fă
cusem liceul. Bărbatu-meu era 
funcționar la bancă și aș fi vrut 
să fiu și eu. Mi-ar fi plăcut munca 
acolo. Dar mă gîndesc că tot 
ce-am vrut eu se-mplinește acum, 
și încă mult mai mult, prin 
copiii mei: nouă copii, nouă vi
suri. Maria-i profesoară, Melania 
ingineră. Elena contabilă și stu
dentă la I.S.E., Georgeta asistentă 
medicală, Valeria contabilă, A- 
lexandru inginer agronom, Eugenia 
asistentă medicală, Georgică stu
dent la Cluj, iar Dan, la Craiova. 
Pe toți îi am sănătoși. Cinci din
tre ei sînt căsătoriți și am, pînă 
acum, și patru nepoți.

Desigur, să naști și să crești 
nouă copii nu-i ușor. în nici 
un caz acest lucru nu se împacă 
cu o viață flușturatică. Cere, dim
potrivă, o adincă omenie, seriozita
te, spirit de răspundere, o profundă 
conștiință, o grijă fără preget nu 
numai de a da și a întreține viața 
vlăstarelor, dar și de a le pregăti 
pentru viață.

Sentimentul bătrîneții asigurate 
își are, firește, alte temeiuri în con
dițiile societății noastre. Dar, deși 
pensiile și ajutoarele sociale se 
îmbunătățesc mereu, nu e lipsită 
de importanță acea mare și se
nină certitudine că la anii părului 
cărunt nu vei fi singur, vei fi în
conjurat de grija copiilor. Cînd ai 
mai mulți copii, această convinge
re e cu atît mai întemeiată : dacă 
unul sau altul dintre ei nu „reu
șește" în viață, ceilalți îți vor sta 
în sprijin la nevoie.

Mai mult : știi că, după ce nu 
vei mai fi tu, nici ei înșiși nu vor 
rămîne singuri, va rămîne o în
treagă familie de. frați și surori, 
gata să se ajute unul pe altul în 
viață.

Vasile BARAN

(Continuare în pag. a II-a)

Noul sistem de pensionare con
stituie o expresie grăitoare a po
liticii partidului de creștere con
tinuă a nivelului de trai material 
și cultural al populației. Succesele 
obținute de poporul nostru în con
strucția socialistă au permis apli
carea sistematică a unui ansamblu 
de măsuri privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale populației. 
Prin acest ansamblu de mijloace, 
forme de activități și acțiuni, sînt 
puse în valoare toate forțele ma
teriale și spirituale ale societății, 
cu scopul suprem al sporirii neîn
trerupte a bunăstării populației. De 
aceea semnificația îmbunătățirilor 
preconizate prin proiectul de lege 
privind acordarea pensiilor trebuie 
înțeleasă în ansamblul înfăptuiri
lor dobîndite în creșterea bunăstă
rii populației în cadrul cărora își 
are locul bine definit.

Justețea 1 politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru își găsește 
o ilustrare elocventă în creșterea 
de 4,1 ori în ultimii 15 ani a ve
nitului național, factor hotărîtor al 
dezvoltării economiei naționale și 
al creșterii nivelului de viață al 
populației. Veniturile populației au 
sporit neîntrerupt; în anul 1965 
comparativ cu anul 1950 salariul 
real a crescut de 2,3 ori, iar veni
turile reale ale țăranilor de 2,4 ori. 
Populația a beneficiat an de an de 
venituri într-un volum mărit din 
fondurile sociale de consum pentru 
satisfacerea unui cerc larg de ne
cesități social-culturale în dome

Marinache VASILESCU
director general adjunct al Direcției Centrale de Statistică

niul învăț'ămîntului, ocrotirii sănă
tății, culturii, prevederilor' sociale. 
In anul 1965 numai cheltuielile so
cial-culturale de la bugetul de stat 
s-au ridicat la 1146 lei pentru fie
care locuitor al țării, de 5,4 ori 
față de 1950.

în anii puterii populare, sta
tul s-a preocupat permanent de
DINAMICA NUMĂRULUI MEDIU 

LOR PLĂTITE

îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale pensionarilor prin multiple 
măsuri luate pentru mărirea nive
lului pensiei, ocrotirea sănă
tății pensionarilor etc. Prin îmbu
nătățirea regimului de pensionare 
a crescut numărul pensionarilor și 
îndeosebi fondul de pensii plătit 
acestora.

AL PENSIONARILOR ȘI A SUME- 
PENTRU PENSII

' •• •
1960 1961 1962 1963 1964 1965

I. Numărul pensionarilor 
de asigurări sociale 151,0 166,3 177,5 172,6 181,8 192,8

II. Pensii plătite din fondurile 
de asigurări sociale 267,4 291,9 312,3 307,7 331,2 355,9

îmbunătățirile importante ce vor 
fi aduse de la 1 ianuarie 1967 vor 
ridica în mod simțitor în continua
re nivelul pensiilor, asigurînd un 
nivel de viață tot mai bun celor 
care vreme îndelungată au muncit 
pentru dezvoltarea economiei și 
culturii țării noastre.

Ridicarea importantă a nivelului 
pensiilor are însă consecințe eco-

1956 = 100
nomice și sociale cu adinei semni
ficații în viața tuturor familiilor, a 
întregii societăți. Este indiscutabil 
că în viitor sporirea simțitoare a 
veniturilor tuturor categoriilor de 
pensionari va antrena o îmbunătă
țire a traiului acestora, dar și a 
restului membrilor familiilor res
pective.

Din numărul de aproape un mi

lion de pensionari, doar o parte for
mează familii separate^ bine dis
tincte, pe cînd restul trăiesc 
în. cadrul familiilor de salariați, 
țărani sau alte categorii de popu
lație, lîngă fiii, frații, surorile sau 
alte rude ale lor. Ridicarea nivelu
lui veniturilor tuturor pensionari
lor, în proporții însemnate, va avea 
repercusiuni pozitive și asupra ni
velului de viață al acestora, va 
veni în ajutorul celor care contri
buiau pînă acum la întreținerea 
pensionarilor, influențînd pozitiv 
totodată asupra veniturilor unei 
importante părți din populația 
țării.

Cercetările sociologice cu ca
racter selectiv efectuate arată 
că, în bugetul familiilor de pen
sionari, pensiile constituie cir
ca 84 la sută în totalul venitu
rilor acestora, cealaltă parte re
prezentând ajutoare de la asi
gurări sociale, sume primite de 
la rude etc. Creșterea nivelului 
pensiilor va face să sporească 
sensibil proporția veniturilor si
gure și cu caracter de regulari
tate, care determină vizibile 
modificări de ordin calitativ în 
structura cheltuielilor, în îmbu
nătățirea consumului de bunuri 
și folosirii de servicii.

Siguranța și regularitatea veni
turilor, pe de o parte, precum și 
sporirea nivelului lor absolut, pe 
de altă parte, asigură o masă de

(Continuare în pag. a II-a)

îmbunătățirea 
asistenței 
stomatologice 
pentru copii

In vederea îmbunătățirii a-v 
sistenței stomatologice a co
piilor pînă la 16 ani, Ministe
rul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a luat recent o serie 
de măsuri cu caracter profi
lactic și curativ. începînd cu 
data de 1 noiembrie, o serie 
de unități sanitare din rețeaua 
de stomatologie — cabinetele 
stomatologice din dispensarele 
circumscripțiilor sanitare, din 
școli și spitale de copii, ser
viciile de stomatologie infanti
lă din policlinicile raionale și 
regionale, precum și secțiile 
clinice din spitale — acordă 
copiilor o asistență de spe
cialitate complexă. Copiii ur
mează să primească îngri
jiri complexe, pe profiluri de 
pedodonție (tratamente ale ca
riilor dentare), ortodonție (în
dreptarea dinților), protetică 
(acoperirea dinților tratați cu 
coroane și înlocuirea dinților 
pierduți) și chirurgie buco- 
dentară (extracții și interven
ții chirurgicale).

în ultimul timp, în școli au 
fost înființate numeroase ca
binete de specialitate. Elevii 
claselor întîi din școlile cu 
cabinete vor fi tratați integral 
de către medicul stomatolog, 
care va urmări și va efectua 
în continuare tratamentele ne
cesare. în clasa a II-a, elevii 
vor primi asistență stomato
logică de întreținere, aceasta 
prelungindu-se în tot timpul 
școlarității, pînă la vîrsta de 
16 ani. Totodată, noile instruc
țiuni ale M.S.P.S. prevăd ca 25 
la sută din cabinetele stoma
tologice pentru adulți să acor
de asistență de specialitate și 
copiilor.

Pentru dezvoltarea în conti
nuare a rețelei sanitare care 
acordă asistență stomatologi
că celor mici, M.S.P.S. preve
de înființarea treptată, înce
pînd cu anul viitor, în centrele 
regionale ale țării, a unor cen
tre stomatologice cu cîte cinci 
cabinete fiecare și cîte un la
borator de tehnică dentară. De 
asemenea, se prevede înființa
rea în 1967 a încă 100 de ca
binete stomatologice școlare.

Șantierul naval Oltenița : se finisează o motonavă de 2 000 tone
(Foto Agerpres)

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT,

CHIVU STOICA, A AMBASADORULUI
R. P. D. COREENE

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit joi în au
diență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii

Populare Democrate Coreetie- la 
București, Giăn Du Hoan, în le
gătură cu plecarea sa definitivă 
din România. Primirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.
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SCRISOARE DIN HANOI

de la llie PURCARU

Spicuiesc doar cîte
va din veștile sosite la 
Hanoi despre luptele 
desfășurate în Vietna
mul de sud de forjele 
Frontului Najional de 
Eliberare.

Saigon, ora 12. Zi 
de octombrie, cer no- 
ros, o vagă lumină 
gălbuie filtrată prin 
ploaia ușoară de tropi
ce, ujlima dinaintea 
„sezonului secetos". 
Străzile sînt aproape 
pustii ; doar la răspîn- 
tii, grupuri de polițiști, 
conlrolînd actele rari
lor trecători. Brusc, în 
plină amiază, în mur
murul . adormitor al 
ploii, sub arborii calmi 
ai marilor bulevarde, 
'ăsună explozii de 
□ombe de mină și ra
fale de arme automa
te : în cîteva puncte 
sie orașului, posturile 
militare sar în aer. A- 
:elași lucru la Gia 
Dinh, orașul-safelit al 
:apifalei... Este unul 
din obișnuitele a- 
tacuri (în medie, 4 pe 
zi) efectuate de for
țele de eliberare ale 
detașamentelor Sai- 
gon-Gia Dinh.

Aceeași zi, ora 15. 
Nu departe de para
lela 17, la vest de 
punctul Cam Lo, re
giunea Quang Tri, o 
companie de marinari 
din batalionul nr. 3 
(al 4-lea regiment al 
marinei S.U.A.) înain
tează prin junglă, ur
mărind o unitate de 
patrioji care se află,

potrivit informațiilor, 
foarte aproape. Com
pania se mișcă greoi, 
jungla e deasă, sălba
tică. La un pasaj măr
ginit de tufișuri înalte, 
zid mișcător de vege- 
tajii strîns împletite, 
grupu1 de călăuze dis
pare deodată, parcă 
sorbit de o trapă. Se 
semnalizează prin ra
dio, sînt chemate în 
ajutor elicopterele de 
la baza militară apro
piată, dar este de-acum 
prea tîrziu. Un foc 
concentric de arme au
tomate seceră jungla, 
totul se sfîrșește în 
mai puțin de 10 minu
te. Prima companie a 
batalionului 3 al regi
mentului 4 al marinei 
S.U.A. încetează să 
ma: existe.

Ora 4 spre zori. Ze
ce camioane blindate, 
cu însemnele S.U.A., 
străbat, în coloană 
strînsă, șoseaua ce 
traversează districful 
Phu Cat. Deasupra lor, 
pe cer, urmîndu-le di
recția, zboară o esca
drilă de 30 elicoptere, 
încărcătura dublului 
convoi e sinistră : cî- 
feva sute de cadavre, 
cîteva sule de răniți. 
In total, aproape o 
mie de militari ai for
jelor S.U.A., scoși din 
luptă în cursul unui 
„atac Vietcong” desfă
șurat la numai 6 kilo
metri de capitala dis
trictului. Un parc de 
80 de avioane de toa
te tipurile a fost, cu a- 
celași prilej, complet

nimicit, 150 de mașini 
militare distruse, un 
depozit de muniții in
cendiat.

...Și exemplele pot 
continua. Desprinse de 
pe o singură filă de ca
lendar, la hotarul din
tre „sezonul ploilor" și 
cel secetos, ele dezvă
luie o realitate ale cărei 
linii de dezvoltare con
cură, toate, într-o uni
că direejie, accentuată 
pe zi ce trece. Camu
flată de unii corespon
denți ai presei ameri
cane prin formule ca 
„situație indecisă", „șah 
pat" etc., această rea
litate acuză lot mai ne
cruțător împotmolirea 
S.U.A. în Vietnamul de 
sud. în marea majorita
te a cazurilor, cu ex- 
cepjia a circa 20 de o- 
perafii militare împotri
va zonelor eliberate, 
trupele S.U.A. au fost 
consfrînse, în ultimele 6 
luni, la sifuația de a 
para lovituri, de a se 
apăra de sulele de a- 
tacuri fulgerătoare ale 
forjelor patriotice, de a 
proteja bazele militare 
și construcfia de dru
muri strategice. „Strate
gia americană actuală 
— scria revista „U.S. 
News and World Re
port”, referindu-se la 
perioada de care ne o- 
cupăm — constă în a 
evita marile bătălii". O 
strategie ale cărei cau
ze sînt limpezi, făcînd 
de prisos comentariul.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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80 de ani de la nașterea

o 
trăsături 
definesc 
unui om, 
de vîr- 

tempera-

POLINA TOROP

Vedeam Rupă expresia chipului 
ei, după mișcarea mîinii că țoală 
credința acestei- femei era să-și 
știe copiii oameni întregi.- -

— Mi-a fost drag să-i văd cum 
se fac oameni,--—-mi-a vorbit ea 
confirmîndu-mi. parcă .gîndurile, 
Cînd erau. aici .lâ 'elementară, sau 
la liceu,. mă chemau profesorii 
și-mi spuneau: 7— Ai copii buni i, 
și eu nu-mi doream altceva decît 
s-ăud despre ei cuvinte—frumoase. 
Am multe caiete sorise de ei. și 
uneori le răsfoiesc ; îl știu pe fie
care după scris................

— Pe-acasă vin. ?
— Mereu, T.e pomenești cu cîte 

unul că vine.într-o sîmbătă și plea
că luni. Dar de două ori pe an se 
știe: îi am aici pe toți. De Anul 
nou și de 30 august, oînd e ziua ta
tălui lor. Bărbatul meu a murit 
acum patru ani, dar ei își. țin 
obiceiul. Pe vară, iata cea mare 
i-a scris lui' Georgică, la Timișoa
ra, să nu vină din sesiune, că-i o- 
bositor. Și așa ne-am înțeles. Dar 
uite că mai înainte cu o zi mă duc 
să tîrgui. Cine mă ia pe sfradă de 
gît ? Georgică 1 N-a putut să lip
sească.

Dincolo de 
mie de 
care

- chipul 
dincolo 
stă, de
ment, de mediul 
social, există în
tre mamele cu 
mulți copii o a- 
semănare impre
sionantă dată de 
acele virtuti, 
cîntate din cele 
mai străvechi 
timpuri, de pu
terea de sacrificiu și nesfîrșita 
enerqie pe care-o dăruiesc ele 
familiei. Motivarea marilor lor e- 
forturi o găsesc în cadrul acele
iași obligații de o înaltă frumuse
țe morală, una dintre cele mai fi
rești și mal nobile îndatoriri uma
ne.

— Pentru cine să muncești dacă 
nu pentru copii ?

— Copiii sînt rostul nostru,
— Era de datoria mea să-i cresc
— Mi-a fost drag să-i văd cum 

se fac oameni 1
La noi, mamele cu mulți copii au 

fost numite mame eroine. E un 
termen cum nu se poate mai ni
merit pentru acele mame care-și 
valorifică întreaga energie, toa
te resursele morale și 
tuale pentru creșterea 
carea unui mare număr 
Noblețea și măreția 
munci, adesea anonime 
ceea de a-ți închina fiecare cli
pă a vieții creșterii și educării ce
lor șase, șapte sau nouă copii — 
o fixează, fără îndoială, pe cea 
mâi înaltă treaptă a valorilor eti
ce. Ai, desigur, emoții în zori, cînd 
tremuri pentru, sănătatea unuia 
care a avut în ajun temperatură, 
sau pentru notele pe 
obține la școală altul, 
nedormite, de veghe și 
și cîtă bucurie simplă, 
mană, cînd vezi cum 
altul se realizează, se pune pe pi
cioarele .sale, devine om matur, fo
lositor colectivității și sie însuși 1

O întreb pe Polina Torop din co
muna Bălănești raionul Gorj, ră
masă văduvă de tînără, cînd co
piii erau încă mici, cum a reușit 
să-i crească. Pentru că nu sînt 
puțini, ci iată, „la un loc sînt 
nouă". Și toți au învățat și „sînt 
acum strungari, electricieni, briga
dieri,. unul e inginer..."

— Cum ai reușit să-i crești, dodă 
Polină ?

— Parcă nici n-am știut cum a 
trecut timpul. Cînd erau mici și nu 
se pierduse tatăl lor, am stat cu 
ei în casă. Pe urmă i-am luat cu 
mine la muncă. Noi am avut 
aici un om fără nici un copil și mă 
fericea mereu pe mine : ai 9 copii, 
9 lumi, îmi spunea el. A plecat la 
vînătoare și a murit în lucernă. 
N-a știut nimeni de el. Cunosc și 
alte familii, nu mai puțin vitregite 
de soartă, deși au avut copii. 
Erau însă numai unul sau doi la 
părinți și cînd a venit o boală 
sau vre-o altă întîmplare nenoro
cită care i-a răpit, familiile au ră
mas pustii, părinții — singuri la 
bătrînețe, nemîngîiați. Eu din S 
copii 4 îi am în sat. Dar și cei
lalți sînt pe-aproape și ori mă duc 
eu la ei, ori trag ei la mine. Ingi
nerul e mai departe, la Tîrnăveni, 
dar mă duc și pe la el. îmi trimite 
bani și mă duc. Toamna trecută s-a 
însurat. Mi-a plăcut mult de tot la 
nunta lui, au fost zile de mare pe
trecere, oamenii m-au pus în capul 
mesei 1 — ■■■ -.... •

intelec- 
și edu- 

de copii.
acestei

a-

care le va 
Cîte nopți 
grijă 1 Dar 
profund u- 
unul după

însă că- e vdrba de o tradiție, că 
despre această familie am aflat în 
satul Valea Stanciului, de lîngă 
Craiova, de la frații Anetei care au 
și ei ,fiecare, cîte 8 și 9 copii. La 
rîndu-l.g, ei înșiși aii fost la părinții 
lor 9;"copiil Erau mulți, și era atunci 
pește toată țara o rhare sărăcie și 
Aneta a plecat din sat și s-a an
gajat ca încărcătoare de vagoane 
la fabrica în care, muncește și azi. 
Pe atunci fabrica era o hardughie 
aparținînd unui patron, care, cînd 
țipa „i șe vedea limba ca o sfeclă". 
Primul copil l-a născut la un an 
după căsătorie, apoi pe cel de al 
doilea, apoi încă altul și patronul 
a dat-o afară, iar soțul i-a fost luat 
pe front. Un timp ri-a avut unde 
munci, apoi ău venit bombarda
mentele din aprilie 1944 și a tre
buit să plece cu copiii într-un sat, 
să-i adăpostească. După 23 Au
gust, a fost reprimită în fabrică și 
i s-a întors și soțul.

— Războiul se terminase, dar a 
început foametea și ne-am 
descurcat cu mare greutate. Vă a- 
mintiți ? Nu se găsea pîine, nu se 
găsea mălai, mergeai la piață, era 
pustie, speculanții te jecmăneau 
pentru doi cartofi 1 Aveam atunci 
patru copii. Ei, dar au trecut și 
astea. Ceva mai tîrziu au în
ceput creșele și grădinițele și 
i-am dat acolo. Pînă să-i duc la 
creșă, îi lăsam, pe timpul cît tre
buia să fiu la fabrică, la o vecină. 
Le făceam seara mîncare și 
neața îi duceam la ea, cu 
carea...

— îi plăteai pentru asta ?
— îi datoram ceva pentru obo

seala el. Cum veneam, trebuia 
să-i iau 'deasă. Pe urmă, cînd 
au luat, ființă creșele, era mai 
simplu.'!pe măsură ce mergem 
înainte sînt din ce în ce mai multe 
înlesniri. Se ridică noi creșe, gră
dinițe, părinții primesc alocații 
pentru copii, am citit și că se va 
da prioritate la primirea locuințelor 
familiilor cu mulți copii. Așa e 
bine, așa e drept să fie 1

Ultimul copil l-am născut în 1957, 
o fetiță, Victoria, acum elevă 
clasa a treia.

— învață bine ?
— De învățat, învață toți. Eu 

spun : „Numai carte nu vă bagă 
cap statul, încolo aveți toate con
dițiile". Fiindcă așa este, eu le spun 
un adevăr 1 Statul le dă indemni
zație la salariul tatălui lor, haine 
la școala profesională, unora cărți 
gratuite.

Din cei nouă copii ai Anetei A. 
Ion, doar doi și-au terminat studiile 
și sînt „pe picioarele lor". Ceilalți 
șapte trebuie încă „îndrumați și 
conduși".

— Trei sînt la școala profesio
nală. Mihai e la liceu. Cei mici sînt 
încă la școala de cultură generală. 
Cînd fata " cea mare a reușit 
la facultate, țoată qrija era să ia 
examenele an cu an, să nu o prin
dă cealaltă din urmă. Era mai u- 
șor pentru noi cînd un copil ieșea 
cu salariu. îl ajuta și pe celălalt.

Mamele cu care am stat de vor
bă mi-au împărtășit unul din intere
santele mecanisme ale gospodări
rii familiei. Elena Roibu spunea ; 
„nu-i ușor, firește, să crești mulți 
copii, dar nu atît de greu cum s-ar 
părea, deoarece într-o asemenea 
familie se înrădăcinează și un spi
rit de întrajutorare, de sprijin re
ciproc între copii. Cei mari au gri
jă de cei mai mici, cei mai buni 
la învățătură îi ajută pe ceilalți. Se

dimi- 
mîn-

în

le ■ 
în

cresc parcă unii pe alții — și asta 
te ajută mult, mult de tot".

Spiritul acesta de întrajutorare 
pe care părinții cu mulți copii îl 
folosesc ca pe o pîrghie în orga
nizarea vieții de familie este culti
vat de timpuriu. Ca să se , ajute 
mal tîrziu, copiii trebuie învățați 
de mici să fie ordonați, să prețu- 
iască munca.

— Am un apartament cu 4 ca
mere, hol, baie, bucătărie... Și acolo 
trebuie făcute o mulțime de treburi 
— explică Aneta A. Ion. îi împart 
pe fiecare : fetele la 
băieții la cumpărături, la bătut 
covoarele, 
Cite 
colț, 
mera 
covorul. Dar nu se poate altfel — 
le spun — toți trebuie să facem 
cîte ceva. Celor doi mai 
le cer muncă în casă. Ei

,vici și învață și la seral.
Femeia vorbea și eu îi 

mîinile ; mîinile unei muncitoare, 
care acolo, în fabrică confecțio
nează, cu aceeași iscusință, pin- 
zele prin care se filtrează uleiul; 
mîinile acelea care în anii qrei ai 
războiului încărcau și descărcau 
vagoane ; acele mîini care au le
gănat și au' crescut, vreme de un 
sfert de veac, 9 copii, și 
reau acum aidoma unor 
măiestre aducătoare de 
Mari, blînde și autoritare, 
mîinile tuturor mamelor.

— I-adevărat, într-o casă cu 
mulți copii nu prea ai timp de o- 
dihnă. Abia te așezi și auzi ușa 
deschizîndu-se. Acum sînt mari, 
unii vin de la școală, alții de la 
servici, alții vin numai o oră, mă- 
nîncă repede și fuq la seral. E me
reu forfotă și trebuie să fie spă- 
lați, îmbrăcați și nu oricum, fiind- 
că-s ai mei și oamenii mă știu 1 
Cînd i-aud vorbindu-mi despre ei, 
nici nu mai îmi trebuie o altă 
bucurie 1 Tot ce vreau e să fac din 
ei cetățeni adevărați 1

...Nouă copii, nouă visuri ; nouă 
copii, nouă lumi 1 Nu e om, cred, 
care să nu aibă un vis, cel mai

bucătărie,

la spălat parchetul, 
unul mai dă din colț în 
că n-a . dormit el în ca- 
aceea, că el n-ar curăța

mari nu
au ser-

priveam

care pă- 
păsări 

fericire 1 
cum sînt

infim și cel mai drag. Visul pen
tru care să lupți, cu toată puterea, 
care să te țină pe picioare pînă la 
adînci bătrînețe, cu fericirea de a 
rămîne ca o mare amintire în ini
mile celorlalți oameni. Pentru ma
mele cu mulți copii visul cel mai 
draq și cel mai intitn este însăși 
creșterea acestor copii, înzestrarea 
vieții cu oameni noi. Și ca orice 
vis luminos, el le aduce, prin îm
plinire, satisfacții de nedescris de 
mari.

Dintre femeile cu mulți copii cu 
care am stat de vorbă, Ioana Pău- 
nsscu din comuna Bîrca, raionul 
Băilești, este cea mai în vîrstă. Ea 
a împlinit 80 de ani. Dar la vîrsta 
ei, femeia aceasta este plină de 
viață. Ca un om tînăr. închipuiți-vă 
o femeie în sufletul cqreia trăiesc 
încă nouă suflete. E inegalabil 
sentimentul de dragoste pentru un 
copil, dar imaginați-vi-1 multiplicat 
de nouă ori 1

Pe cine iubește ea mai mult ?

lui Constantin Ivănus9
care 
via-

al

Pe iii sau pe nepoți ? Mai a-
cum cîțiva ani nepoții au în-
ceput să repete vîrsta fiilor, ea
și-a crescut Și nepoții Și ea
trăiește acum și vîrsta strănepoți
lor. La rîndul lor, nici unul dintre 
copiii săi nu poate spune că tră
iește o zi mai frumoasă, mai plină 
de farmec ca aceea pe care o pe
trece cu prilejul vreunei sărbători 
în casa bătrînei lor mame. Aici se 
află ferestrele prin care au privit 
ei pentru întîia oară soarele, aici 
sînt drumurile plecării lor în viață, 
aici vin scrisorile și gîndurile lor 
cele mai simțite.

E un vis
făptuită.

împlinit, e o operă în-

★
cu multi copii. MarileFamiliile

familii I într-unele procesul crește
rii se află în plină desfășurare, se 
pun cărămizi la viitoarele case, se 
formează cetățenii de mîine.

în altele se culeq deja roadele.
Și toate sînt învăluite într-o splen

didă aură morală, toate degajă o 
energie colosală, această forță și 
acest vis de a da lumii, țării, oa
meni adevărați.

Pentru posesorii de autoturisme

din 
și a 

în 
rîn-

s?

La IPROFIL „Măgura Codlei" va începe producția de garaje demontabile 
din schelet metalic și plăci fibrolemnoase. Informații suplimentare se pot 
obține de la magazinul de prezentare al' Ministerului Economiei Forestiere 

din Calea Victoriei din Capitală Foto : R. Costin

Mișcarea muncitorească din Ro
mânia a format remarcabile figuri 
de militanți revoluționari, ieșiți din 
rîndurile clasei muncitoare, 
și-au consacrat întreaga
ță luptei pentru libertatea, bună
starea și fericirea poporului român. 
Un asemenea militant a fost și 
Constantin Ivănuș, de la a cărui 
naștere (la 11 noiembrie 1886) se 
împlinesc astăzi 80 de ani.

Fiul unui țăran sărac cu 12 co
pii din comuna Magherești (fostul 
județ Gorj), a trebuit de mic copil 
să muncească pe la curțile boie
rilor și chiaburilor din sat. La 
vîrsta de 18 ani vine la București 
și se califică ca lucrător dogar la 
fabrica Luther. Mizeria și exploa
tarea, pe care le-a cunoscut 
plin, lectura operelor literare 
scrierilor socialiste adîncesc 
conștiința sa ideea nedreptății
duielilor burghezo-moșierești și îl 
apropie de mișcarea muncito
rească.

Erau anii cînd, după dezorgani
zarea vechiului partid socialist la 
sfîrșitul secolului trecut, mișcarea 
muncitorească renăștea mai vigu
roasă, proletariatul afirniîndu-se 
tot mai puternic ca cea mai îna
intată forță politică din România. 
Participînd la ședințele și demon
strațiile organizate de cercul Ro
mânia muncitoare, tînărul Ivănuș 
se maturizează politicește. Se afir
mă el însuși ca un înflăcărat și 
talentat agitator și propagandist al 
ideilor socialiste ; era. după cum 
l-a caracterizat I. C. Frimu — un 
cunoscător al sufletului omenesc, 
care știa cum să facă propagandă, 
unde s-o facă și cînd s-o facă".

Concentrat în 1915, este arestat 
și condamnat la 30 de zile închi
soare pentru agitație antirăzboini
că în rîndul soldatilor. Lâ 14 au
gust 1916 ia cuvîntul la marea de
monstrație organizată de partidul 
social-democrat pentru condamna
rea războiului imperialist.

Mereu în mijlocul muncitorilor 
din fabrici și uzine — la București, 
Galati, Pitești, Cluj, Piatra Neamț, 
Timișoara. între lucrătorii fores
tieri din nordul Moldovei sau plu
tașii de pe Valea Bistriței, desfă
șoară o intensă activitate pentru 
organizarea în sindicate și mobili
zarea muncitorilor în lupta revo
luționară, în perioada de avînt re
voluționar 1918—1920, îl găsim în 
rîndurile militanților care luptau cu 
ardoare pentru transformarea par- 

. tidului socialist în partid comunist, 
pentru adoptarea unei linii consec
vent revoluționare. în 1920 este ales 
în Comitetul Central al Uniunii sin
dicatelor muncitorilor lemnari și 
apoi secretarul sindicatelor din 
nordul Moldovei.

Delegat la Congresul din mai 
1921, care a consfințit făurirea 
partidului comunist, C. Ivănuș nu 
a putut participa la acest eveni
ment istoric, fiind arestat cu pu
țin timp înainte. După eliberarea 
din închisoare, face parte din 
conducerea provizorie a partidului;

un an mai tîrziu, la Congresul 
II-lea al P.C.R. este ales membru 
al Comitetului Central, iar în 1923 
în conducerea Sindicatelor unitare.

După scoaterea P.C.R. în afara 
legii, în aprilie 1924, C. Ivănuș 
continuă să activeze în sindicate 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, îmbinînd munca le
gală cu cea conspirativă. De re
petate ori este arestat, schingiuit.

în anul 1925, guvernul liberal 
înscenează un mare proces împo
triva conducerii P.C.R., în care este 
implicat și. C. Ivănuș. Prin curajul 
cu care demască rînduielile bur- 
ghezo-moșierești, el contribuie la 
transformarea boxei acuzaților în- 
tr-o adevărată tribună de propa
gandă revoluționară : „în mișcarea 
muncitorească am învățat care este 
rostul meu în lume.' Dacă burghe
zia crede că prin tiranie poate 
opri în loc mersul lumii, atunci 
noi sîntem gata să înfruntăm toate 
neomeniile ei, sîntem gata să ne 
jertfim pentru idealurile clasei 
muncitoare, pentru partidul comu
nist. Va veni o zi, și ziua aceea nu 
este departe, cînd ideile pentru 
care ne judecați acum vor fi ideile 
întregului nostru popor muncitor". 
Este condamnat la 2 ani închisoare.

Anii de închisoare, viața grea 
i-au ruinat sănătatea. Este trimis 
de partid într-un sanatoriu din 
Berlin, unde moare la 23 noiem
brie 1928. înmormîntarea lui Con
stantin Ivănuș a fos(t transformată 
de zecile de mii de muncitori ger
mani într-o impunătoare manifes
tație de solidaritate internațională 
cu lupta eroică dusă de P.C.R. îm
potrivă regimului de asuprire și 
teroare di-n România, pentru le
galizarea Partidului Comunist 
Român.

Revista teoretică a P.C.R., „Lup
ta de clasă" nr. 8—9 din septem- 
brie-decembrie 1928, scria despre 
moartea lui C. Ivănuș : „Luptători 
cad, luptători noi se ridică. Lupta 
merge înainte și în ziua inevitabi
lă a biruinței, C. Tvănuș, ca și toți 
cei căzuți înainte de victorie, vor 
sta în fața clasei muncitoare în 
rîndurile de onoare ale biruito
rilor".

Astăzi cînd ideile socialiste au 
devenit — așa cum a prevăzut 
Ivănuș — ideile întregului popor, 
rîndurile de onoare ale biruitori
lor sînt străjuite cu respect și dra
goste de partidul comunist, de toți 
cei ce muncesc, care acordă o 
înaltă prețuire, ca unui bun de 
cel mai mare preț, tradițiilor pro
gresiste. patriotice ale luptei de 
eliberare națională și socială a 
înaintașilor, ale luptei eroice a 
clasei muncitoare, a mișcării revo
luționare pentru sfărîmarea rîndu- 
ielilor burghezo-moșierești. pentru 
libertate și o viață mai bună. Din 
aceste nobile tradiții, întregul po
por soarbe noi forțe în activitatea 
sa consacrată măreței opere de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
înfloririi și prosperității României 
socialiste.

ribunalul Capitalei, „Sala 
pajilor pierduți". Citesc 
lista proceselor de la Co
legiul 11. Caut niscai su
biecte. Vreau să intru 
intr-o sală. Mai stau. Un 

individ îmi dă tircoale. Mă măsoa
ră. Mă cîntărește din priviri. Ce-o vrea 
de la mine ? Se apropie. Mă întreabă t

— Te-a bătut cineva P
— Nu.
— Ai vreo încurcătură cu moște» 

nirea ?
— Nu.
— Te-au jignit colocatarii P
— Nu.
— Vrei să divorțezi P
— Doamne ferește (hat în cireș, ți- 

garetul meu e din lemn de cireș).
— Ce proces ai P Civil ori penal P,
— De ce mă întrebi P
— Vreau să te ajut. Asupra prețu

lui ne învoim noi.
— Ești avocat P
— Martor. Am o memorie colosală. 

Lucrez cu amănunte.
■.— Ce amănunte ?
— Să zicem că vrei să divorțezi 

n-ai motive temeinice. Ce faci P
— Nu divorțez. >
— Dacă totuși vrei, mă angajezi 

mine.
— Ca detectiv particular P
— Ca martor. Eu depun mărturie 

în fața instanței că ți-am găsit nevasta 
la cinematograful, teatrul, ori restau
rantul cutare. Ori că am văzut-o in-

pa

Al. MIHAILEANU

111 J::x' -x:>:
• • : I

Nicufă TÂNASE

VIATA UNOR LARGI CATEGORII SOCIALE

trînd cu un individ în imobilul cu 
nr.... Îmi dai semnalmentele ei și ale 
individului pe care-l bănuiești ori nu, 
culoarea hainelor, ceva ticuri, mă rog { 
niște amănunte și gata. Dacă ai bătut 
pe cineva și acel cineva te dă în ju
decată eu pot să te scap.

— Cum P
— lur în fața instanței că la oră 

incidentului dumneata jucai table cu 
mine. Ce probleme aiP Mă angajezi ?... 
După cine te uiți P

— După un martor.
— Sînt aici.
— După unul în uniformă. Vreau 

să te angajez și să ne învoim. ăsupra 
prețului de față cu el. Asta' ca nu 
cumva la urmă să âi pretenția la mâi 
puțin de un... an.

...N-am zis bine „un an" și ca
nalia a și dispărut. M-am uitat după 
el, dar parcă-l înghițise pămîntul.

Povestesc cele întîmplate unui jude
cător.

— De ce nu l-ai luat, domnule, de 
guler, de ce nu l-ai dat pe mîna mi
liției P

— N-am avut martori la discuție... 
Apropo, în cariera dv. de judecător 
ați întîlnit astfel de cazuri P

— Da. 277.
— 277 de cazuri ?
— Nu. Acesta este articolul în care 

se încadrează mărturia mincinoasă.
Mă invită la arhivă. Consultă regis

trele cu procesele pe rol.
— Am găsit. Dosarul 5046. Eu l-am 

judecat. E vorba despre inculpatul E- 
milian Vlădoianu, zis Scandal, care 
într-una din zile intră, întovărășit de 
alți cîțiva indivizi, la cofetăria Iris din 
Șoseaua Mihai Bravu. După cîteva 
rînduri de coniac, Vlădoianu și-a adus 
aminte că i se mai spune și Scandal și 
uite așa, tam-nesam, ia la bătaie cîțiva 
consumatori, dărîmă o masă, sparge 
niște pahare și, cînd să treacă și la per
sonalul cofetăriei* apar organele de mi
liție. li întocmesc dosar, string declara
ții și ni-l trimit nouă. La proces ne po
menim că doi din martori — Ion Con- 
stantinescu și Aurelian Băluță — nu 
mai recunosc declarațiile date la în
tocmirea dosarului. Ba, din contră, îl 
iau în brațe pe huligan și spun în in
stanță că Vlădoianu e un om pîinea 
lui dumnezeu...

— li cumpărase Vlădoianu.
— Așa se- vede treaba. Se fac cer

cetări...
— Și...
— A luat ființă dosarul 5046. S-au 

strîns probe și cei doi au declarat de 
data aceasta că au vrut să-l ajute pe 
Vlădoianu. Au luat și ei cîte 6 luni.

— Ăștia sînt martori mincinoși. M-ar 
interesa un martor de profesie.

— Mai am' la îndemînă un Caz. 
Ion Aron. Nu știu dacă e de profesie 
ori nu, dar...

— Ce-a făcut P
— Doi colocatari ai imobilului din 

str. Franzelari nr. 14, raionul 1 Mal, 
s-au certat. Au ajuns la tribunal. Re
clamantul susținea că pîrîtul l-ar fi 
bruscat. N-avea martori. Cum și unde 
l-a găsit pe Ion Aron nu se știe. Acesta 
a venit în fața noastră și a susținut 
că a văzut el cu ochii lui cînd i-a 
răsucit mîna și multe alte amănunte.

— Ăsta trebuie să fie clientul meu.
— Nu e. Pentru că Ion Aron e 

„jos", a luat 3 luni. S-n dovedit pînă 
la urmă că era cu totul în altă parte 
cînd s-au întîmplat cele în speță... Un 
moment. Mi-am adus aminte de un 
alt caz. Constantin Nonora și-a vîn- 
dut conștiința pentru 15 lei.

— O fi luat-o și el de ocazie... 
Cum s-a întîmplat P

— Două femei s-au luat la bătaie 
pe strada Buzeștl. Una din ele s-a 
dus la secția de miliție să reclame. 
I s-au cerut martori. Femeia a plecat 
în Căutare de martori. L-a găsit pe 
acest Nonora. S-a tocmit cu el, au 
ajuns la un preț și după ce omul a 
dat declarație i-a cerut femeii „ono
rariul". Aceasta însă s-a răzgîndit a- 
supra prețului, l-a dat doar 15 lei, 
o sticlă cu bere și două chifle.

— N-a dat-o în judecată P Prea de 
tot I 15 lei o conștiință P Dar uita
sem, există și o lege a compensației. 
Poate o fi luat și vreo 6 luni.

— N-am judecat eu procesul.
„Sala pașilor pierduți". II caut, pe 

martorul de profesie. Am o treabă cu 
el. Nu-l găsesc.

Să-l fi înghițit articolul 277 ?

(Urmare din pag. I) î

pentru achi- 
timp, creea- 
largi pentru

numerar mai ridicată 
ziționări și, în același 
ză posibilități mai 
economisire. Familiile de pensio
nari folosesc cea mai mare parte a 
veniturilor lor pentru alimentație 
și plata serviciilor utilizate. Este o 
particularitate determinată de mo
dul de alimentație, de vîrsta mem
brilor acestor familii, de preocu-

pările sporite .pentru recrearea, 
odihna și îngrijirea sănătății lor, 
de gradul de înzestrare cu bunuri 
casnice etc. Acest specific de via
ță al pensionarilor, cu reflexe evi
dente în utilizarea veniturilor lor, 
reiese clar din comparația structu
rii cheltuielilor familiilor de pen
sionari cu cea a familiilor de sa- 
lariați, folosind ca sursă datele ob
ținute din cercetarea bugetelor de 
familie în anul 1965.

lei va înlesni 
măsură fiu- 

â termi-

4r -........
Cîndva, un tînâ.r s.e adresa zia

rului cu următoarea întrebare : se 
poate săvîrși o faptă deosebită în 
orice împrejurare, de pildă, înt.r-o 
împrejurare din cele mai obișnuite? 
Nu e vorba de împrejurare, cît 
de om.

— Cînd vrei, nu se poate să nu 
izbîndești 1 .

Uneori apare de necrezut cum 
ar putea doi soți 
care de la în
ceputul vieții lor 
de. familie mun
cesc într-o fabri
că (adică de 25 
de ani de zile) să 
crească 9 cppii. 
$i să nu aibă în 
tot acest răstim» 
din partea lor lel> gpOrul ae venll va n a 
mei o surpriza 0 cu precgdere preocupărilor 
.privind corn- 0po.rtarea, con- “ crotlre a sanatatn- celor de

ANETA A. <ON du.ita,. Familia a- | 
ceasta numeroa- || 

să îp care mama .. șe.. rmm.eș- 
1 te Âseta, iar tatăl Aurel ..Jpn, | 

locuiește în București, pe_ Aleea |

Btui noi
vantaj 
întîmn

Niculiță nr. 4, bloc E, nr. 6. Fabri
ca la care muncesc cei doi părinți 
se află pe strada Preda Spătăru — 
fosta „Phoenix" astăzi Fabrica de 
ulei „Muntenia". Pornind de la ca
pătul însemnărilor trebuie să spun

STRUCTURA CHELTUIELILOR FAMILIILOR DE PENSIONARI ȘI A 
FAMILIILOR DE SALARIAȚI

Total 
cheltuieli

Cheltuieli 
cu alimen

tația

Cheltuieli 
pentru cum
părarea de 
mărfuri ne
alimentare

Cheltuieli 
pentru ser
vicii și alte 

plăți

Familii de pensioari 100,0 61,2 17,5 21,3

Familii' de salariați 100,0 41,5 33,1 25,4

I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
| în condițiile creșterii veniturilor 

I familiilor de pensionari, elasticita
tea cererii lor de consum va evi
denția- modificări însemnate. Ast
fel, sporul de venit va fi destinat 

• de o- 
crotire a sănătății, celor de ordin 
cultural, distractiv, recreativ, pe
trecerii unei părți din timp la odih
nă și tratament în stațiuni balneo
climaterice.

Pentru generațiile tinere proiec
tul noii legi prezintă importante a- 

je. Este știut că unii tineri mai 
întîmpinau greutăți în desăvîrșirea 

| pregătirii profesionale, deoarece 
“ trebuiau să se angreneze de timpu-

riu într-o activitate productivă spre 
a contribui la întreținerea părin
ților bătrâni sau bolnavi. Dato
rită majorării substanțiale a pensii
lor se vor crea importante înlesniri 
pentru rezolvarea unor asemenea 
situații. Mai mu Iți tineri vor putea 
continua studiile medii și superioa
re, își vor putea consacra anii tine
reții — anii cei mai fructuoși pen
tru formarea intelectuală — în ve
derea perfecționării calificării lor. 
ajungînd pînă la cele mai înalte 
trepte de pregătire științifică.

Să ne gîndim, de pildă, la urmă
toarea situație. în familia unui 
pensionar de invaliditate sporirea

pensiei cu circa 300 
în și mai mare 
lui pensionarului, care 
nat liceul, să urmeze o facul
tate. Luînd în considerare și bursa 
pe care o va primi, el nu va mai 
constitui o povară pentru bugetul 
familiei in perioada studiilor. Im
portantă este și semnificația etică 
a acestui fapt: părintele va avea 
deplina satisfacție de a-și fi dus 
pînă la capăt menirea sa socială și 
umană, de a fi înlesnit copilului 
său toate posibilitățile de realizare 
în viață.

Pentru numeroase familii de șa- 
lariați, în cadrul cărora trăiesc 
pensionarii, majorarea pensiilor în
seamnă în mod efectiv creșterea 
veniturilor familiei, îmbunătățirea 
bugetului
cumpărare și consum.

Unele calcule orientative a- 
rată că majorarea preconiza
tă a pensiilor va însemna pen
tru familiile de salariați, în ca
drul cărora există membri 
pensionari, un spor al venitu- 

o 
4

ei, sporirea puterii de

rtlor bănești — în medie pe 
familie — de aproximativ 
la sută.

Iată deci o reflectare grăitoare a 
efectelor legii asupra îmbunătățirii 
bugetului familiilor de salariați, 
care se va concretiza în mărirea 
consumului de bunuri alimentare 
și nealimentare, în îmbunătățirea 
condițiilor de viață a membrilor 
lor.

Vom lua ca exemplu o fa
milie formată din șase persoa
ne în cadrul căreia capul fa
miliei este muncitor în con
strucții de mașini, sofia mun
citoare textilistă, doi copii sub 
14 ani sînt elevi, tatăl capului 
de familie e pensionar, iar

ririi pensiilor asupra bugetului 
acestei familii:

mama capului de familie este 
casnică, lată consecințele mă

Venituri lunare în lei
Sporul care 
revine anual

— lei —în prezent
După 

majorarea 
pensiilor

Spor 
— iei —

Salariul capului
de familie 2400 2400 —

Salariul soției 1400 1400 — —
Alocație de stat pen-

tru copii 200 200 — —
Pensia tatălui capului

de familie 1200 1550 350 4200

Toțal venituri bănești 5200 5550 350 4200

Rezultă deci că veniturile a- 
cestei familii au sporit cu 6,7 
la sută ca urmare a majorării 
pensiilor. Cu cei 4 200 lei, cît 
reprezintă sporul anual de veni
turi, familia poate achiziționa : 
1 frigider + 1 aparat de radio 
sau 1 televizor.

Un aspect de ordin social remar
cabil este faptul că sporirea nive
lului pensiei asigură tot mai mult 
independența materială a pensio
narilor și, totodată, contribuie ast
fel la creșterea demnității lor. De
pendența materială a pensionarilor 
de alți factori familiali își pierde 
importanța, pensionarii primind o 
pensie tot mai corespunzătoare sa
tisfacerii nevoilor lor, expresie a 
prețuirii muncii depuse îndelunga
tă vreme pentru progresul și pro
pășirea țării.

Pensionarii vor avea totodată o 
sporită contribuție morală la îmbu
nătățirea vieții de familie, la asigu
rarea unei mai mari trăinicii a aces
teia. Autoritatea sfatului lor, ba-

zat pe o bogată experiență de viață, 
va crește în chip firesc, căpătînd o 
tot mai mare pondere etică în an
samblul vieții de familie. Părinții 
pensionari vor putea deveni ast
fel în mai mare măsură un factor 
de stabilitate a familiei, un suport 
de soliditate morală, de perpetuare 
și dezvoltare a minunatelor tradi
ții etice caracteristice poporului 
nostru.

Condițiile de trai îmbunătățite 
ale pensionărilor, grija pentru o- 
crotirea sănătății lor, coordonatele 
profilului lor Spiritual vor atrage 
indiscutabil o creștere a duratei 
medii de viață, factor important al 
înfloririi societății noastre. Proiec
tul de lege privind acordarea pen
siilor, supus dezbaterilor maselor 
largi ale populației, este o nouă 
dovadă a grijii partidului și statu
lui socialist pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării întregii popu
lații, a caracterului profund uma
nist al orînduirii noastre sociale și 
de stat.
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@ Raionul Corabia în fruntea întrecerii
© Intre 2 000 și 5 000 kg mai mult porumb 

boabe ia hectar prin irigații

Anul trecut, cooperatorii din ra
ionul Filiași au identificat și trecut 
pe lista surselor locale de apă mai 
mult de 1 000 de izvoare și aproape 
100 de pîraie. Adunate fir cu fir, 
fn spatele barajelor făcute cu pro
priile mijloace ale cooperatorilor, 
aceste ape au început să sporeas
că rodnicia ogoarelor. După un an 
de muncă încordată s-au pus pe 
cîntar roadele obținute. Iată-le: 
la Argetoaia, cooperatorii au cules 
4 000 kg porumb boabe la hectar, 
depășind de peste trei ori recolta 
obținută pe terenurile cultivate în 
sistem neirigat. Peste tot în raion, 
unde s-a făcut irigarea culturilor, 
au fost obținute rezultate asemă
nătoare, raionul Filiași situîndu-se 
în fruntea acțiunii de irigare în 
regiunea Oltenia.

Pe baza experienței cîștigate la 
Filiași, în toate raioanele Olteniei 
s-au desfășurat în acest an acți
uni largi în vederea extinderii iri
gațiilor. Din inițiativa biroului 
comitetului regional de partid, a 
pornit o întrecere între raioane 
pentru amenajarea unor suprafețe 
cît mai mari. în mod sistematic, 
organizațiile de partid au organi
zat dezbateri pe această temă. Sute 
de specialiști au întocmit hărți 
hidrografice, planuri, schițe șl 
proiecte pentru irigarea de noi te
renuri. în numai doi ani de zile 
(1965—1966), în Oltenia au fost 
amenajate pentru irigații peste 
52 000 hectare, obținîndu-se, în 
medie, pe aceste suprafețe, un 
plus de 3 500 kg porumb boabe la 
hectar. în viitorul an, cooperati
vele agricole au prevăzut să ame
najeze alte 32 740 hectare de te
ren pentru irigații.

Dar cine ocupă la ora actuală 
primul loc în Oltenia în întrecerea 
pornită pentru a spori rodnicia 
ogoarelor prin irigare? Dintr-o si
tuație aflată la consiliul agricol 
regional, rezultă că cele mai bune 
rezultate au fost obținute în ra
ionul Corabia. Acest raion are 
circa 22 000 hectare de terenuri ni
sipoase, slab productive, iar pe 
timp de vară ploile sînt rare. Dar 
raionul Corabia este situat între 
Dunăre, Olt și Jiu — surse inepu
izabile de apă. De asemenea, aici 
sînt multe pîraie, izvoare și bălți 
împotmolite. Așadar, apă există 
din belșug și totuși plantele sufe
reau de secetă. în această vară 
însă s-au irigat 5 000 hectare. Des
pre munca desfășurată în această 
direcție ne vorbește tov. Petre Go
lea, prim-secretar al Comitetului 
raional Corabia al P.C.R.

„Anii trecuți erau puține supra
fețe irigate cu posibilități locale. 
Printr-o muncă intensă, răbdătoa
re, s-a explicat țăranilor avanta
jele irigării unor suprafețe cît 

/ mai mari cu posibilități locale. A 
fost necesar să combatem și atitu
dinea de delăsare și tărăgănare a 
unor cadre de conducere din une
le cooperative agricole. La Vădas- 
tra și Obîrșia Veche erau pe ter
minate lucrările de amenajare a 
cîte 100 ha pentru irigații. ~ Dar 
cooperatorii din Vișina Nouă, cu 
aceleași posibilități, nici nu se 
gîndeau să înceapă lucrările sta
bilite chiar de el. După ce membri 
ai comitetului raional de partid^ au 
mers în cooperativă și le-au arătat 
concret cooperatorilor condițiile de 
care dispun și au pus în dezbate
rea comuniștilor această problemă, 
s-a reușit ca acțiunea să pornească. 
Popularizînd exemplul oferit de 
cooperativa agricolă din Rusănești, 
care a irigat 506 ha cu porumb și 
sfeclă de zahăr, am reușit să stîr- 
nim interesul cooperatorilor din 
raion pentru extinderea irigațiilor. 
Cu ajutorul specialiștilor, coopera
tivele au stabilit că, pentru înce
put, în raion se poate iriga o su
prafață de 2 400 ha. Studiindu-se 
cu mai mare atenție posibilitățile 
existente în raion, identificînd me
reu noi surse de apă, s-a ajuns la 
concluzia că suprafața amenajată 
pentru irigat poate ajunge la 5 000 
ha, ceea ce, de fapt, s-a și realizat".

Raionul Corabia, începînd din 
acest an, a devenit un vast șan
tier. La Potlogeni, pentru a iriga 
180 ha, țăranii cooperatori au să
pat 13 km de canale. Irigarea i-a 
ajutat să obțină acum, în toamnă, 
6 500 kg porumb boabe la ha.

„La noi, ia Cilieni, — ne-a rela
tat Alexandru Băjeu, președintele 
cooperativei — am amenajat și iri
gat 850 ha, aproape dublu față de 
prevederile noastre. Producțiile 
sînt de 60 000 kg sfeclă de zahăr și 
11 000 kg porumb știuleți la hec
tar. Numai din producțiile obți
nute în acest an de pe suprafața 
irigată acoperim cheltuielile făcu- 
fte pentru amenajarea terenului.
\ în acest an, în r..ionul Corabia

au fost executate 186 lucrări hidro
tehnice, peste 425 000 mc de tera- 
samente și 115 km de canale. Din 
calculele făcute la fiecare coope
rativă, rezultă că cheltuielile pen
tru un hectar de pămînt amenajat 
și irigat se ridică la 2 000—4 000 
lei, sumă care în bună parte a fost

recuperată prin sporurile de re
coltă obținute. La cele mai multe 
cooperative, de pe suprafața iri
gată s-au recoltat cu 2 000—5 000 
kg porumb boabe mai mult la hec
tar față de terenurile neirigate.

Anul viitor, 30 din cele 37 
cooperative agricole din raion 
vor avea terenuri amenajate 
pentru irigat. In acest scop vor fi 
folosite în mai mare măsură ape
le Dunării, Oltului și Jiului, 
vor fi desfundate izvoarele de la 
Obîrșia Veche, fîntînile de la Vîr- 
topu, Orlea, Celeiu, Vădăstrița și 
va fi ridicat un nou baraj la Sa
dova. Lucrările care se întreprind 
acum vor asigura apă suficientă 
pentru irigarea celor aproape 7 000 
de noi hectare de terenuri.

Comitetul regional de partid Ol
tenia a inițiat popularizarea aces
tor frumoase rezultate. In acest 
scop a fost organizat, în raionul 
Corabia, un schimb de experiență 
cu cadre de răspundere din toate 
raioanele Olteniei. Ampla oglindi
re, în cifre și fapte, a ceea ce în
seamnă să muncești concret, pre
zentată de biroul Comitetului ra
ional de partid Corabia la barajul 
de la Damian, pe ogoarele și sis
temele de irigații de la Cilieni, Iz- 
biceni, Tia Mare ș’ 
constituit un mijloc 
convingere privitor la avantajele 
irigațiilor. A început o nouă eta
pă a întrecerii pentru amenajarea 
de noi terenuri, pentru obținerea 
de recolte bogate.

condiții optime de lucru
Ob obține rezu

nesotisfâcâtoare ?economice

alte locuri, a 
concret de

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii"

Gospodăria de stat Sărulești, 
din cadrul Trustului G.A.S. Urzi- 
ceni, dispune de 3 327 hectare 
teren și de fonduri fixe în valoare 
de 11 286 000 lei, materializa
te cu precădere în mijloace teh
nice moderne : 49 tractoare univer
sale, 12 semănători pentru cereale 
păioase, 7 semănători pentru plante 
prășitoare, 6 mașini de împrăștiat 
îngrășăminte, 34 combine pentru 
recoltat păioase, 8 combine pentru 
porumb, 3 combine pentru siloz 
și multe alte mașini și utilaje. Anul 
acesta gospodăria a cultivat 1600 
ha cu grîu, 800 ha cu floarea-soa- 
relui, 570 ha cu porumb și 167 ha 
cu plante furajere.

Dacă se ține seama de calitatea 
terenului (aproape în întregime 
cernoziom), de simplitatea structu
rii producției, de dotarea tehnică și

Foto :
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Fiecare epocă s-a făcut cunos
cută prin materiale și sisteme con
structive specifice. Din acest punct 
de vedere secolul nostru este se
colul betonului armat. Apariția be
tonului ca material de masă a im
primat un avînt de necontestat ar
hitecturii contemporane prin posibi
litățile uimitoare pe care i le pune 
la dispoziție. Datorită aspectului 
său, culorii cenușii, el a fost consi
derat însă multă vreme un material 
„urît" și, ca urmare, era tencuit, 
acoperit cu mortar, cărămidă sau 
piatră, care să-1 „înnobileze".

Cauzele acoperirii suprafeței ele
mentelor din beton cu alte mate
riale sînt de ordin subiectiv și o- 
biectiv. Dacă remarcăm însă că 
toate materialele zise „de finisaj', 
menite să îl îmbrace și să îi dea 
o „față", sînt mult mai puțin rezis
tente (tencuiala obișnuită este de 
10—15 ori mai puțin rezistentă de- 
cît betonul), ajungem logic la con
cluzia utilizării betonului neacope
rit, brut, așa cum apare din tiparul 
de lemn în care este turnat. Se 
realizează astfel ceea ce în limbaj 
tehnic se denumește „beton apa
rent". Aplicat la multe dintre cons
trucțiile inginerești sau industriale 
de la noi, el își face astăzi drum 
spre edificiile social-culturale. 
Dacă pînă mai ieri execuția difi
cilă a finisajului sau necesitatea 
scăderii costului unor construc
ții industriale îndemnau proiec
tantul să renunțe pur și sim
plu la tencuieli, acum se caută în 
mod conștient descoperirea unor 
posibilități de armonizare a beto
nului aparent cu plastica generală 
a celor mai pretențioase construc
ții. Experiența proiectanților, ca și 
a executanților este îmbogățită de 
la o construcție la alta. Semnifi
cativă, în acest sens, este reușita 
utilizării betonului

■ strucția hotelului 
Eforie-nord.

Consider că este 
tr-o popularizare mai largă să se 
atragă atenția și să se cîștige în
țelegerea beneficiarilor, a maselor 
largi de cetățeni, în sensul apre
cierii lucrărilor respective ca ata
re, spre a le feri 
ții ulterioare de 
s-a întîmplat în 
La Fabrica de 
din București-Militari, de exemplu, 
o copertină din beton aparent, exe
cutată cu o grijă deosebită din par
tea constructorului, a fost vopsită 
cu vinacet din inițiativa serviciului 
de întreținere al fabricii, care a 
considerat lucrarea neterminată. La 
aceeași fabrică, o scară Ia fel 
concepută și executată a fost ten-

ing. Eleodor SĂFTOIU

cuită din aceleași motive „pentru 
a arăta mai frumos". In realitate, 
tencuiala, inițial albă, este astăzi 
pătată, iar muchiile sînt lovite și 
căzute.
magazin de pe
Nord-Sud, a cărui structură portan
tă, alcătuită din cadre, este execu
tată în beton aparent. Vîrsta lui 
este aceeași cu a construcțiilor 
vecine — blocuri de locuințe, fini
sate obișnuit, în tencuială și vina- 
cet. Dar, spre deosebire de tencu
iala blocurilor, asupra căreia 
timpul a început, după numai doi 
ani, să-și lase amprenta intempe
riilor și a prafului, cadrele de be
ton armat din magazin și-au păs
trat prospețimea primelor zile.

Cauzele obiective, care se opun 
introducerii betonului aparent ca

Cu totul altfel arată un 
noua magistrală

material de masă în construcții, sîntmaterial de masă în construcții, sînt 
pe cale de atenuare sau dispariție, 
o dată cu studierea și aprofunda
rea tehnologiei sale de punere în 
operă. Doi factori sînt chemați, în 
primul rînd, să-și aducă aportul 
hotărîtor : priceperea proiectantu
lui și conștiinciozitatea executan
ților. Dacă proiectantul — printr-un

pe cale de atenuare sau dispariție,
o dată cu studierea și aprofunda
rea tehnologiei sale de punere în
operă. Doi factori sînt chemați, în
primul rînd, să-și aducă aportul
hotărîtor : priceperea proiectantu
lui și conștiinciozitatea executan

printi-un

aparent la con- 
„Europar din

necesar ca prin-

de unele interven- 
nedorit, așa cum 
mai multe cazuri, 
băi și radiatoare

ților. Dacă proiectantul 
studiu atent în alegerea formelor, 
a materialelor sau a etapizării exe
cuției — poate ajunge mai ușor la 
însușirea cunoștințelor necesare, 
piatra de încercare rămîne conș
tiinciozitatea executantului. Orice 
neatenție în cofrare sau betonare 
poate duce la stricăciuni ireparabi
le. Aceste condiții, de înaltă exi
gență, impuse execuției fac ca 
mulți constructori să privească cu 
neîncredere aplicarea noului ma
terial nu numai la construcțiile de 
masă, dar și la unicate.

în cadrul efortului depus în toa
te domeniile de activitate din țara 
noastră, nu ne este permis a adopta 
anumite procedee fără ca acestea 
să fie trecute prin prisma economi
că. Privit și sub acest unghi, beto
nul aparent prezintă serioase avan
taje, deocamdată în stare latentă, 
dar care îl impun. Chiar dacă ad
mitem un preț de cost mai ridicat 
decît al betonului armat obișnuit, 
prin eliminarea finisajelor și, în 
special, prin reducerea la minimum 
a lucrărilor de întreținere în timp, 
avantajele economice oferite de

montai general 
a strungurilor 
carusel de la 
Fabrica de ma- 
șini-unelte și a- 
gregate Bucu

rești

aplicarea sa apar ca certe. Aceas
tă afirmație trebuie privită însă 
prin prisma performanței cerute. 
Dacă se pretinde un material cu 
suprafața netedă, fără pori, de cu
loare uniformă, necesar unei lucrări 
cu caracter deosebit, prețul de 
cost trebuie comparat cu cel al fi
nisajului adecvat, poate chiar al 
marmurei. Acolo unde finisajul ar 
putea fi o simplă tencuială, adop
tarea aceleiași formule ar însem
na un lux de neîngăduit. în ase
menea cazuri — și ele corespund 
construcțiilor de masă, deci sînt 
cele mai interesante — socotesc 
că este mai indicat a se aplica un 
beton obișnuit, lucrat însă cu 
grijă.

Intre aceste două limite, betonul 
aparent prezintă o gamă inepuiza
bilă de posibilități în exprimarea 
lui plastică. Cofrajul aspru, din 
scînduri negeluite, imprimă în su
prafață amprenta lui, oferind arhi- 
tecților largi mijloace de decorare 
a construcției, în timp ce panourile 
de format mare dau suprafețe ne
tede. O altă cale este reprezentată 
de punerea în evidență a pietrișu
lui din compoziția betonului prin 
spălarea stratului superficial de 
ciment și nisip. în asemenea cazuri, 
pietrișul se alege cu grijă, de cu
lori diferite, căutîndu-se atenuarea 
în mare măsură a culorii cenușii a 
cimentului. Tratarea mecanică a 
suprafeței oferă o textură dură, cu 
granulele în mare parte sparte, a- 
semănarea cu piatra devenind 
pregnantă.

Cele mai mari posibilități de ex
primare, deschizînd drum liber in
tervenției artiștilor plastici în cons
trucții, le prezintă betonul turnat 
în cofraj modelat și betonul sablat. 
Prin modelarea cofrajului cu ajuto
rul sculptării lui sau adăugirii de 
material în interior se obțin ade
vărate basoreliefuri, mijloc de de
corare atît a pereților exteriori, cit 
și a celor interiori. Sablarea urmă
rește și ea un scop asemănător, în 
acest sistem putîndu-se săpa în 
beton diverse desene, direct sau 
copiate pe diapozitive și apoi pro
iectate pe perete.

După părerea mea, este necesar 
ca aplicarea betonului aparent în 
țara noastră să se facă începînd 
cu revizuirea totală a opticii sub 
care au fost privite pînă în pre
zent atît proiectarea, cit și punerea 
sa în operă. Trecînd prin revizuirea 
normelor de timp și de preț de cost, 
consider că se poate ajunge, în 
final, la conceperea betonului apa
rent ca un nou material, cumulînd 
în chip strălucit atît rolul structurii 
portante, cît și cel al finisajului.

de faptul că aici lucrează șapte in
gineri agronomi, un medic veteri
nar și nouă specialiști cu studii 
medii, se poate conchide că G.A.S. 
Sărulești are tot ce-i trebuie pen
tru a da producții mari, la un preț 
de cost redus. Cu toate acestea, în 
ultimii ani, rezultatele obținute de 
ea au fost nesatisfăcătoare. Anul 
1964 l-a încheiat cu o pierdere de 
781 000 lei, iar în anul acesta va rea
liza cel mult 75 la sută din bene
ficiul planificat. Producțiile medii 
la hectar și pe animal sînt modeste 
— la porumb și floarea-soarelui 
chiar mai mici decît în cooperati
vele agricole vecine — iar prețul 
de cost al

Această 
înainte de 
ganizarea 
dăinuie de multă 
ciențe serioase, care împiedică fo
losirea cu randament ridicat a mij
loacelor din dotare. Ele se mani
festă începînd de la organizarea 
teritorială a producției. Deși gos
podăria a reușit să-și comaseze te
renurile într-un singur trup, ale 
cărui hotare prezintă, în general, 
forme corespunzătoare și permit 
cultivarea uneia sau alteia dintre 
plante pe sole cu dimensiuni opti
me și într-o rotație judicioasă, to
tuși, culturile sînt extrem de fărî- 
mițate și dispersate. Anul acesta, 
grîul a fost cultivat pe 19 parcele 
Situate în cele mai diferite colțuri 
ale teritoriului gospodăriei, porum
bul pe 8 parcele, cu o suprafață în
tre 5 și 142 ha, floarea-soarelui pe 
9 parcele și lucerna pe 4 parcele. 
Se neglijează și o altă problemă 
esențială : asigurarea unei rotații 
corespunzătoare a culturilor. în 
timp ce pe unele parcele s-a însă- 
mînțat grîu după grîu 4—5 ani la 
rînd, pe altele s-au însămînțat ani 
în șir plante prășitoare. Aceasta, 
alături de calitatea slabă a unora 
dintre lucrările de pregătire a te
renului pentru însămînțat și de în
treținere a culturilor, a dus, prin
tre altele, la o puternică infestare 
a solului cu buruieni.

Cu o pregnanță deosebită apar 
lipsurile în organizarea producției 
și a muncii atunci cînd analizăm 
mersul diferitelor campanii agri
cole. Să luăm, bunăoară, des
fășurarea campaniei de recol
tare a griului din anul acesta. 
Cu cele 34 de combine pe care le 
are gospodăria, recoltarea, începută 
la 30 iunie, trebuia să se termine, 
după plan, la 10 iulie. Organizarea 
defectuoasă a muncii și frecven
tele întreruperi în funcționarea 
combinelor, care n-au fost repa
rate temeinic înainte de începerea 
lucrului în cîmp, au făcut ca vi
teza zilnică de recoltare să fie de 
peste trei ori mai mică decît cea 
planificată. Din această cauză, deși 
la 15 iulie au mai fost aduse din 
alte gospodării. încă 21 de combine, 
recoltarea s-a încheiat, cu chiu cu 
vai, abia la 28 iulie, iar cheltuielile 
de recoltare aproape s-au dublat.

Defecțiuni și consecințe similare 
au apărut și cu ocazia recoltării 
florii-soarelui și a porumbului. 
După graficul stabilit de conduce
rea gospodăriei, recoltarea florii- 
soarelui trebuia să se execute în
tre 6 și 22 septembrie, cu o vi
teză zilnică medie de 53 de 
hectare. în realitate, s-a exe
cutat între 10 septembrie și 1 oc
tombrie, cu o viteză zilnică medie 
de numai 36,3 hectare. La porumb 
se planificase ca recoltarea să în
ceapă la 7 septembrie, dar s-a amî- 
nat nejustificat cu 10 zile. Pînă la 
5 octombrie, cînd după plan lucra
rea trebuia să fie terminată, din 
cele 570 de heclare cultivate cu po
rumb nu se recoltase nici jumă
tate. Ritmul foarte lent de recol
tare la floarea-soarelui și la po
rumb a împiedicat efectuarea la 
timp și în bune condiții a lucrări
lor care urmau : pregătirea terenu
lui pentru însămînțările de toam
nă și, mai ales, însămînțarea griu
lui. Cu mașinile pe care le are în 
dotare, gospodăria ar fi putut să 
termine însămînțarea griului pînă 
la 15 octombrie. La acea dată 
însă, din 1750 hectare erau însă- 
mînțate doar 785 hectare.

Tovarășii Marin Dudău, di
rectorul gospodăriei, și Alexan
dru 
au 
zele care au făcut ca atît în cam
pania de primăvară, cît și în cam
pania de vară să fie folosit în pro
ducție doar 40—50 la sută din 
timpul de lucru al tractoarelor. în 
fișele tractoriștilor, majoritatea 
covîrșitoare a orelor neproductive 
au fost înregistrate la rubrica în
grijiri și reparații. Aceasta nu nu
mai că nu 
dar indică 
fondului de

Deficiente 
în folosirea mijloacelor de trans
port. Numai așa se poate explica 
de ce transportul unei tone de grîu 
de la combina de recoltat și pînă la 
baza de recepție (distanță medie 5 
km) a costat anul acesta 43,12 lei. 
în campania de recoltare la floa
rea-soarelui s-a folosit numai 20— 
30 la sută din capacitatea de trans
port a camioanelor închiriate de la 
I.R.T.A.

O mare parte din neajunsurile 
care se manifestă în activitatea

produselor este ridicat, 
situație se datorește, 

toate, faptului că în or- 
producției și a muncii 

vreme defi-

Stoian, inginerul șef, nu 
examinat aprofundat cau-

corespunde realității, 
nereguli în folosirea 

salarii.
serioase se constată

segospodăriei de stat Sărulești 
datoresc faptului că aci, brigăzile 
permanente de producție există 
doar în scripte, formal. în realitate 
se lucrează de-a valma, ceea ce 
duce la slăbirea spiritului de răs
pundere pentru munca desfășurată, 
la frecvente cazuri de indisciplină 
în muncă, la minusuri serioase în 
întreținerea și folosirea mijloacelor 
de producție, la greutăți și inco
rectitudini în evidențierea cheltu
ielilor pe culturi, la imposibilitatea 
aplicării corecte a sistemului de 
premiere.

Cit de slabă este preocuparea 
conducerii gospodăriei de stat Să
rulești pentru buna organizare a 
producției și a muncii, rezultă și 
din faptul că, de multă vreme, in- 
ginerul-șef n-a mai elaborat ordi
ne săptămînale de lucru. Cum se

repartizează în această ■ 
cinile? Pur și simplu, 1 
de moment^ în fiecare 
Așa se explică de ce î 
zuri deși, conform ț 
oamenii se prezintă la 
la ora șase și jumătate 
lucreze efectiv după ora > 
țelege că, o dată cu ei, sL 
șinile din dotarea gospoda

O mare răspundere pen. 
ajunsurile ce există în gosp, 
agricolă de stat Sărulești rev. 
conducerii Trustului G.A.S. L 
ceni. Ea n-a sprijinit sufici 
această gospodărie și n-a între 
prins operativ măsurile necesare 
pentru curmarea situațiilor nega
tive constatate. Adesea, munca de 
control și. îndrumare desfășurată 
de trust a îmbrăcat aspectul unei 
veritabile tutele mărunte. Ba mai 
mult, au fost și cazuri cînd unele 
măsuri și indicații ale trustului au 
avut repercusiuni negative asupra 
activității gospodăriei. De pildă, 
spre sfîrșitul lunii aprilie, gospo
dăria a primit dispoziție din partea 
trustului ca, pe lîngă suprafața 
planificată inițial, să mai însămîn- 
țeze cu floarea-soarelui încă 100 
de hectare. Măsura, fiind tardivă, 
a făcut ca pe această solă să se 
obțină o producție medie la ha de 
numai 1 200 kg.

Pentru îmbunătățirea activității 
G.A.S. Sărulești este necesar ca 
trustul Urziceni și Departamentul 
Gostat să ia măsuri eficace încît 
dezvoltarea bazei tehnice materiale, 
să fie însoțită de o creștere cores
punzătoare a producției și redu
cerea substanțială a prețului de 
cost al produselor.

D. STOIAN 
doctor în economie
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Aprovizionarea tehnico-materia- 
lă rațională a șantierelor este dese
ori perturbată chiar și atunci cînd 
proiectele sînt predate la timp și 
complet. Cauza; nu s-a re
nunțat încă la practica dău
nătoare de a se schimba, pe par
cursul executării lucrărilor, solu
țiile tehnice stabilite prin proiec
tul inițial. Aceste schimbări, care 
de cele mai multe ori oglindesc ca
litatea scăzută a proiectelor, pro
voacă imobilizări la unele materiale 
și suplimentarea planului de apro
vizionare cu altele. De. pildă, pe 
șantierul Uzinei de sîrmă și pro
duse din sîrmă Buzău, ca urmare 
a modificării soluției de execuție a 
unor fundații, a rămas în stoc inu
tilizabil o cantitate de fier beton 
în valoare de un milion lei, ceea 
ce a grevat serios costul lucrărilor.

Totuși, inexistența într-o propor
ție anumită a documentației tehnice 
nu justifică pe deplin modul în 
care se stabilește, de către unele 
șantiere, necesarul de materiale, 
tendința de a se aproviziona cu 
cantități cît mai mari, sub masca 
prevenirii unor greutăți incerte, 
care s-ar putea ivi cîndva. De fapt 
corectivul la care s-a recurs în 
privința aprovizionării cu materiale 
— folosit în metodologia actuală de 
planificare — și anume, întocmirea 
necesarului pentru lucrările fără 
documentație pe bază de indici sta
biliți la un milion de lei producție, 
nu a eliminat exagerările. în a- 
cest fel, propunerile aproximative, 
în litera corectivului amintit, care 
pornesc de la loturile de lucru pînă 
la trust și minister, nu sînt supuse 
unei analize amănunțite, ci luate ca 
atare și doar centralizate. Se ajunge 
astfel la o neconcordanță între 
necesitățile planului de producție și 
prevederile celui de aprovizionare, 
la o irosire a unor fonduri materiale 
și bănești. Față de valoarea totală 
a lucrărilor comunicată de forul 
tutelar pentru anul 1966, de exem
plu, întreprinderea șantiere con- 
strucții-montaj din Cluj a majorat 
necesarul de materiale, fără nici 
o bază reală, cu mai mult de 23 
milioane de lei.

în alte cazuri, la stabilirea can
tităților de materiale pe 1966 nu 
s-a ținut seama de stocurile exis
tente la finele anului precedent, 
care pe unele șantiere erau sufi
ciente pentru a acoperi necesarul 
pe trimestrul I. Ignorînd cele mai' 
elementare calcule gospodărești, 
unele șantiere din cadrul între
prinderii de construcții-montaj 
Iași a Ministerului Industriei Con
strucțiilor s-au aprovizionat cu 
oțel beton, carton asfaltat, plăci 
de azbociment, geamuri trase, în 
cantități superioare necesităților 
reale pentru realizarea planului 
pe semestrul I, în timp ce alte uni
tăți au simțit lipsa acestor mate
riale. Tocmai dintr-o asemenea 
cauză, întreprinderea șantiere-con- 
strucții-montaj Brăila a Ministe
rului Industriei Chimice, neavînd 
diferite materiale în primele luni 
ale anului curent, nu și-a putut 
realiza integral sarcinile de plan.

Practica unor întreprinderi de 
construcții de a elabora în mod 
abuziv planuri de aprovizionare, 
necorelate cu cerințele producției, 
are și alte implicații. Se produc 
numeroase operații de suplimentări 
și renunțări de materiale. Anul tre
cut, întreprinderile de construcții 
ale Ministerului Energiei Electrice, 
de pildă, au efectuat 70 de supli
mentări de materiale în valoare 
de 150 milioane lei și 45 renunțări, 
iar la cele ale Ministerului Indus
triei Chimice volumul suplimentă
rilor s-a ridicat la 270 milioane

lei. Totodată, ap 
normative, a e 
ministere. (a1 
țiilor, induf 
nergiei elect 
nele trimest.--.- 
milioane lei, cu 
cunoscute — dobîn; 
pentru împrumuturi 
gradarea și irosirea u

Adeseori, abuzurile, 
și atunci cînd este voiu------ r,---
darea stocurilor supranormative de 
materiale. în acest sens, șantierele 
practică sistemul schimbului într 
ele sau chiar cel al vînzărilor. C 
prilejul tțnor asemenea opera 
rezultă o serie de pierderi impoi 
tante, ca urmare a faptului că n 
se pot recupera în întregime chel 
tuielile de transport, aprovizionare 
și manipulare. Totalul acestor vîn- 
zări, numai la două grupuri de șan-, ■ 
tiere (509 Cluj și 502 Brașov, tute-' 
late de Ministerul Industriei Con
strucțiilor) s-a ridicat .-anuT'trâ'cut 
la cîteva milioane lei, înregistrîn- 
du-se o pierdere de peste 1,6 mili
oane de lei. Dintr-un calcul se des
prinde că volumul redistribuirilor 
de materiale reprezintă, în majori
tatea cazurilor, procente pînă la 38 
la sută din valoarea totală a mate
rialelor folosite, ceea ce reflectă 
lipsa de prevedere, risipa și starea 
de provizorat, întîlnite în aprovi
zionarea unor șantiere.

Situații asemănătoare, determi
nate de concepția dăunătoare „mai 
bine să prisosească", se întîlnesc 
și în ce privește asigurarea utila
jelor și mecanismelor de construcții. 
De regulă, unele șantiere estimea
ză de la început, fără o analiză 
temeinică, un număr mai marș de 
utilaje. în plus, pe parcursul exe-, 
cuției lucrărilor, ur.ele utilaje sînt X 
imobilizate în lucrări fără conti
nuitate, ceea ce împiedică reparti
zarea lor către alte șantiere. O dis
tribuire judicioasă a utilajelor nu 
există nici între ministerele care 
au întreprinderi de construcții în 
subordine. Lipsa de colaborare în
tre ele, precum și faptul că fiecare 
minister tinde spre a avea utilaje 
cît mai multe, pentru a nu fi des
coperit în cazul cînd va trebui să 
execute un volum de lucrări mai 
mare, determină surplusuri de uti
laje. In luna mai, la Ministerul 
Industriei Chimice existau 1720 
diverse utilaje disponibile, din care 
unele, în valoare de circa 8 mili
oane lei, erau susceptibile de a fi 
transferate altor organizații de 
construcții.

Inadmisibil 
anumite organizații de construcții 
solicită unele utilaje peste nevoile 
reale, în condițiile slabei folosiri a 
celor existente.

Cred că din toate acestea rezultă 
clar ce importante rezerve de eco
nomisire a mijloacelor materiale 
destinate investițiilor pot fi valo
rificate' prin înlăturarea exceselor 
în aprovizionarea tehnico-materială 
a unor șantiere. Dacă ținem seama 
că ponderea materialelor în 
costul lucrărilor de construc
ții este de circa. 60 la sută și că 
la multe șantiere: materialele de 
prisos și apoi vîndut.e au necesitat 
cheltuieli în plus de aproape 10 la 
sută, reiese cu prisosință ce mari e- 
conomii s-ar putea realiza la fondu
rile de investiții. De aceea, soco
tesc obligatorie și stringent nece
sară intervenția forurilor de re
sort, pentru ca normativele privind 
aprovizionarea organizațiilor de 
construcții să fie perfecționate, 
pentru ca să se elaboreze noi in
strucțiuni care să asigure creșterea 
răspunderii materiale a factorilor 
cu responsabilități' în domeniul 
utilizării eficiente a fondurilor 
statului.

SUpf

este și faptul că
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cintarului O privire in

aginile „Scînteii" au apărut, 
.imul timp, numeroase punc

te vedere în legătură cu dife- 
j aspecte ale educației tinere- 

ului școlar. Unele s-au referit la 
ridicarea permanentă și sistema
tică a nivelului de cunoștințe al 
elevilor, altele la metode pedago
gice eficiente. în mod firesc, din 
ansamblul acestor metode și pro
cedee instructiv-educative nu a 
fost omis nici rolul notelor ca o- 
glindire a nivelului real de cu
noștințe al școlarilor. Consider că 
nu este întîmplător faptul că apli
carea sistemului de notare revine 
adesea în discuție, întrucît nota 
este un factor cu multilaterale im
plicații educative și cu un pu
ternic caracter mobilizator pe tă- 
rîmul instrucției.

Problema aplicării judicioase a 
sistemului de notare preocupă in
tens colectivele didactice. Frecvent, 
în cancelarie, în discuțiile dintre 
profesori se enunță diferite păreri : 
„în primul trimestru trebuie să 
„strîngi șurubul" ca să mobilizezi 
elevii la învățătură pentru tot res
tul anului școlar", „un elev care a 
luat cîteva note sub cinci tre
buie ascultat de cîteva ori pînă 
să i se dea o notă bună", „un elev 
bun, chiar dacă nu știe lecția nu e 
cazul să primească nota pe care o 
merită — neștiința lui trebuie con
siderată ca un accident"... și altele 
asemănătoare, pline de prejudecăți 
și mai ales cu prejudicii pentru 
desfășurarea normală a procesului 
instructiv și educativ. Unele atitu
dini subiective reflectate în sis
temul de notare pornesc de la o 
părere, cu totul greșită, și anume 
că școala generală de opt ani, fiind

1 o 
este
— o 
pro- 
cu-

rol deseori hotărîtor în 
menținerea acestei noi atitudini 
este notarea obiectivă, fără preju
decăți, a cunoștințelor elevului 
respectiv. Uneori parcă ar fi un 
act dureros sau un moment de în- 
frîngere să înscriem nota 9 sau 10 
alături de un 2 sau 3. De ce ? Dacă 
elevul merită această notă, de ce 
să nu i-o dăm ? Se va „lenevi" din 
nou ? De noi depinde ca delă
sarea să nu mai survină, an- 
trenîndu-1 cît mai des să răspun
dă, verificîndu-i prin sondaj cu
noștințele, apreciindu-1 de fiecare 
dată cu nota meritată. Consider că 
nu trebuie niciodată să ne „doară" 
înscrierea notei 10 în catalog ală
turi de o1 notă mai slabă, ținînd 
seama de efectul ei 
Această măsură nu 
nici inconsecvență

e chiar atît de rău) ; în unele ca
zuri, e drept mai rare, elevii nici 
măcar nu știu cînd au obtinut nota 
respectivă. După părerea mea, 
nota reprezintă o recompensă sau 
o sancțiune dată elevului pentru 
hărnicia sau lipsa lui de preocu
pare fată de studiu. Nota este deci 
a elevului. Atunci cum poate o notă 
să-și îndeplinească rolul educativ 
dacă nu e cunoscută, dacă nu este 
valorificară din 
educativ ? * Cred 
toți elevii să 
dau pentru un

ca 
se 
de 
să

mobilizator, 
poate fi cotată 

atitudinea

trebuie 
să studieze 
nota dorită

Deci nota

obligatorie, elevii trebuie să 
termine cu orice chip, deci nu 
necesară — poate dimpotrivă ■ 
exigență la nivelul cerințelor ■ 
gramei școlare în aprecierea 
noștințelor elevilor.

Cauzele unor note slabe pot fi 
numeroase, în special la elevii din 
clasele mai mici. La începutul șco- 

"om’i se integrează 
’ . de muncă im- 

în clasa a V-a 
mul general de 

•"ursul anilor 
rii, deci noi 
personal de 

,x și niveluri de 
, care cer o anume 

.daptare — desigur 
. fiecare elev în par- 
■ondiții este firesc ca 
te consideră că e su- 

cR-eașcă în fugă lecția, 
temei? în clasă (fără a

larității un.’ 
ai greu în 
5 de n~--

'>5

respectiv nu 
se întîmplă să 
chiar dacă fe- 
Va primi în 
ce va ridica 

răspuns.

lUtul bd 
ă copieze 
e înțelege conținutul), să ia nota 

sau chiar 2. Uneori asemenea 
te se repetă. Dacă elevul începe 
fie mai atent la explicații, se 

.răduiește să participe mai activ 
i lecții, înseamnă că a înțeles cum 

viebuie să învețe pentru a-și în
suși cunoștințele la nivelul exi
gențelor profesorului, că dorește 
ca părerea despre el să fie schim
bată, că vrea să-și corecteze no- 
telă’-pro.aste.

profesorul&,|nici lipsă de exigență, 
ci doar obiectivitate.

Din păcate, există și situații in
verse, pe care «elevii le comentează 
defavorabil. Este vorba de atitudi
nea preferențială a unor profesori 
față de unii elevi. Nu de puți
ne ori, asemenea elevi cu faimă 
de copii silitori — obținută, de
sigur, prin eforturi lăudabile — 
primesc note mari, chiar 10, doar 
pentru o completare, nu totdea
una esențială, la răspunsul altui 
elev care a expus o bună parte 
din lecție. Sau, ceea ce este mai 
grav din punct de vedere educativ 
și impresionează demobilizant în
treaga clasă, elevul 
primește notă cînd 
nu cunoască lecția, 
nomenul se repetă, 
schimb 10 imediat
mina și va da un scurt 
Oare menținerea ritmului de mun
că susținut și consecvent și la acei 
elevi care fac parte din categoria 
fruntașilor clasei nu se realizează 
tot prin obiectivitate în notarea 
cunoștințelor ?i Fără îndoială, da ! 
Fiecare elev din clasă trebuie să 
înțeleagă că notele mari nu se 
moștenesc, ci se cuceresc și se men
țin printr-un studiu susținut și 
ritmic.

Nu de puține ori se întîmplă ca 
elevii să-i întrebe pe diriginți sau 
pe alți profesori de care se simt 
mai apropiați ce notă au obținut la 
un obiect sau altul la care au fost 
ascultați. De ce nu i-au întrebat 
chiar pe profesorii care i-au notat ? 
Răspunsurile sînt diferite : un pro
fesor nu „obișnuiește" să spună 
notele, le trece în catalog după 
oră, în cancelarie, altul nu comu
nică notele decît dacă elevul pre
zintă carnetul de elev (ceea ce nu

punct de vedere 
că este bine 

știe ce note 
anumit nivel 

răspuns, la ce cerințe
facă față, la ce nivel 
pentru a putea obține 
la materia respectivă, 
nu numai că nu trebuie păstrată 
în secret, dar își atinge scopul a- 
tunci cînd este comunicată între
gii clase (chiar cu scurte aprecieri 
referitoare la nivelul de cunoștin
țe, la strădaniile celui în cauză).

De altfel, notele înscrise în ca
talog nu reprezintă un aspect for
mal sau o simplă obligație impusă 
de tradițiile școlare. A „umple" ca
talogul cu numărul de note obli
gatoriu prin acordarea a 2—3 cali
ficative în Ultima săptămînă nu re
zolvă nici pe departe problemele 
puse de sistemul de notare cu toate 
implicațiile sale amintite, în parte, 
mai înainte. în plus, în asemenea 
condiții ne lipsim de un mijloc im
portant prin care-i putem antrena 
pe elevi la un studiu ritmic/' 
Nu poate fi neglijat nici aspectul 
legat de informarea și prin note a 
părinților asupra nivelului de pre
gătire și preocupării pentru studiu 
a fiilor lor.

Se mai întîmplă că la unele o- 
biecte, cu mai multe ore pe săptă
mînă în program, trece cîte o lună 
și mai bine de la începutul tri
mestrului fără ca vreun elev să fie 
notat. Uneori în catalog apar sem
ne sau cîte o linie sub care este 
pusă o dată. Ce s-a întîmplat ? E- 
levul a răspuns la materia res
pectivă și a știut, dar... mai trebuie 
ascultat pentru a primi o notă 
bună, sau nu a știut și de data a- 
ceasta nu i s-a dat notă... dar a 
fost însemnat. De ce nu primește 
elevul recompensa obiectivă me
ritată pentru munca sa mai bună 
sau mai puțin corespunzătoare ? 
Acordarea notei în toate cazurile 
în care elevul a răspuns ar evita 
și situația ca în catalog să fie in
suficiente note la cîte un obiect.

Problema este departe de a fi 
epuizată. Sînt doar cîteva din as
pectele mai esențiale pe care con
sider că le ridică raportul profe- 
sor-elev prin intermediul sistemu
lui de notare. Mînuirea cu spirit 
de răspundere și cu tact pedagogic 
a acestui 
tiv poate 
sarcinilor 
care stau
dagogice din școli.

CLUJ (corespondentul „Scîn- 
teii“). — La Muzeul de istorie 
din Cluj s-a deschis o nouă secție 
de istorie medie care cuprinde 
perioada istorică de la formarea 
poporului român — sec, X — 
pînă la revoluția din 1848. 
Aici întîlnim mărturii din feu
dalismul timpuriu — sec. 
X pînă la jumătatea sec. XIV, 
folosindu-se ca documenta
ție descoperirile arheologice de 
la Dăbîca, Morești, Noșlac, 
Ocna Sibiului. Apoi, vizitatorul 
face cunoștință cu momente din 
mișcările țărănești din Transilva
nia — cea de la Bobîlna, a lui 
Cheorghe Doja. O încăpere este 

. rezervată dezvoltării orașelor me
dievale din Transilvania, a insti
tuțiilor acestora, vieții breslelor, 
dovedite cu stampe, gravuri, do
cumente originale, harta drumu
rilor comerciale și altele.

Alte documente vorbesc de is
toria politică și militară a Tran
silvaniei, de luptele duse de Mi
hai Viteaza, Iancu de Hunedoa
ra și alții. Cultura feudală în 
Transilvania este prezentată prin 
niște tiparnițe, printre care cea 
a lui loan Caiani, din a doua 
jumătate a sec. al XVII-lea, ti
părituri ide lui Coressi, liturghie- 
rul de la biserica din Feleac, pic
turi pe sticlă. Alte documente sînt 
legate de activitatea reprezentan
ților școlii ardelene. Ultima parte 
a muzeului este rezervată perioa
dei descompunerii feudalismului, 
momente mai importante din 
timpul răscoalei lui Horia, Cloșca 
și Crișan etc.

Noua secție a Muzeului de 
istorie din Cluj aduce o im
portantă contribuție la cunoaș
terea luptei comune a poporului 
român și a naționalităților con
locuitoare din această parte a 
țării pentru libertate și o viață 
mai bună.

CHIMIA
în ultimele două decenii, chi

mia polimerilor a cunoscut o dez
voltare impresionantă. Un moment 
important l-a constituit descope
rirea polimerizării etenei (etilenei) 
la presiune scăzută de către prof. 
K. Ziegler în anul 1953. Ca ur
mare, polietena (polietilena) a pu
tut fi obținută la presiune nor
mală, în locul presiunii de peste 
1 000 atm. la care se recurgea îna
inte. Aceasta a însemnat un re
marcabil pas înainte pe calea pro
ducerii acestui material cu va
loroase însușiri fizice și chimice, 
avînd 
practice. Alt punct de cotitură 
fost și descoperirea proceselor 
polimerizare stereospecifică a 
nor produse petroliere, 
sînt alfa-olefinele și diolefinele. în 
1954, G. Natta și școala lui au ob
tinut din aceste hidrocarburi poli
meri ale căror macromolecule au 
prezentat o structură spațială re
gulată. Descoperirea a găsit curînd 
aplicații deosebit de interesante în 
industria chimică și mai ales în 
cea petrochimică, care realizează 
monomerii olefinici și diolefinici, 
necesari obținerii unor polimeri 
importanți, la un preț de cost mai 
scăzut decît al celorlalți mono- 
meri folosiți în industria polime
rilor sintetici. Descoperirile lui 
Ziegler și Natta au dus la realiza
rea de polimeri în care lanțurile 
mari ale moleculelor prezintă o 
structură spațială regulată, ceea ce 
le conferă anumite proprietăți spe
cifice, cum este, de pildă, rezis
tența la temperaturi foarte înalte.

Spre deosebire de polietena ob
ținută la presiuni înalte, cea la 
presiune scăzută prezintă avanta
jul că necesită instalații mai puțin 
costisitoare și mai puțin delicate. 
Faptul a suscitat de la început in
teresul industriei. Trebuie să spu
nem că în ce privește costul celor

astăzi largi întrebuințări 
a 

de 
u- 

cum

important mijloc educa- 
contribui la realizarea 
instructive și educativă 
în fata colectivelor pe-

POLIMERILOR
de prof. Giulio NATTA

Laureat al premiului Nobel

două polietene nu există deose
bire ; la polietena la presiune scă
zută, costul catalizatorului și al 
proceselor de purificare a polime
rului obținui compensează de fapt 
costul aparaturii folosite în celă
lalt procedeu. Totuși, realizarea 
polietenei la presiune scăzută se 
impune prin calitatea superioară 
a produsului final. Polimerii rea
lizați prezintă o cristalinitate de 
85—90 la sută și, în același timp, 
o substanțială îmbunătățire a pro
prietăților fizice și tehnologice. 
Polietena obținută pe această cale 
este preferată celei la presiune 
înaltă, în cazurile în care i se cere 
produsului să reziste la o tempe
ratură mai ridicată, să aibă o 
mare duritate și rezistență la trac
țiune. Dacă necesitățile reclamă 
un produs cu o elasticitate și fle
xibilitate mai mare, precum și 
transparență, este preferată polie
tena obținută la presiune înaltă.

Ziegler a cedat drepturile asu
pra procedeelor sale privind poli- 
merizarea etenei, unor societăți 
chimice din Anglia, S.U.A., Japo
nia, care continuă cercetările asu
pra polietenei — astăzi unul dintre 
cele mai importante materiale 
plastice.

Procedeele de polimerizare ste
reospecifică au găsit de asemenea 
o largă aplicare, 
dată, în anul 1958, 
tecatini din Italia 
industrială aceste 
derea obținerii unui nou polimer 
— polipropena izotactică. Noul 
produs, ale cărui molecule prezintă 
o structură spațială regulată, este 
folosit la obținerea de materiale

Pentru prima 
societatea Mon- 
aplică pe scară 
procedee în ve-

colectiv 
studenți din ultimul 
an al Institutului 
de teatru „Szent- 
gyorghi Istvan" din 
Tg. Mureș a pus de 
curînd în scenă 
piesa „Troienele" 
de Euripide. Regia 
spectacolului: prof. 
Kovâcs Gyorgy. în 
clișeu : scenă 

„Troienele" 
Foto : M. Andreescu

plastice, de fire și fibre sintetic») 
filme. Acestea din urmă au o re
zistență foarte mare, prezentînd 
totodată transparența și luciul ce
lofanului.

înainte de această descoperire 
se cunoșteau numai unii polimeri 
ai propenei cu greutate moleculară 
mică și care, datorită structurii 
spațiale neregulate, erau lichizi sau 
amorfi. Spre deosebire de aceștia, 
polimerii cu structură spațială re
gulată ai propenei prezintă o 
greutate moleculară mai mare, 
temperatura de topire cuprinsă 
între 170°—180° C, deci mai înal
tă decît a polietenei lineare (130°— 
135° C), cristalinitate și duritate. 
Polimerii de acest tip prezintă 
proprietăți mecanice optime, dato
rită cărui fapt s-a trecut la pro
ducerea lor pe scară industrială și 
în alte țări.

Polipropena se folosește la obți
nerea unor fibre textile ieftine, 
printr-o tehnică analogă celei u- 
tilizate pentru producerea nylonu- 
lui. Descoperindu-se procedee care 
permit modificarea compoziției 
chimice a fibrelor, s-a putut obți
ne o fibră ușor colorabilă, spre 
deosebire de fibra inițială care se 
colora greu. Fibra polipropenică, 
deși prezintă o densitate mai mică 
comparativ cu toate fibrele natu
rale și sintetice cunoscute, are to
tuși înalte calități mecanice și o 
mare rezistență la uzură. Fibra po
lipropenică poate fi folosită la fa
bricarea unor țesături de înaltă 
calitate, în amestec cu bumbacul 
sau cu lîna. Creșterea masivă, an 
de an, a producției de polietenă și 
polipropenă în diferitele țări 
lustrează importanța 
acestor polimeri.

Noile procedee de 
îngăduie și obținerea 
ciucuri sintetice. Unele dintre a- 
cestea conțin, de asemenea, poli
meri cu o structură spațială regu
lată, avînd ca punct de plecare 
diolefinele. Astfel poliizoprenul 
obținut în Statele Unite este 
un produs cu o constituție identică 
cu aceea a cauciucului natural, în 
timp ce poliizoprenul fabricat în 
Italia are o structură identică cu 
gutaperca naturală și se folosește 
la producerea cauciucului dur.

G. Natta și colaboratorii săi au 
sintetizat și unii copolimeri care 
prezintă importanță deosebită, por
nind de la etenă și propenă, pre
cum și copolimeri ai propenei cu 
diolefine. De circa un an de zile 
acești noi copolimeri 
pe scară industrială, 
puși macromoleculari 
un preț de cost redus 
racteristici mecanice și elastice op
time. densitate inferioară altor 
cauciucuri, precum și avantajul 
de a se putea vulcaniza cu ajuto
rul tehnicilor uzuale.

Eficiența procedeelor de polime
rizare menționate ne permite să 
prevedem, pentru anii care urmea
ză, dezvoltarea acestor procedee, 
utilizarea pe scară tot mai largă 
a copolimerilor etenă-propenă, ex
tinderea folosirii copolimerilor în 
producția cauciucurilor de auto
mobil, precum și dezvoltarea con
tinuă a producției de fibre poli- 
propenice.

i-
crescindă a

polimerizare 
de noi cau-

se realizează 
Acești com- 

obținuti la 
prezintă ca-

Prof. O. ROȘEANU
Liceul „Spiru Haret“ 
din București

0 Teatrul de Operă și Balet : DON CARLOS — 19,30.
ffl Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNĂ —;
19.30.
» Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : PA
TIMA ROȘIE — 19,30.
® Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA —
19.30. (sala din sti. Al. Sabia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINII. — 10, TACIIE, IANKE ȘI CADlR — 20.
» Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : IIENRIC AL 
IV-LEA — 20.
i# Teatrul „Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPITER — 20. 
.» Teatrul Mit: > INCIDENT LA VICIIY — 19,30.
O Teatrul „lob Creangă" : 104 PAGINI DE DRAGOSTE —
19.30.
o Teatrul evreiesc de stat : BLAZONUL — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER 
ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 10,30, (sala din str. Academiei) : 
AMNARUL — 17.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20.
» Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
MAGISTRALA TINEREȚII - 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL — 
19,30.

CINEMA
9 FEMEIA NISIPURILOR : patria (completare Dimensiuni) — 
- 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
«9 TUNELUL — cinemascop : Republica (completare 6 000 de 
ani) — cinemascop — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
9 MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Luceafărul — 10; 
12,30; 15,15; 18; 21,15,
e CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Festival (com
pletare 6 000 de ani) — 9; 12; 15; 18; 21, Excelsior — 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,45, Melodia — 8,30;. 1113,30;.. 16; 18,30;
21.
0 MARIA CANDELARIA : Cinemateca 4- 10; 12; 14.
© FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I: București (completare Ziua 
recoltei) — 9; 11,15; 13,.30; 16,30; 18,45; 21, Feroviar (comple
tare Vox Maris) — 9) 11,15; 13,30; 16;'18,30;’ 21, Modern 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Bacău) .— 9; 11,45; 15,30; 18,15;- 21.
© CINCI CARTUȘE: Lumina — 8,45; 1F,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
A LAGUNA DORINȚELOR : Capitol (completare Vox Maris) 
—9; 11,15; 13,30, .16; . 18,15; 20,30.
0 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS .: Victoria (completare -Soarele 
rănit) — 9; 11; 13; 15ț 17;. 19; 21, Flacăra (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în I regiunea Bacău) — 
15,30; 18; 20,30.
O VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I: Central (completare Des
chiderea noului f-, 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.
e JUDECAREA PISOIULUI BRNJO — REGELE ANIMALELOR: 
Doina — 9; 11.
® MOBY DICK : Doina — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 INVIZIBILUL VIZIBIL — 1N ORAȘUL LUI PUȘKIN —

TIMPUL, LEGENDE, OAMENI DE ȘTIINȚĂ — SOARELE RĂ
NIT — VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE 
STAT ÎN REGIUNEA GALAȚI : Timpuri Noi — 9—21 în
continuare.
© FANTOMAS — cinemascop ; FANTOMAS SE DEZLĂN
ȚUIE — cinemascop ; Giulești 10,30; 15,30; 19,30.
© NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : înfrățirea între popoare 
(completare Orizont științific nr. 5) — 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Moșilor (completare „EU") — 15,30; 18; 20,30.
O CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 
9—12,30 în continuare : 16; 19,30.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop ; Buzești (comple
tare Tradiții maramureșene) — 15,30; 18; 20,30, Gloria (com
pletare Centum annl Academiae) — 9; 11,30; 15,ă0; 18; 20,30. 
O BOCCACCIO '70 : Cotroceni (completare Margareta) — 
15,15; 18; .20,45.
© VREMEA ZĂPEZILOR : Gri vița (completare Frunze) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30. 21, Floreasca (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Galați) — 9; 12; 
15; 18; 20,45.
0 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop ; Bucegi 
(completare Pictorul Ghiață) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Aurora (completare O noapte de vis) — 8,30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45, Flamura (completare 6 000 de ani — cine
mascop) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
O CENUȘĂ —■ cinemascop : (ambele serii) : Unirea — 15,30; 
19.
© STEAUA FĂRĂ NUME: Tomis — 9; li; 13; 16; 18,15;
20.30, Miorița — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ambele 
completarea Vox Maris).
® DILIGENȚA : Cosmos (completare Antagonisme) — 15,30;
17.45, 20,15, Drumul Sării (completare Brâncușl Ia Tîrgu Jiu) 
— 15,30; 18; 20,30, Pacea (completare Inima și conștiința) — 
11; 15,45; 13; 20,15.
© ZORBA GRECUL: Arta — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
• CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Popular —
15,30; 18; 20,30.
O AVENTURILE LUI WERNER HOLT (ambele serii) : Crîn- 
gași - 15,30; 19.
© FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Volga 
(completare Fermenții Ia lucru) 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
© UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Rahova (completare 
Campionatele mondiale de popice — 1966) — 15,30; 18;
20.45, Ferentari (completare Tînărul căsătorit) — 15; 17,45;
20.30.
0 MAMĂ CIUDATĂ : Lira (completare Brâncuși la Tîrgn 
Jiu) - 15,30; 18; 20,30
O PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Progresul (completare Lacul le
bedelor) - 15,30; 18; 20,30.
O SAMBA : Vilan — 15,30; 18; 20,15
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI: Viitorul — 
15,30; 18; 20,30.
© N’OTRE DAME de PARIS : Colentina — 15,15; 17,45; 20,15.

18.00 — Pentru cei mici : „Ala Bala" — Pentru tineretul șco
lar : România pitorească 1966 : Pe Dunăre.

18.50 — Publicitate.
18.58 — Ora exactă.
19.00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19.23 — Buletinul circulației rutiere.
19.30 — Un bilet la alegere — Examen muzical cu Jean Io-

nescu.
20.00 — Spectacol festiv.
21.15 — Săptămînă.
22.15 — Avanpremieră,
22.30 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23.00 — închiderea emisiunii.

Muncă de cameră

romanească
O seară de muzică de 

cameră românească, desfă
șurată recent în Sala mică 
a Palatului, a avut darul de 
a crea ascultătorilor bucurii 
artistice autentice și profun
de. Se remarcă varietatea și 
interesul repertoriului, cu- 
prinzînd în majoritate pri
me audijii, pasiunea și se
riozitatea interpretării. Al
cătuit în prima parte din 
două cvartete de coarde și 
în a doua din piese voca
le, programul a izbutit — 
în această formulă mai pu
țin frecventă — să rejină 
vie atenția publicului.

Confirmînd predilecția 
autorului pentru resursele 
muzicii de cameră, Cvarte
tul nr. 2 în fa major de Tu
dor Ciortea, realizat cu ani 
în urmă, a adus prinosul u- 
nei simțiri lirice, bogat nu
anțată în culori pitorești ste
nice, robuste. Diferențiată 
ca densitate a substanței 
muzicale în secțiunile dina
mice, căpăfînd în partea 
lentă întreaga dezinvoltură 
emoțională, lucrarea a găsit 
în formația Igor Turjanschi 
— vioara I, Miroslava Pa- 
șici — vioara a ll-a, Vio
leta Alexandrescu — violă, 
Gheorghe Moțatu — vio
loncel, interpreți care i s-au 
dedicat cu ardoare. Spo- 
rindu-și acel fond de trăire 
lăuntrică în măsură să e- 
chilibreze și să unifice e- 
moțional și tehnic contri
buția partenerilor, tînăra

formație va putea ajunge la 
împlinirile artistice aștepta
te. Ea și-a întregit contri
buția în același program, 
prezentînd în primă audiție 
Cvartetul nr. 2 de Anafol 
Vieiu. Fruct al perioadei de 
formare a personalității au
torului, lucrarea dezvăluie 
un temperament dramatic 
clocotitor, dublat de un spi
rit lucid.

Deosebit de semnificativ 
prin tendințele și valorile 
afirmate ne-a apărut pro
gramul de lieduri al serii. 
Două cîntece pe versuri de 
Bacovia ale Feliciei Don- 
ceanu au avut plasticitate, 
genul cerînd, desigur, pînă 
la desăvîrșire, o mai cute
zătoare și inspirată realiza
re. Interpreta pieselor, mez- 
zosoprana Martha Kessler, 
acompaniată la pian de Ni- 
colae Rădulescu, a prezen
tat liedurile Corbul după 
Lucian Blaga, Cîntec des
pre an după Marcel Bresla- 
șu și Lupii pe versuri de 
Mariana Dumitrescu, trei 
piese noi care se adaugă 
creației deschizătoare de 
drumuri în acest gen a lui 
Mihail Jora.

Șlefuite cu arfă măiastră, 
care egalează pe aceea a 
alcătuitorilor anonimi de 
cîntece românești, liedurile 
lui Jora îmbină firescul 
desfășurărilor melodice, 
spontane și elocvente cu a- 
cea cutezanță armonică și 
de însoțire instrumentală ce

emană din vasta experiență 
componistică a autorulu . 
Cîntecele, în înțelesul cel 
mai propriu al cuvîntului, 
create de Jora, solicită o 
comunicare de maximă ci
zelare și autenticitate, con
diții care la prima audiție 
a pieselor au fost realizate, 
în parte, de către Martha 
Kessler.

Ciclul de lieduri Mesaje 
de Alfred Mendelsohn, 
pentru voce, pian și cvar
tet de coarde, lucrare in
terpretată postum, a prezen
tat un mare interes artistic. 
Tălmăcind în creația poeti
că a Marianei Dumitrescu 
virtuți de gîndire și expre
sie adecvate propriei vi
ziuni artistice, A. Mendel
sohn a dat în cele două ci
cluri, care încheie strădanii
le sale creatoare, măsura 
înaltă a realizărilor muzi

cianului. Vocea unifică prin 
dramatismul contrastelor de 
mișcare valoarea expresiei 
ritmico-melodice cu aceea a 
cuvîntului, iar țesătura in
strumentală activează cu 
deplină eficiență pianul în 
rol conducător și cvartetul 
de coarde în funcția co
mentatoare a corului antic. 
Ciclul Mesaje a fost re
dat cu excepțională putere 
de pătrundere a conținutu
lui și sfăpînire a tehnicii 
vocale de către soprana E- 
lisabefa Neculce-Carțiș, a- 
companiată la pian de Ma
riana Kapdebo și de cvar
tetul de coarde alcătuit din 
Lucian Rogulski — vioara 
I, Helmuth Schneider — 
vioara a ll-a, Otto Roth — 
violă și Tiberiu Ungureanu 
— violoncel.

Vasile TOAAESCU

Czyz — h pupîtrtd

Henryk Czyz, unul dintre 
cei mai reputați dirijori po
lonezi, sub conducerea că
ruia s-a consolidat ca for
mație de prim rang orches
tra simfonică din Lodz, ni 
s-a înfățișat la pupitrul Fi
larmonicii ca un artist care 
abordează lucrările interpre
tate într-un stil simplu, con
cis, adecvat ; trei lucrări, 
trei țărmuri de gîndire, di
ferite, au fost transmise cu 
o mare acuratețe. Czyz se 
dăruiește cu temperament, 
cu elan, ocolește spectacu
losul. Este corect, nuanțea

ză cu strictețe și în acest 
sens a făcut un foarte bun 
cuplu cu pianistul Corneliu 
Gheorghiu, solist în Con
certul pentru pian și or
chestră în sol major nr. 4 
de Beethoven. Interpretarea 
a înclinat spre caracterul 
sobru al acestei „simfonii 
concertante" beefhovenie- 
ne, înmănunchind ideile, 
cantilenele ; întreaga desfă
șurare a emanat forța inte
rioară a creatorului, impe
tuozitate și mai puțin su
flul de poem pe care-l știm 
specific lucrării.

Tn „Liturgica", cea de-a 
treia simfonie a lui Honeg
ger, Henryk Czyz a căutat 
să redea acea apăsare a 
întunecimii războiului, ca
racterul abrupt, tăios, al te
melor, a tins să se con
topească cu nuanța de pro- 
gramatism a lucrării. Ho
negger a fost un compozi
tor care s-a descătușat de 
reguli apriorice și rigide, a 
îmbinat elemente de stil 
franceze și germane, a îm
pletit într-o sinteză sponta
nă elementele pozitive ale 
impresionismului francez cu 
ecouri ale romantismului 
german. Și această carac
teristică este vizibilă în 
special în simfonii ; mește
șugul luminează idei, sen
timente, le valorifică — lu
cru care s-a desprins din 
concert.

Czyz este un propagator 
al muzicii moderne. Ast
fel în programul bucu- 
reștean a oferit o pri
mă audiție a unei lucrări 
aparținînd tînărului compo
zitor polonez Penderecki și 
anume „De natura sonoris”. 
Îmbinînd emisiile cele mai 
obiș nuite cu inovările, con- 
turînd de fapt o glumă, un 
scherzo modern, lucrarea 
cere a fi înțeleasă ca un joc 
de țesături timbrale. Ele
mente de jazz care, curios, 
merg în canon, creșteri pe 
un singur sunet, dialog în
tre suflătorii de alamă și 
trepidația corzilor, frîngen 
sonore lăsind în urmă o 
frază stinsă a contrabasului
— au cerut abilitate instru
mentiștilor, perfectă stăpini- 
re a partiturii de către diri
jor. Libertăți de mișcare, 
de intrare a fiecărui inter
pret — de fapt dificultăb
— au fost depășite, dînd 
posibilitatea unei prime au
diții remarcabile.

Smciranda GEORGESCU
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SOSIREA MINISTRULUI
COMERȚULUI EXTERIOR AL U.R.S.S.

SEMNAREA ACORDULUI P8IVIND SCHIMBUL

La invitația ministrului comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară, 
joi la amiază a sosit în Capitală 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., N. S. Patolicev, în frun
tea unei delegații economice, care 
va face o vizită în țara noastră. Cu 
acest prilej, vor fi purtate discu
ții privind livrările reciproce de 
mărfuri între Republica Socialis
tă România și Uniunea Sovietică 
pe anul 1967 și vor fi semnate do
cumentele respective.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Dumi
tru Bej an, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului

exterior, Ion Avram, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exte
rior.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
în după-amiaza zilei de joi, la 

Ministerul Comerțului Exterior au 
început convorbirile dintre dele
gațiile economice guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România, 
condusă de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și 
U.R.S.S., condusă de N. S. Patoli
cev, ministrul comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice, cu privire la 
schimburile comerciale pe anul 
1967 dintre cele două țări.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI
5 1

DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNĂ
Joi la amiază a părăsit Capitala 

delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, care a luat parte 
la manifestările organizate în Re
publica Socialistă România, cu pri
lejul celei de-a 49-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Din delegație, condusă de L. I. 
Florentiev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul agriculturii al 
R.S.F.S. Ruse, deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., au mai făcut 
parte A. T. Lavrentieva, ministru 
adjunct al industriei ușoare a 
U.R.S.S., D. M. Ahmedov, docent 
la Institutul de medicină din Tad
jikistan, regizorul de film G. L. Ro
sal, artist al poporului din R.S.F.S. 
Rusă, Eroul Muncii Socialiste M. I. 
Paniukov, director al Combinatului

de păsări din Glebov, regiunea 
Moscova, membri ai conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, și I. A. Voronțov, 
secretar responsabil al Asociației.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de Barbu Popescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., Ni- 
colae Popa, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., oa
meni de știință și cultură.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

Lucrările Conferinței europene 
a orarelor trenurilor de marfă

La Palatul Căilor Ferate din 
București s-au deschis, joi diminea
ța, lucrările Conferinței europene 
a orarelor trenurilor de marfă — 
L.I.M. Participă reprezentanți ai 
administrațiilor feroviare din Aus
tria, Belgia, Marea Bfitanie, Bul
garia, Cehoslovacia, Danemarca, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Elveția, Franța, Grecia, Italia, Iu
goslavia, Norvegia, Olanda, Polo
nia, România, Spania, Suedia, Un
garia, precum și reprezentanți ai 
Uniunii Internaționale a căilor fe
rate și ai altor organisme ferovia
re europene. Este prezent Eduard 
Matula, președintele Administra

ției garante a Conferinței europene 
a orarelor trenurilor de marfă.

Actuala conferință analizează e- 
laborarea unor noi orafe pentru 
trenurile exprese europene de măr
furi — T.E.E.M., căile de ridicare 
a economicității și vitezei acestor 
trenuri, precum și asigurarea unor 
legături mai bune între graficele 
lor de circulație. De asemenea, se 
vor dezbate probleme privitoare 
la circulația vagoanelor refrigeren
te în traficul internațional.

Conferința va alege noile orga
ne de conducere ale acestui orga
nism internațional, pe perioada 
1967—1971. (Agerpres)

CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH

Egalitate înaintea ultimelor două runde
Cu două runde înainte de înche

ierea campionatului republican fe
minin de șah, în clasament conduc 
Elisabeta Polihroniade și Suzana 
Macai cu cîte 8 puncte fiecare, ur

mate de Margareta Teodorescu — 
7,5 puncte, Gertrude Baumstarck 
și Maria Desmireanu — cîte 7 
puncte etc. în runda a 11-a, Poli
hroniade a fost învinsă de Macai.

polo Dinamo București
în startul în „C. C. E.“

La Szczeczin (Polonia) se va des
fășura, sîmbătă și duminică, tur
neul preliminar din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe 
apă, la care participă campioanele 
Cehoslovaciei, Poloniei, României 
și Ungariei. Prima clasată din a- 
cest turneu va continua competiția

Ieri I
Ieri pe patinoarul artificial din 

parcul „23 August" au continuat 
meciurile din cadrul campionatu
lui republican de hochei pe ghea
ță. Echipa Dinamo București nu a 
putut învinge pe Agronomia Cluj 
cu care a terminat la egalitate:

în grupa de la Zagreb, iar cea 
de-a doua în grupa din Italia. Re
prezentanta țării noastre, echipa 
Dinamo București, cuptinde prin
tre alții pe Zahan, Grințescu, Măr- 
culescu, Frățilă, Novac, Zamfires- 
cu, Mihăilescu etc.

3—3 (0—1, 1—2, 2—0). Celelalte re
zultate înregistrate: Politehnica 
București—Tîrnava Odorhei 7—0 
(2—0, 3—0, 2—0) ; Steaua—Voința 
Miercurea Ciuc 7—1 (1—1, 4—0, 
2—0). Astăzi este zi de odihnă.

(Agerpres)

Meciuri internaționale de fotbal
După desfășurarea efapei a XIl-a a 

campionatului categoriei A de fotbal, 
programată sîmbătă, jucătorii din lo
turile republicane vor susfine noi în- 
tîlniri inte'rnafionale.

— Reprezentativa de seniori, pe 
care o așteaptă dificila confruntare 
de la 26 noiembrie cu echipa Italiei 
— în cadrul campionatului european 
intertări — va susfine joi 17 noiem

brie, la Ploiești, o partidă de verifi
care în compania primei formalii a 
Poloniei.

— Miercuri, 16 noiembrie, pe sta
dionul „Republicii” din București, lo
tul olimpic va întîlni selecționata de 
tineret a R. F. Germane, iar la 23 no
iembrie va juca la Deventer cu e- 
chipa de tineret a Olandei.

În cîteva rînduri
9 Rezultate din cadrul competiției 

internaționale de fotbal „Cupa Cupe
lor" : Servette Geneva — Sparta Rotter
dam 2—0 ; Shamrock Rovers (Irlanda) 
— Bayren Munchen 1—1 ; Real Sara
gossa — Everton (Anglia) 2—0.

® Cassius Clay, campionul mondial 
de box la categoria grea, și șalanjerul

său, Cleveland Williams, care se vor în
tîlni luni într-uu meci pentru titlul mon
dial, au fost supuși unui examen me
dical. La cîntarul oficial, Clay a înre
gistrat 94,800 kg, iar Williams 98,200 
kg. Fostul campion mondial Joe Louis 
a declarat că această diferență de 
greutate nu este un handicap prea im
portant pentru actualul deținător al 
titlului.

DE MĂRFURI Șl PLĂȚI PE ANUL 1967 
’ ÎNTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

SI R.P9 D. COREEANĂ

TELEGRAME EXTERNE
Plecarea din R. P. Albania

a delegației C. C. al P. C. R.
în urma 

desfășurat 
prietenie și înțelegere reciprocă, la 
10 noiembrie 1966 s-a semnat la 
București „Acordul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe anul 
1967 între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară De
mocrată Coreeană".

în cadrul Acordului semnat, par
tea română va livra în Republica 
Populară Democrată Coreeană 
mașini și utilaje, piese de schimb, 
anvelope, produse sodice, parafi
nă, medicamente și alte mărfuri. 
Republica Populară Democrată Co
reeană va livra în Republica So
cialistă România diverse oțeluri a-

tratativelor care s-au 
într-o atmosferă de

liate, laminate de oțel, plăcuțe de 
metal dur, metale neferoase, pro
duse minerale și altele.

Acordul a fost semnat din par
tea română de Valentin Steriopol 
— adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, iar din partea core
eană de Phan The Riul — adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

La semnare au participat, din 
partea română Gh. Cioară — mi
nistrul comerțului exterior, și D. 
Bejan — prim adjunct al minis
trului, iar din partea coreeană 
Giăn Du Hoan — ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București. De 
asemenea, au fost prezenți membrii 
celor două delegații.

TIRANA 10 (Agerpres). — La 10 
noiembrie a. c„ a părăsit Republi
ca Populară Albania, indreptîn- 
du-se spre patrie, delegația C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, care a participat la lu
crările celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncii din Albania.

La aeroport, delegația Partidului 
Comunist Român a fost condusă 
de Adil Ciarciani, membru al Bi
roului Politic al C.C al Partidului 
Muncii din Albania, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, To
nin Jakova, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, se
cretar al Consiliului Central al

Sindicatelor din Albania, și Pilo 
Peristeri, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

Au fost prezenfi Manole Bodna- 
raș, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tirana, și 
membri ai ambasadei.

★

Cronica zilei
MINISTRUL COMERȚULUI 

ȘI INDUSTRIEI 
DIN FINLANDA A PĂRĂSIT 

CAPITALA

Ministrul comerțului și indus
triei din Finlanda, Olavi Salonen, 
sosit în țară cu prilejul deschide
rii Expoziției tehnice finlandeze, a 
părăsit, joi dimineața, Capitala. La 
aeroportul Băneasa, oaspetele a 
fost condus de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț, și de alte persoane o- 
ficiale. A fost de față Esko Waar- 
tela, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Finlandei la București.

★

baletului 
Stat de 

Sevcenko"

Teatrului 
Operă și 
din Kiev 
vizită la

la

Lista de cîșfiguri
depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe

TIRANA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.T.A., dele
gația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., care a luat parte 
la lucrările celui de-al V-lea Con
gres al Partidului Muncii din Al
bania, a făcut o vizită în orașul 
Kruje. Membrii delegației au vizi
tat acest oraș istoric și au luat cu- 

1 noștință de realizările obținute de 
oamenii muncii din regiune.

ZAGREB 10 (Agerpres). — Ea Za
greb a avut loc o ședință festivă cu 
prilejul centenarului Academiei 
iugoslave de-științe și arte. La șe
dință au luat parte președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
conducători de partid și de stat, oa
meni de știință, reprezentanți ai 
vieții culturale din Iugoslavia.

Președintele Iosip Broz Tito a a- 
dresat un cuvînt de salut 
panților la festivități. A luat 
cuvîntul acad. dr. Grga Novak, 
ședințele Academiei iugoslave 
științe și arte.

La solemnitate au participat 
prezentanți ai academiilor, institu
țiilor de știință și cultură și univer
sităților din 30 de țări. Din Repu
blica Socialistă România participă 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, și Alexandru Rosetti, direc
torul Centrului de cercetări fone
tice și dialectale al Academiei.

partici- 
apoi 
pre- 

de

re-

participat la' zilele festive ale Ber
linului, ambasadorul R. D. Germa
ne la București, Ewald Moldt, a 
oferit joi la amiază un cocteil.

★

Joi dimineața s-a deschis în Ca
pitală sesiunea tehnico-știipțifică 
a Institutului central de 
miniere (ICEMIN). La 
participă reprezentanți ai 
stitute științifice, cadre 
din învățămîntul tehnic 
invitați din marile unități miniere 
din țară, ingineri și tehnicieni. în 
cadrul sesiunii vor fi 
numeroase comunicări 
despre ultimele noutăți 
ra minieră.

cercetări 
lucrări 

unor in- 
didactice 
superior,

prezentate 
și referate 
din ramu-

*
Conducerea 

Academic de 
Balet „Taras 
a făcut joi dimineața o 
Comitetul de Stat pentru Cultură . 
și Artă, unde a fost primită de 
Virgil Florea, 
comitetului.

La primire 
ai Ambasadei 
București.

Membrii baletului din Kiev au 
fost joi oaspeții Teatrului de Operă 
și Balet din București. Ei au fost 
salutați, în numele colectivului de ... ....
balet al T.O.B., de maestrul coregraf Paunescu, cercetător științific 
Gelu Matei. A urmat un program 
artistic în cadrul căruia un grup 
de balerini de la Teatrul de Operă 
și Balet din București au interpre
tat ..Bolero“-ul de Ravel, iar âftîștiî 
sovietici au prezentat piese Core
grafice pe „Melodie" de Gluk, 
„Vals" de Șostakovici și fragmente 
din „Corsarul" de Drigo. în înche
iere, maestrul de balet V. Vronski, 
artist al poporului al U.R.S.S., a 
transmis, din partea membrilor an
samblului, mulțumiri fierbinți pen
tru prietenia cu care au fost încon
jurați în tot timpul turneului des
pre care vor păstra o frumoasă 
amintire.

vicepreședinte al

au asistat membri 
Uniunii Sovietice la

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice — 
Universitatea populară București 
— în colaborare cu Comitetul oră
șenesc București al U.T.C. au or
ganizat joi după-amiază, în sala 
mică a Palatului, un simpozion pe 
tema „Etic și estetic 
tarea tînărului".

Simpozionul a fost 
acad. Victor Vîlcovici.
vîntul conf. univ. Eugen Schileru, 
critic de artă. prof.

în compor-

prezidat de 
Au luat cu-

Constantin 
■•■■■■: la

Institutul de științe pedagogice, 
conf. univ. Dumitru Almaș, scrii
tor. (Agerpres)

★

întreprlnderea de comerț exte
rior „Ceskoslovenska Keramika" a 
deschis, joi dimineața, în Capita
lă o expoziție de ceramică..

★

Cu prilejul turneului Teatrului • 
de Comedie din București, care a

O vizită făcută pentru 
prima oară în Suedia ofe
ră oricărui călător nenu
mărate și interesante im
presii. Noi, delegația de 
ziariști români, ne-am a- 
flat în această țară, la in
vitația Ministerului de Ex
terne suedez, doar o săp- 
tămînă. Dar gazdele noas
tre s-au îngrijit ca vizita 
să fie cît mai utilă, să ne 
prilejuiască nu numai cu
noașterea construcțiilor și 
frumuseților capitalei — 
Stockhoimul — ci și a 
cîtorva orașe și obiective 
reprezentative ale indus
triei suedeze.

într-una din zile am fost 
oaspeții uzinei ASEA din 
Văsterăs, care aparține 
grupului industrial cu ace
lași nume, unul din cele 
mai mari din Suedia. Aici, 
în uzina „mamă", cum i se 
spune, fondată în 1883, se 
fabrică un sortiment larg 
de echipamente electrice 
— începînd de la motoare, 
transformatoare, turbine, 
reactoare nucleare și 
pînă la locomotive electri
ce și Diesel, aparate de 
măsură, control și reglaj 
pentru diferite ramuri in
dustriale. în prospectul 
care ne-a fost dat se ara
tă că societatea ASEA 
este cunoscută în multe 
țări ale lumii pentru înalta 
calitate a produselor sale. 
Aproximativ 35 la sută din 
comenzi provin din străi
nătate. De la această fir
mă, România a achizițio
nat licența pentru fabrica
rea locomotivelor electri
ce în țara noastră.

însoțiți de unul din di
rectorii comerciali ai uzi
nei, dl. Hăkan Olverholm, 
am vizitat fabrica de tur
bine hidro și termoelectri
ce, fabrica de transforma
tori și expoziția care înfă
țișează produsele ce se 
realizează aici. Am putut 
constata, la fața locului, 
nivelul tehnic înalt și fini
sajul îngrijit al multor

TRAGEREA LA SORȚI

PENTRU TRIMESTRUL III 1966

din 10 noiembrie 1966

Numă
rul cîș
tiguri
lor

Nr. de 
partici
pare la 
tragere 
ieșit cîș 
tigător

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea cîș
tigurilor

parțială totală

1 6570 862-207-17t 50 000 50 000
1 7642 861-205-31 40 000 40 000
1 7350 831-103-165 30 000
1 0413 822-306-1 30 000 60 000
1 2188 832-1-118 20 000
1 6739 866-1-103 20 000
1 2696 819-1-2 20 000
1 ■ 1362 843-1-230 20 000
1 7609 831-106-191 20 000
1 3756 836-208-20 20 000 120 000
1 3237 850-1-149 15 000
1 7964 861-208-91 15 000
1 0552 852-1-138 15 000
1 3322 850-208-3 15 000
1 0179 803-203-6 15 000
1 6669 866-1-14 15 000
1 0951 809-1-403 15 000
1 4609 865-1-236 15 000 120 000

18 Total : 390 000

Plata cîștigurilor se face de casele 
raionale (orășenești) de economii prin 
virarea în contul contractului pentru 
construire de locuințe, prin depunerea 
pe instrumente de economisire C.E.C. 
sau în numerar, la cererea titularului 
libretului.

Pe o singură filă
de calendar...

(Urmare din pag. I)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost în 

general frumoasă, cu cerul va
riabil, tnai mult senin în Ardeal și 
Banat. înnourări mai accentuate 
s-ail semnalat în sudul Olteniei, 
Bărăgan, Dobrogea și sudul Mol
dovei, unde și ceața a persistat. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 3 grade la Avră- 
meni și 17 grade la Odorhei. In 
București : vremea a fost frumoa
să, cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a atins 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 noiembrie. In țară : 
vreme în curs de răcire. Cerul va 
fi mai mult noros la începutul in
tervalului, cînd vor cădea ploi lo
cale, apoi cerul va fi variabil și 
vor cădea ploi izolate. In nordul 
țării și în regiunea de munte se 
va semnala lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 gra
de, iar maximele între 3 și 13 gra
de. In București : vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe. Temperatura 
în scădere ușoară.

O analiză a acestor evenimente 
dezvăluie și un alt aspect, de o deo
sebită însemnătate pentru înțelegerea 
situafiei existente. După cum se știe, 
la început autorii agresiunii au in
tenționat să împingă pe primul plan 
„armata locală", „forjele indigene", 
S.U.A. rezervîndu-și controlul strate
gic și tactic al operațiilor angajate. 
Față de împotmolirea armatei de ma
rionete, aflată în proces de dezagre
gare, măcinată de dezertări și mișcări 
de revoltă (numărul dezertorilor din 
armata generalului Ky atinge în me
die, în prezent, circa 15 000 pe lună). 
S.U.A. s-au văzut nevoite să arunce 
în prima linie de luptă, fot mai des, 
propriile trupe. în cursul ultimelor 
6 luni, efectivul tortelor americane 
în Vietnamul de sud s-a ridicat de 
la 250 000 la 335 000 oameni. Războ
iul „special" a devenit de fapt un 
război al Statelor Unite împotriva 
populației sud-vietnameze.

In ciuda acestor desfășurări de for
te, trupele Frontului National de Eli
berare dau lovituri puternice inter- 
venfioniștilor. Pe harfa operațiilor mi
litare a ultimelor 6 luni se înscriu, 
astfel, 21 de bătălii de amploare în
treprinse din inițiativa forțelor F.N.E. 
în provinciile Quang Tri și Tua Thieu, 
în zona „Platourilor înalte" și în del
ta Mekongului, bătălii în al căror 
bilanț intră 21 batalioane și grupări 
tactice distruse aproape în întregime 
(7 batalioane americane, un batalion 
australian, 10 batalioane ale armatei 
Ky, trei unități de tancuri și blindate 
ale S.U.A.). Caracteristica acestor 
lupte o constituie silirea adversarului 
de a ieși din pozițiile întărite, sub 
impulsul atacurilor fulgerătoare. Este 
cazul, de pildă, al diviziei I aeromo- 
bilă, faimoasa „cavalerie a aerului", 
unitate de elită a armatei americane, 
fîrîfă, în această perioadă, la vest de 
regiunea Gia Lai, apoi pe coasta pro
vinciilor Binh Dinh și Phu Yen. Uni- 
făfi întregi ale diviziilor marinei mili
tare a S.U.A., obligate să se anga-

T

Secvențe suedeze
produse, ca și preocupa
rea pentru crearea de noi 
echipamente și aparataje 
electrice. Progresele rea
lizate sînt nemijlocit lega
te de dezvoltarea unui pu
ternic centru de studii și 
cercetări științifice.

Popasul următor, după 
un drum de cîteva ore 
cu trenul și mașina, a fost 
'localitatea Hagfors, situa
tă în pitoreasca regiune a 
Vărmland-ului. 
vizitat 
luri a 
deholm 
parlamentului metalurgic 
din uzină, dl. Carl Erik 
Falk, ne conduce prin 
secții, dîndu-ne expli
cații cu privire la uti
laje și producția de oțel. 
Uzina are o capacitate de 
producție de 125 000 tone 
lingouri de oțel anual. 
După cum ni s-a spus, 
circa 55 la sută din 
producție o formează oțe
lurile speciale, care sînt 
solicitate pe piața mon
dială. Am reținut în mod 
deosebit atenția ce se a- 
cordă aici cercetării 
nale. în laboratorul 
incinta uzinei, utilat 
instalații dintre cele 
moderne, lucrează aproxi
mativ 100 de specialiști și 
tehnicieni.

După vizitarea uzinei, 
ne-am întreținut mai multe 
ore într-o discuție cu prin
cipalii conducători ai a- 
cestei companii indus
triale care, în afară de 
oțeluri, fabrică celuloză, 
hîrtie, echipament pentru 
industria chimică ș.a. Am 
vorbit, între altele, și des
pre. relațiile economice 
româno-suedeze. Interlo
cutorii ne-au spus că în
ceputurile sînt de bun au-

Aici 
uzina de 
companiei 
AB. Șeful

am

de-

uzi- 
din 
cu 

mai

gur. De mai mulți ani a- 
ceastă companie indus
trială are cuprinzătoa
re relații economice cu 
România. Dar, după cum 
au apreciat domnii Nils 
Bjorkenstam, director ge
neral al uzinelor din Hag- 
fors, Ivar Holmstrom, di-

NOTE DE DRUM

ex- 
de

do-

rectorul departamentului 
vînzărilor de oțel, nivelul 
atins în schimburile eco
nomice dintre țările noas
tre e departe de a exprima 
posibilitățile existente, 
care pot fi mai bine 
plorate și fructificate 
ambele părți.

De altfel, despre
rința și interesul de a se 
lărgi relațiile economice 
reciproc avantajoase din
tre țările noastre s-a dis
cutat și la întîlnirea pe 
care am avut-o la Stock
holm, cu oameni de afa
ceri suedezi. Directorul 
Asociației Băncilor Sue
deze, Ake Liljefors, Ebbe 
Wallenborg, directorul de
partamentului extern de 
la Stockholms Enskida 
Bank, și alți financiari au 
remarcat că există 
ții favorabile ca 
burile comerciale . ..... ..
cele două țări să se ex
tindă.

Suedia face parte dintre 
țările cu un grad înalt de 
industrializare, pentru ca
re comerțul exterior joa
că un rol extrem de im
portant. Ponderea produ
selor exportate în valoa
rea globală a producției 
industriale reprezintă pes
te 30 la sută. R. F. G.

condi- 
schim- 
dintre

și Anglia sînt principalii 
parteneri comerciali ai 
Suediei. Dificultățile care 
sînt întîmpinate pe piețele 
externe, atît în A.E.L.S., din 
care face parte, cit și în 
Piața comună, ca și con
curența S.U.A., Canadei 
și Japoniei explică în 
bună parte — după cum 
am aflat în cursul șederii 
noastre în această țară — 
de ce în rîndurile multor 
oameni de afaceri suedezi 
se întărește tot mai mult 
înțelegerea faptului că, în 
condițiile actuale, apare 
necesar să se lărgească 
relațiile de comerț exte
rior cu țările socialiste.

Ni s-a vorbit adesea, 
în discuțiile pe care le-am 
avut, despre politica de 
neutralitate a Suediei, 
într-adevăr, datorită pro
movării unei politici de 
nealiniere, Suedia a fost 
ferită de marile confla- 
grațiij mondiale din acest 
secol ; de peste 150 de 
ani, ea n-a participat la 
războaie. Politica de neu
tralitate a Suediei nu în
seamnă însă indiferență 
față de ceea ce se pe
trece în lume. Opinia pu
blică din această țară 
este preocupată de e- 
voluția situației interna
ționale, fiind îngrijorată 
de agresiunea america
nă din Vietnam. Mani
festări de protest în 
fața ambasadei S.U.A. din 
Stockholm, ca și în alte 
orașe, sînt frecvente.

în mod firesc, Suedia 
este interesată în proble
ma întăririi securității eu
ropene. După cum se știe, 
Suedia este una din cele 
8 țări care s-au alăturat, 
în calitate de coautori, la 
rezoluția Inițiată de Ro-

mânia la O.N.U. privind 
acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună veci
nătate între statele euro
pene aparținînd unor 
sisteme social-politice di
ferite. Ministrul de ex
terne al Suediei, Torsten 
Nilsson, a 
cent, la 
dunării 
O.N.U. :

declarat 
sesiunea 

Generale

re- 
A- 
a

„Situația actuală 
din Europa se caracteri
zează printr-o mobilitate 
crescîndă și o intensifi
care rapidă a contacte
lor dintre toate țările, și 
nu în ultimul rînd între 
popoarele Europei răsări
tene și Europei occiden
tale. Noi, în Suedia, con
siderăm această tendin
ță ca deosebit de valo
roasă și încurajatoare”. ~ 

în cursul șederii noas
tre în Suedia, ni s-a ofe
rit prilejul să cunoaștem 
și alte realități din viața 
acestei țări Am aflat că 
s-au făcut multe în 
domeniul ocrotirii sănă
tății, deservirii popu
lației și al altor mă
suri de ordin social. Pe 
suedezi îi preocupă încă 
problema locuințelor, cu 
toate că s-a construit 
mult în anii din urmă, 
problema creșterii prețu
rilor și a chiriilor, tendin
țele de inflație, educația 
tineretului.

Evident, 
sintetizezi 
sături de
dinea de impresii acu
mulate. Ceea ce am re
ținut îndeosebi este hăr
nicia unui popor, mîndru 
de realizările sale, hotă- 
rît să-și rezolve propriile 
lui probleme, să-și aducă 
contribuția sa constructi
vă la întărirea colaboră
rii și prieteniei între po
poare, la consolidarea 
păcii în lume.

este greu să 
în cîteva tră- 
condei multitu-

Mircea ANGELESCU

jeze în pădure și junglă, au fost de
cimate.

N-au fost scutite de lovituri nici 
„inexpugnabilele" baze militare ale 
S.U.A. Baza de la Cu Chi, de exem
plu, una din cele mai puternice din 
Vietnamul de sud, a pierdut în pri
mele 8 luni ale anului, în urma atacu
rilor forjelor patriotice, mii de oa
meni, sute de mașini militare și de 
avioane. Atacuri ca acela împotriva 
aerodromului de la Nuoc Man, din 
provincia Da Nang, sau al aerodro
mului de la Ciu Lai, situat în sudul 
regiunii Quang Nam (21 septembrie), 
sînt numai cîteva dintr-o lungă listă, 
dinfr-un 
riposte.

Ceea
remarca 
apărării 
într-o jumătate de oră echivalează 
cu o lună de reparații, prestate de 
100 soldați americani. Faptul se poate 
exprima și altfel. Pentru consfrucfia 
refelei de fortificafii americane de ta 
Go Soi, reaiunea Quang Ngai, au 
lucrat, sub conducerea inginerilor mi
litari, sute de oameni, netezind tere
nul accidental cu buldozere și ex
cavatoare, betonînd, asfaltînd, trasînd 
piste, construind adăposturi subpă- 
mînfene prevăzute cu ascensoare și 
porjl blindate, sfărîmînd coline stîn- 
coase ca să obfină miile de tone de 
piatră necesare construcției. In cursul 
unei singure zile, în urma unui atac 
prin surprindere al torțelor armatei 
de eliberare, conjugale cu unitățile 
de gherilă, rețeaua de fortificații de 
la Go Sol a fost ștearsă complet de 
pe pămînt.

Am stat de vorbă cu un tînăr erou 
din cadrul Armatei populare de eli
berare sud-vielnameze. îl cheamă 
Doan Van Luyen, este simplu 
soldat și e decora* cu „Ordinul 
militar* clasa ll-a. Părinții, arestați de 
poliția din sud, au murit sub torturi. 
Satul său a fost incendiat de trupe'e 
S.U.A., n-a mai rămas din el nici un 
zid, nici urmă, doar un teren viran 
pe care prinde să crească iarba. Doan 
Van Luyen este autorul a două 
atacuri executare de unul singur cu 
qrenade de mînă, încă înainte de a 
fi primit în rîndurile armatei, atacuri 
prin care a scos din luptă 14 soldați 
americani. Trebuie să adaug că Doan 
Van Luyen este cel mai tînăr solda* 
al forțelor de eliberare, primit în 
mod excepțional în rîndurile arma
tei : nu are decît 14 ani.

lung și impresionant șir de

ce un singur .Vietcong" — 
Robert McNamara, ministrul 
al S.U.A. — poate distruge

Un nou pasaj 
subteran 

la Budapesta
Zilele acestea, budapestanii au 

consemnat o nouă realizare ce con
tribuie la înlesnirea circulației și 
înfrumusețarea orașului de pe ma
lurile Dunării. După o însuflețită 
muncă deiunspre^dce luni, cu două 
luni înăinte de termenul stabilit, 
constructorii unguri au dat în folo
sință cel mai mare pasaj subteran 
pentru pietoni, din Budapesta. Lu
crarea a fosț realizată de muncitori 
constructori și lucrători din 5 insti
tute de proiectare și 19 întreprin
deri și fabrici,

lată cîteva cifre care oglindesc 
amploarea lucrării. Costul ei — 
64 800 000 forinți; suprafața pasa
jului — peste .2.000 metri pătrați; 
pentru realizarea .lui au fost exca
vați. 8 800 metri cubi de pămint și 
s-aii folosit peste 800 tone ciment 
și 466 tone fier beton.

Pasajul pare un palat de mar
mură și locuitorii Budapestei vin 
cu miile să-l vadă, In incinta lui se 
află. 22 vitrine în care sînt expuse 
ultimele noutăți produse de indus
tria R. P. Ungare. El adăpostește, 
de asemenea, chioșcuri pentru ziare 
și cabine telefonice.

Noul pasaj se află la intersecția 
străzii or'Leni'n si Rakotzi, una din
tre cele mai aglomerate intersecții 
din Budapesta. Pe aici se perindă 
într-o singură oră peste 20 000 de 
pietoni și 2 700 autoturisme și au
tobuze. Pasajul va înlesni simțitor 
circulația în această zonă a capita
lei ungare.

A. POP
Budapesta, noiembrie 1965.
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Declarația premierului Wilson

BONN 10 (Agerpres). — întru
nit într-o ședință specială, grupul 
parlamentar al partidului gu
vernamental a desemnat joi după- 
amiază pe Kurt Georg Kie- 
singer drept candidat al Uniunii 
creștin-democrate pentru funcția 
de cancelar al R. F. Germane. 
După trei scrutine, Kiesinger a ob
ținut 137 de voturi, adică majo
ritatea absolută, în detrimentul 
celorlalți doi candidați — Gerhard 
Schroder, actualul ministru de ex
terne. situat pe locul al doilea cu 
81 de voturi, și Rainer Barzel, li
derul fracțiunii parlamentare creș
tin-democrate, care a întrunit 26 
de voturi.

Kiesinger, care în prezent este 
șeful guvernului landului Baden- 
Wiirtemberg, este una din persona
litățile de frunte ale Uniunii creș
tin-democrate. înainte de a ocupa 
acest post, el a prezidat timp de 
mai mulți ani comisia pentru a- 
faceri externe a Bundestagului.

Efortul lui Kiesinger se va 
concentra acum asupra constitui
rii unei majorități parlamentare 
cu colaborarea unuia din cele două 
partide din opoziție, creștin- 
democrații nedispunînd de majo
ritatea mandatelor în Bundes
tag. într-o primă declarație, 
vicepreședintele partidului social
democrat, Herbert Wehner, refe- 
rindu-se la 
singer, a 
acestuia nu 
ședințele partidului 
crat, Erich Mende, 
gata să participe la 
celelalte partide 
Bundestag,

Deocamdată Erhard rămîne can
celar. El nu poate fi înlocuit din 
această funcție decît în momen
tul în care se va constitui o ma
joritate parlamentară în stare să 
propună un alt cancelar. Această 
perspectivă nu pare însă atît de. 
apropiată, dat fiind că tratativele 
pe care Kiesinger le va angaja 
sînt deosebit de dificile.

desemnarea lui Kie- 
afirmat 

va fi
că sarcina 

ușoară. Pre- 
liber-demo- 

s-a declarat 
tratative cu 

reprezentate în 
„fără nici o excepție".

!

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Potrivit rezultatelor comunicate 
pînă joi, situația alegerilor din 
S.U.A. este următoarea : în Senat, 
republicanii au cîștigat trei locuri. 
Ei au obținut 18 din cele 35 man
date puse în joc, dispunînd acum 
de 36 din totalul de 100 locuri. De
mocrații dețin, în urma realegerii 
a 17 senatori, 64 de locuri.

în Camera Reprezentanților, din 
totalul de 435 de locuri, democra
ții au obținut 248 iar republicanii 
187, cu 47 mai multe decît în con
gresul precedent. Din cele 50 de 
posturi de guvernatori, 35 de man
date au fost reînnoite, dintre care 
republicanii au cîștigat 23, iar de
mocrații 11. Un singur post de gu
vernator este încă nedecis: în sta
tul Georgia, unde nici democratul 
Maddox, nici republicanul Calla
way n-au reușit să obțină majori
tatea absolută.

*
Rezultatele alegerilor din S.U.A. 

formează obiectul a numeroase co
mentarii. Redăm cîteva din ele :

AGENȚIA FRANCE PRESSE : „Par
tidul democrat își vede reducîn- 
du-i-se controlul asupra Congresului 
înfre cele două alegeri prezidențiale. 
Alegătorii au redat vigoare partidu
lui republican și au restabilit tradi
ția americană a sistemului bipartizan. 
Motivele care au determinat pe ale
gători să se pronunțe astfel sînt ex
trem de variate și complexe. Dar a- 
cela care domină este în raport 
direct cu marea problemă ce pre
ocupă în cel mai înalf grad poporul 
american — războiul din Vietnam — 
de care nu s-a vorbit totuși în cursul 
campaniei electorale. Războiul din 
Vietnam — căruia nu i se întrevede 
sfîrșitul — este una din cauzele pe
ricolului de inflație și a creșterii cos
tului vieții. Or, această preocupare a 
alegătorilor a trebuit să fie plătită 
de partidul democrat".

ZIARUL ENGLEZ „TIMES" : „Nu 
există nici o îndoială că președintele 
Johnson a pierdut, în legătură cu 
problema vietnameză, mult din atrac
ția sa".

ZIARUL FRANCEZ „LA NATION" : 
„în alegerile americane, republicanii 
au marcat un succes. Dar ei n-au cîș-

figat o victorie. Rămîne de văzut ce 
înseamnă cifrele și ce efect vor avea 
ele asupra politicii Statelor Unite”. 
Ziarul consideră că s-a produs un 
„acces conservator".

„LE FIGARO" : „Consecințele asu
pra politicii externe a S.U.A. sînt 
greu de apreciat. Candidații — parti
zani ai unei intensificări a războiului 
în Vietnam au fost bătuți, dar n-au 
cîștigat nici oamenii care se opun în 
mod deschis continuării ostilităților".

I

Pe agenda O.N.U

Circa 12 000 de locuitori din orașul Koln (R.F.G.) au demonstrat zilele tre
cute împotriva majorării taxelor de transport la tramvaie și autobuze. Po
liția a împrăștiat demonstrația operînd arestări în rîndurile participanfilor.

IZ

Podul de la Mazabuka, 
așezat pe principala arte
ră de scurgere a cupru
lui zambian spre piața 
mondială, urma să sară 
în aer. Planul a fost des
coperit peste Ocean, la 
New York. Doi indivizi, 
Joy Aubrey Elliott și Rolf 
Duenbier (acesta din ur
mă — vicepreședinte al 
firmei metalurgice vest- 
germane „Frederick Woel- 
Iner Corporation", cu se
diul la New York), au în
cercat să angajeze doi in
gineri americani care să 
pună în aplicare proiec
tul. Complotiștii au fosț 
arestați, iar apoi puși în 
libertate contra unei cau
țiuni de 50 000 și, respec
tiv, 20 000 de dolari. Pro
curorul Stephen Kauffman, 
care se ocupa .de anche
tarea cazului, a declarat 
că cei doi ar putea să 
aibă legături cu un alt 
grup de sabotori arestați 
în Izrael, urmărind, de a- 
semenea, paralizarea eco
nomiei zambiene. Firește, 
arestarea complotiytiior 
de către r.B.L șiâ se da- 
torește decît dorinței de a 
preîntîmpina un mare 
scandal pe care l-ar fi 
provocat punerea în apli
care a planului, compro- 
mițînd altfel și mai mult

Statele Unite în fața po
poarelor africane.

De cîteva zile, în țara 
de la nord de Zambezi 
se petrec lucruri îngrijo
rătoare. Presa zambiană 
relevă că unele „cercuri" 
interesate din străinătate 
organizează acțiuni de 
sabotaj, au incendiat re
zervoare de combustibil 
la Kitwe. Președintele 
Kaunda a ordonat trupe
lor „să supravegheze în
deaproape aeroporturile 
și instalațiile 
țării".

Substratul 
anti-zambiene 
greu de sesizat. Aflată în 
imediata apropiere a Rho- 
desiei, Zambia a denunțat 
cu vehemență regimul ra
sist minoritar instalat la 
Salisbury. Precizarea gu
vernului zambian că va 
părăsi Commonwealthul 
dacă Londra nu va lua 
măsuri eficace împotriva 
regimului Smith, ca și în- 
fi.’«aga politică a acestei 
țări în problema rhode- 
siană, sînt apreciate la 
Londra ca „stînjenitoare". 
Pentru a tempera criticile 
zambiene, cercurile inte
resate s-au folosit de pîr- 
ghiile economice ca să e- 
xercite presiuni asupra

vitale ale

acțiunilor 
nu esle

NEW YORK 10. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a întrunit, miercuri, în 
ședință plenară pentru a lua în 
discuție problema „respectării 
stricte a interzicerii folosirii for
ței sau amenințării cu folosirea 
forței în relațiile internaționale și 
a respectării dreptului popoarelor, 
la autodeterminare".

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Cehoslovaciei, Jan Busniak, a sub
liniat că delegația țării sale a ce
rut înscrierea acestui punct pe or
dinea de zi a actualei sesiuni da
torită înrăutățirii situației inter
naționale, ca urmare a acțiunilor 
bazate pe folosirea forței și pe ne
garea dreptului popoarelor la au
todeterminare. Un exemplu al u- 
nor asemenea acțiuni — a declarat 
el — îl constituie agresiunea Sta
telor Unite în Vietnam. Vorbitorul 
a cerut Adunării Generale să a- 
dopte un apel care să reafirme 
principiile Cartei și să reaminteas
că țărilor membre datoria lor de 
a se abține de la folosirea forței 
și de a respecta principiul auto
determinării popoarelor.

>V
Comitetul de tutelă al Adunării 

Generale a O.N.U. a adoptat joi cu 
94 de voturi o rezoluție prezentată 
de 54 de țări afro-asiatice, în care 
se cere luarea de măsuri severe 
împotriva regimului lui Ian Smith.

11- nrju-MUHt'm-.Tarws!

HANOI 10 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al R. D. Vietnam, a 
ascultat raportul cu privire la vizi
tele întreprinse de delegația guver
namentală economică condusă de 
Le Thanh Nghi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, într-o serie 
de țări socialiste, printre care și în 
Republica Socialistă România.

în comunicatul referitor ia ședin
ța Consiliului de Miniștri se arată 
că, în cadrul acestor vizite, membrii 
delegației guvernamentale a R. D. 
Vietnam au avut convorbiri cu con
ducătorii de partid și de stat din 
țările vizitate. La încheierea vizite
lor au fost, semnate acorduri privind 
ajutorul acordat de aceste țări R.D. 
Vietnam și colaborarea în domeniul 
economic și tehnic pe anul 1967.

„în condițiile actuale, cînd' impe
rialiștii americani intensifică și ex
tind războiul de agresiune împotri
va Vietnamului, se spune în comu
nicat, Consiliul de Miniștri al R. D. 
Vietnam acordă o înaltă prețuire 
simpatiei și sprijinului hotărît al 
partidelor, guvernelor și popoarelor 
din tarile frățești fată de linia justă 
de rezistentă împotriva agresiunii

S.U.A., pentru salvarea națională și 
față de poziția justă a guvernului 
R. D. Vietnam și a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud".

în încheierea comunicatului, Con
siliul de Miniștri al R. D. Vietnam 
lansează un apel către întregul po
por vietnamez în vederea intensifi
cării eforturilor, întăririi unității si 
utilizării tuturor capacităților sale 
creatoare de luptă și de apărare, 
pentru înfrîngerea agresiunii ame
ricane, apărarea nordului și elibera
rea sudului țării, reunificarea Viet
namului, contribuind, totodată, la 
salvgardarea păcii în Asia de sud- 
est.

LONDRA 10 (Agerpres). — Gu
vernul britanic va iniția o serie de 
consultări privind eventualitatea 
aderării Angliei la Piața comună 
vest-europeană, a anunțat premie
rul Wilson în cadrul unei impor
tante declarații făcute joi după- 
amiază în Camera Comunelor. Re- 
afirmînd poziția guvernului său 
în sensul că Marea Britanie ar fi 
gata să intre în Piața comună cu 
condiția ca interesele sale funda
mentale și cele ale Common- 
wealthului să fie apărate, Wilson 
a relevat că preconizatele consul
tări vor stabili dacă această con
diție poate fi îndeplinită.

Premierul a făcut cunoscut că în 
viitoarele săptămîni îi va invita la 
Londra pe șefii guvernelor țărilor 
membre ale Asociației liberului 
schimb pentru a dezbate- împreu-

nă cu ei problemele ridicate de de
mersurile în vederea intrării în 
Comunitatea Economică Europea
nă. După această conferință, Wil
son și ministrul său de externe, 
Brown, vor vizita capitalele celor 
șase țări membre ale Pieței co
mune. Vizitele vor avea loc îna
inte de sfîrșitul acestui an sau 
imediat după Anul Nou. în lumi
na acestor consultări, guvernul va 
decide dacă trebuie să înceapă sau 
nu tratative pentru aderarea An
gliei la Piața comună. Premierul a 
subliniat că, în orice caz, Marea 
Britanie nu va face acest pas de- 
cît în momentul în care economia 
ei se va fi însănătoșit, iar balanța 
ei comercială se va fi restabilit. 
El a dat asigurări că intențiile gu
vernului britanic „sînt’serioase" și 
că există „dorința fermă de a in
tra în C.E.E.".

BELGIA 100 000
■j.;

in grevă
BRUXELLES 10 (Agerpres). 

Peste 100 000 de lucrători de 
consiliile comunale și provinciale 
din Belgia au declarat la 10 no
iembrie o grevă de 24 de ore. 
Funcționarii publici, care revendi
că majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de trai, sînt spri
jiniți de principalele uniuni sin
dicale din țară.

în numeroase localități din Bel
gia au loc cu acest prilej mitin
guri de protest împotriva refuzului 
guvernului de a satisface reven
dicările greviștilor.

MOSCOVA. Agenția TASS transmite că Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al 

R. D. Germane, a sosit joi la Moscova într-o vizită 
prietenească. La aeroport, el a fost întîmpinat de 
Alexei Kosîghin, președintele 
niștri al U.R.S.S., și de

Consiliului de Mi- 
alte persoane oficiale.

REYKJAVIK. S-au
15-lea Congres al

Islanda. E. Olgeirsson 
partidului. Delegații la 
nimitate o rezoluție în care condamnă agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam și sprijină lupta dreaptă 
a poporului vietnamez.

încheiat lucrările celui de-al 
Partidului Unit Socialist din 
a fost reales președinte al 
congres au adoptat în una-

I

la
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HANOI 10 (Agerpres). — Recent 

a avut loc sesiunea Comitetului per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, în cadrul căreia 
Nguyen Con, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, a pre
zentat raportul cu privire la înde
plinirea sarcinilor de plan pe pri
mele 9 luni ale anului în curs. Dang 
Viet Chan, ministrul finanțelor, a 
prezentat raportul referitor la bu
getul de stat pe anul 1966.

Cu acest prilej au fost relevate 
eforturile poporului vietnamez în
dreptate în direcția sporirii produc
ției în condițiile dificile ale luptei 
împotriva agresiunii americane.

„Comitetul permanent al Adună
rii Naționale acordă o înaltă pre
țuire marilor eforturi și realizări ale 
forțelor armate și ale populației 
R. D. Vietnam în lupta pentru înlă
turarea dificultăților și îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor planului și 
bugetului de stat" — se spune în 
comunicatul cu privire la lucrările 
sesiunii. Totodată, 
manent 
primat 
namez 
frățești 
acestea 
țialului 
în lupta pentru înfrîngerea agresiu
nii americane.

Comitetul permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam a apro
bat în cadrul aceleiași sesiuni prin
cipalele obiective ale planului de 
stat și proiectul bugetului pe anul 
1967.

Comitetul per- 
al Adunării Naționale a ex- 
în numele poporului viet- 
multumiri țărilor socialiste 
pentru ajutorul acordat de 
în scopul creșterii poten- 
economic al R. D. Vietnam,

întreținerea trupelor aflate pe teritoriul vest- 
german.

m SANTIAGO DE CHILE. In capitala chiliană se 
““ desfășoară lucrările celei de-a 4-a Adunări 
consultative a reprezentanților statelor semnatare 
ale tratatului din 1959 privind Antarctica. Dezba
terile sînt axate asupra problemelor legate de con
servarea florei și faunei celui de-al șaselea con
tinent.

Pț’ît COLOMBO. Guvernatorul general al Ceylonu- 
lui, Gopallawa, a semnat un decret potrivit 

căruia starea excepțională se prelungește în în
treaga țară pe o perioadă de timp nelimitată. Sta
rea excepțională a fost introdusă în Ceylon Ia în
ceputul acestui an, în urma incidentelor care au 
avut loc în diferitele regiuni ale țării, provocate 
de conflictele lingvistice.

WASHINGTON. In capitala S.U.A. au fost re-
luate tratativele tripartite americano—anglo— 

vest-germane consacrate examinării politicii mili
tare a N.A.T.O. șl. mai ales, mult controversatei NEW YORK. La 12 noiembrie, televiziunea
probleme a compensațiilor financiare solicitate din americană va transmite, timp de trei ore, o
partea Bonn-ului de către S.U.A. șl Anglia pentru dezbatere consacrată raportului Comisiei Warren

guvernului de la Lusaka. 
Pentru extragerea cupru
lui din Zambia, Rhodesia 
furniza cărbune și energie 
electrică. Autoritățile ra
siste de la Salisbury au 
amenințat de nenumărate 
ori cu încetarea furnizării 
de curent, a livrărilor de 
cărbune și întreruperea 
transportului de cupru, a- 
vînd în vedere că Zam
bia nu dispune de comu-, 
nicații directe cu Oceanul.

Cu toate periurbațiile 
economice provocate Zam
biei, guvernul ei s-a men
ținut ferm pe poziție. A- 
tunci, monopolurile inter
naționale, coordonîndu-și 
acțiunile cu diferite cercuri 
reacționare, au trecut la 
sabotaj. Cele două com
panii care exploatează 
cuprul zambian, „Anglo- 
American Trust" și „Roan- 
Selection Trust" au hotă- 
rît reducerea cu un sierl 
a producției de cupru. în 
același timp, „podul ae
rian" creat pentru aprovi
zionarea cu carburanți a 
Zambiei a fost întrerupt. 
Aceste acțiuni au reper
cusiuni grave asupra ve
niturilor țării, creînd tot
odată nemulțumiri în rîn- 
dul muncitorilor rămași 
fără lucru.

După cum s-a mai anunțat, mi
nistrul de interne al Indiei, Gulzari- 
lal Nanda, și-a prezentat demisia. 
Acest fapt a intervenit în urma inci-, 
dentelor violente ce s-au produs luni 
în fața parlamentului din Delhi cu 
prilejul unui marș împotriva „tăierii 
vacilor sacre", organizat de elemente 
extremiste. Incidentele s-au soldat cu 
7 morți și 200 de răniți. Ele au de
clanșat puternice critici în parlament 
la adresa ministrului Nanda, acuzat de 
numeroși deputați ai partidului de 
guvernămînt — Congresul Național 
Indian — de a nu fi luat măsuri de 
prevenire a manifestațiilor. Conduce
rea Ministerului de Interne a fost pre
luată de primul ministru Indira Gandhi.

Demonstrațiile din ultimele zile, ca 
și demisia ministrului de interne sînt 
sfrîns legate de unele aspecte ale e- 
conomie'1 indiene, care formează de 
mai multă vreme obiectul unor vii 
discuții în sînul opiniei publice din 
această țară. După cum se știe, pentru 
India, țară cu o populație de aproxi
mativ o jumătate de miliard de oa-

privind asasinarea președintelui John Kennedy. La 
discuții vor lua parte cinci scriitori și ziariști care 
au scris o serie de lucrări pe marginea 
președintelui 
Warren.

Kennedy

Eța ROMA, 
miercuri 

llei, în urma 
pierdut viața 
dispărute.

și a raportului
asasinării 
Comisiei

publicatPotrivit
seara de

inundațiilor care au avut loc și-au
87 de persoane. Alte 21 sînt date

unul comunicat 
Ministerul de Interne al Ita-

EtS BUENOS AIRES. La chemarea Federației lucră- 
torilor din transporturile Argentinei, aproxima

tiv 220 000 de muncitori feroviari șt 20 000 de lucră
tori din transporturile maritime au încetat lucrul 
pentru 24 de ore în semn de solidaritate cu doche
rii argentineni oftați în grevă de trei săptămîni. 
Docherii protestează împotriva ocupării de către 
trupe a portului. Ei cer anularea noilor contracte 
care prevăd reducerea salariilor.
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investit, de 5 miliar- 
dolari, ele încasează 
pînă la 30 la sută 

Trusturile interna-

Dar nici un fel de pre
siuni nu au putut deter
mina schimbarea orientă
rii politice a guvernului 
zambian. în scopul unui 
control mai eficient asu
pra situației interne, o se
rie de ofițeri britanici, 
care ocupau posturi im
portante în organele de 
stat, au fost înlocuiți cu 
cadre naționale. Autori
tățile zambiene au expul
zat, de asemenea, 25 de 
persoane de origine en
gleză care au încercat să 
provoace tulburări în țară.

S-a trecut la adoptarea 
unor măsuri și în dome
niul economiei. A început 
construirea unei conducte 
de petrol pentru aprovi
zionarea cu carburanți 
din Tanzania. S-a înche-

.Piar, Un orășel din Vene
zuela, al cărui nume a fă
cut înconjurul întregii țări. 
Prin ce s-a remarcat el ? De 
necrezut, dar Piarul se află 
literalmente sub sfăpînirea... 
unei companii străine. Știri 
sosite din Caracas menfio- 
nează că trustul nord-ame-
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lat un acord cu Congo 
(Kinshasa) pentru trans
portul cuprului prin a- 
ceastă țară. Un plan eco
nomic adoptat recent pre
vede și alte măsuri pen
tru dezvoltarea indepen
dentă a economiei zambi
ene. Prospectările recen
te au dus la descoperi
rea unor importante can
tități de cărbune, ceea ce 
va permite Zambiei să se 
lipsească de livrările din 
Rhodesia. Presa zambiană 
relevă că poporul acestei 
țări, denunțînd manevrele 
imperialismului, sprijină 
acțiunile guvernului pen
tru consolidarea indepen
denței economice a Zam
biei.

Augustin BUMBAC

rican „Orinoco Mining Co” 
— care extrage minereul de 
fier din regiune — terori
zează cu ajutorul „șerifilor” 
săi înarmați pe cei 5 000 
de locuitori. Anulînd, cu de 
la sine putere, drepturile 
municipalității, compania 
nord-americană dispune sau 
interzice acte de vînzare- 
cumpărare de terenuri, con
strucții de locuințe, deschi
derea de noi întreprinderi; 
întrerupe la bunul plac apa, 
curentul electric, mergînd 
chiar pînă la blocarea dru
murilor de acces și izolarea 
localității de restul țării. 
Mai mult, „Orinoco Mining 
Co" a interzis activitatea 
partidelor politice și a or
ganizațiilor sindicale locale.

Municipalitatea a ripostat

prinfr-o declarație, în care 
a făcut apel la întreaga 
populație a Venezuelei, ce- 
rîndu-i să declanșeze o 
largă campanie de solida
ritate cu locuitorii 
rului. Ecoul acestei 
s-a făcut auzit și în 
greșul venezuelez, 
abuzurile companiei „Orino
co Mining" au fost dezbătute 
alături de cele ale altor mo
nopoluri străine infiltrate în 
Venezuela.

Discuțiile din Congres 
s-au polarizat în jurul ac
tivității în Venezuela a mo
nopolurilor străine și a con
secințelor decurgînd din a- 
ceasta pentru economia ță
rii. Deși este una dintre 
cele mai mari producătoare 
și exportatoare de petrol, 
un important furnizor de 
minereu de fier, deși dis
pune de rezerve de aur, 
diamante, bauxită, uraniu, 
de un potențial agricol ri
dicat, Venezuela nu poate 
stăpînî și folosi în interesul 
propriu aceste mari resurse. 
Venezuela 
să 
de 
ță 
90

Pia- 
cereri 
Con- 
unde

a fost redu
ta rolul de furnizor 

materii prime și de for- 
de muncă ieftină, peste 
la sută din extracția de 

petrol a țării revine trustu
rilor străine. înfr-o situație 
similară se află exploatarea

minereului de fier. Bunăoa
ră, combinatul metalurgic 
venezuelez construit pe 
malul rîului Orinoco esle 
nevoit să cumpere materia 
primă necesară de la... fir
mele nord-americane, care 
au în sfăpînirea lor minele.

„înainte de descoperirea 
petrolului — scrie econo
mistul american Harwey 
O’Connor — Venezuela, de 
bine, de rău, producea su
ficiente alimente pentru a 
se hrăni. Astăzi ea furni
zează doar jumătate din 
cantitățile necesare de po
rumb și de carne, o treime 
din legumele și grîul ne
cesar. întreaga ei economie 
depinde de veniturile ob
ținute de pe urma petrolu
lui". Populația de 8 milioa
ne de locuitori, adăugăm 
noi, este prost hrănită, sule 
de mii de familii se adă
postesc în „ranchos"-uri, 
locuințe construite din scîn- 
duri și carton.

Majoritatea fondurilor 
bugetare provin din im
pozitele vărsate

petroliere
de so- 

stră-cietățile 
ine. Dar aceasta face ca bu
getul Venezuelei să depin
dă direct de aceste vărsă- 
minfe, iar orice neachitare 
a impozitelor, orice scădere 
a prețului petrolului pre
judiciază veniturile statului.

In schimb, în ultimii 
profiturile monopolurilor 
străine s-au dublat. La ca
pitalul 
de de 
anual 
profit.
ționale nu sînt însă mulțu
mite 1 Ele au exercitat pre
siuni asupra guvernulu' 
pentru ca acesta să extindă 
suprafețele concesionate. 
Totodată, monopolurile se 
sustrag de la plata impozi
telor : un senator venezue- 
lez arăta că datoriile tota
le ale trusturilor străine se 
ridică la peste o jumă'afe 
de miliard de dolari.

Sub pres'unea unor la’gi 
cercuri ale opiniei publice 
venezueleze, care conside
ră acordul comercial cu 
Statele Unite drept o frînă 
în dezvoltarea economiei 
naționale, guvernul a cerut 
revizuirea lui. Totodată, au
toritățile de la Caracas au 
sporit impozitele pe profi
turile monopolurilor. Toate 
acestea denotă un tot ma' 
accentuat curent venezue- 
lez îndreptat împotriva po
zițiilor dominante ale capi
talului străin.

Monopolurile străine, în 
special cele americane, au 
început să exercite contra- 
presiuni : reduc producția, 
închid sonde, scot impor
tante capitaluri din țară, a- 
jungîndu-se pînă și la un 
asemenea caz ca acela pe
trecut la Piar. Manevrele 
monopolurilor nu au intimi
dat însă autoritățile de la 
Caracas. Congresul vene- 
zuelez și-a propus să dis
cute și alte măsuri care să 
permită slăbirea slrînsorii 
capitalului străin și valori
ficarea bogățiilor țării în 
interesul național.

Gabriela BONDOC

meni, care a moștenit de la regimul 
colonial o agricultură înapoiată și o 
industrie slab dezvoltată, asigurarea 
hranei locuitorilor săi constituie o 
problemă din cele mai grele. Proble
ma se agravează în anii cînd calami
tățile naturale reduc recolta de ce
reale, care nu satisface încă cerințele 
țării nici în anii cei mai productivi. O 
situație grea a creat seceta din 1964. 
Regiuni întregi au fost pustiite. In u- 
nele localități numeroși oameni și-au 
pierdut viața. Recoltele record obți
nute în cursul anilor următori (88 mi- ( 
lioane tone cereale în 1965, circa 90 
milioane tone în 1966), ca și importul 
de cereale au adus o anumită îmbu
nătățire a situației, dar n-au rezolvat 
problema alimentației. Pornindu-se de 
la această stare de lucruri, în viitorul 
plan cincinal al Indiei se pievede un 
șir de măsuri, ca extinderea irigațiilor, 
sporirea cantității de îngrășăminte 
chimice, ceea ce ar urma să ducă în 
1971 la obținerea unei producții a- 
nuale de 120 milioane tone cereale. 
Guvernul indian are, de asemenea, 
în vedere și alte măsuri. Astfel, majo
ritatea membrilor săi considera că 
adoptarea unei legi care să admită 
tăierea vacilor (considerate de hin
duși ca „animale sfinte” și cifrate 
astăzi la 250 milioane de capete) ar 
contribui la înlăturarea unor dificultăți 
legate de aprovizionarea cu alimente. 
Acest proiect a provocat însă o vie 
reacție din partea partidelor reacțio
nare, care au incitai unele categorii ale 
populației la demonstrații antiguverna
mentale. încurajate de faptul că în 
sînul guvernului ministrul de interne 
Nanda se pronunța împotriva unei legi 
care să admită tăierea „animalelor 
sacre", elementele de extremă 
dreaptă au organizat în ultima vreme 
un șir întreg de manifestații violente 
în diferite orașe ale țării și care au 
culminat cu cea de luni.

Și numeroase manifestații studen
țești din ultima vreme s-au desfă
șura1 pe fundalul situației economice, 
în statul Andhra Pradesh — regiune 
cu o populație deosebit de densă — 
manifesfanții au cerul crearea unei u- 
zine siderurgice în orașul Visakha- 
palnam, care ar asigura o mai bună 
folosire a forței de muncă. Potrivit ă- 
genției France Presse, guvernul indian 
consideră că „lipsa de devize străine 
și de ajutor extern ar face dificilă rea
lizarea proiectului". Agenfia lasă să 
se înțeleagă că anumite cercuri im
perialiste externe încearcă să profite 
de dificultățile prin care frece India 
pentru a impune un anumit curs eco
nomiei sale și a determina renunța
rea la proiectele de dezvoltare a unei 
industrii naționale. „Banca mondială 
și Statele Unite — arată A.F.P. — in
sista ca guvernul indian să dea prio
ritate absolută producției agricole în 
planurile sale de dezvoltare”. Aceste 
cercuri își găsesc ca aliați partidele 
de extremă dreaptă — Jan Sangh și 
Swatanfra — care exploatează senti
mentele religioase ale populației hin
duse, agitațiile studențești pentru a 
cîștiga capital politic înaintea alegeri
lor parlamentare, care vor avea loc în 
India în februarie 1967.

Nicolae N. LUPU

DUBLIN 10 (Agerpres). — Jack 
Lynch a devenit joi prim ministru 
al Irlandei, obtinînd în parlament 
71 voturi împotriva a 64. Fost mi
nistru de finanțe, Lynch îl înlocu
iește în postul de prim ministru pe 
Sean Lemass. care a demisionat 
din motive de sănătate Se așteap
tă ca nou] prim ministru să conti
nue liniile directoare ale politicii 
promovate de predecesorul său. 
Lemass. care a detinut această 
funcție timp de zece ani.
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