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ÎN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI

MOTTO: Dintre sute de pretexte...

Duminică 13 noiembrie 1966

ACEASTA ANCHETA ARATA

PREGĂTIREA PLANULUI PE 1967

, în prezent, cînd pînă la sfîrșitul anului au rămas mai puțin 
de două luni, principala sarcină care revine colectivelor de 
întreprinderi, ministerelor, tuturor organelor economice 
este de a îndrepta toate forțele spre îndeplinirea la 
toți indicatorii a planului pe 1966 și, paralel cu aceasta, de 
a crea condițiile necesare trecerii la realizarea planului ce
lui de-al doilea an al cincinalului. în cadrul pregătirilor ce 
se fac în întreprinderi, o importanță deosebită prezintă ac
țiunea de nominalizare și contractare a producției, pentru a 
se putea fructifica cît mai bine marile avantaje ale cunoaș
terii din timp a indicatorilor planului pe 1967. Care este sta
diul nominalizării și al contractării producției anului viitor? 
Iată o întrebare la care am solicitat să ni se răspundă în 
cadrul unei anchete întreprinse în cîteva uzine constructoare 
de mașini.

Fructificînd avantajele 
oferite de planul cincinal

Pentru anul 1967, colectivul Uzi
nei mecanice din Sinaia are de 
realizat o producție aproape cu 17 
la sută mai mare decît în anul cu
rent ; productivitatea muncii ur
mează să crească cu 9,7 la sută 
față de 1966, iar costul fabricației 
să se reducă cu 2,5 la sută. Sar

Am profitat de răgazul pe 
oare acest sezon îl acordă a- 
celora care se ocupă de gos
podărirea stațiunilor de odih
nă din țară pentru a ne in
teresa ce perspective deschide 
cincinalul în dezvoltarea aces
tora, în îmbunătățirea condi
țiilor de cazare și tratament. 
Pentru aceasta ne-am adresat 
tovarășului Victor Moroianu, 
directorul Direcției stațiunilor 
balneo-climaterice din Comi
tetul de stat pentru îndruma
rea și controlul organelor lo
cale ale administrației de stat.

In anii următori, stațiunile cu 
eficiență terapeutică recunoscută 
vor beneficia de fonduri impor
tante. Peste 400 milioane lei vor 
fi alocate pentru construirea de 
mari complexe sanatoriale cu o 
capacitate totală de 7 000 de 
locuri. Iată cîteva din principa
lele obiective. La Sîngeorz-băi 
urmează să se construiască un 
complex sanatorial cu 1 500 de 
locuri, cantină, cabinete de fizio
terapie care vor completa trata
mentul bolnavilor prin apele mi
nerale 
curînd. Tot în această stațiune 
se va construi și o cantină cu 
o mie de locuri care va dispune 
de condiții bune de păstrare a 
alimentelor, de pregătire a me
niurilor și, bineînțeles, va oferi 
un cadru plăcut pentru cei ce 
vor veni să ia masa aici. Și la 
Băile Felix este prevăzut un 
complex sanatorial cu 1 250 de 
locuri și un complex terapeutic 
care va mări numărul tratamen
telor aplicate zilnic. La Amara, 
stațiune cu renume în vinde
carea multor boli de natură reu
matică, dar cu posibilități modes-

Rodica ȘERBAN

ale izvorului forat de

cini deloc ușoare, care impun o 
pregătire minuțioasă, îneît din pri
mele zile ale noului an să se reali
zeze ritmic producția planificată. 
Ce s-a întreprins pînă acum în 
uzină în domeniul nominalizării și 
pregătirii producției anului care 
vine ?

— Nominalizarea în ultimele luni 
a întregii noastre producții — a 
arătat tov. GHEORGHE CLINCIU, 
șeful serviciului planificării — ne-a 
avantajat mult. Am putut să ac
ționăm din vreme, să ne întocmim 
judicios planul de aprovizionare cu 
materii prime și materiale și să 
înaintăm specificațiile respective 
în termenele fixate. Avem, la ora 
actuală, aproape toate repartițiile. 
Serviciul nostru de aprovizionare 
a lansat încă de acum o lună co
menzi pentru produse nedirijate, 
iar pentru celelalte lansările sînt 
în curs. Pînă la 15—20 ale acestei 
luni, vor fi încheiate toate comen
zile ; de asemenea, contractele cu 
colaboratorii.

In uzină ni s-a vorbit și despre 
alte măsuri ce au fost luate dato
rită nominalizării din vreme a 
producției. Sculerul-șef a întocmit 
planul de scule, dispozitive și ve
rificatoare pentru anul viitor și a 
început execuția lor ; de asemenea, 
tehnologul-șef a pregătit tehnolo
giile de fabricație. Doar cîteva lu
crări mai sînt de pus la punct, de
oarece au fost aduse modificări la 
unele repere și subansamble ale 
cîtorva tipuri de pompe de injecție. 
„Preocuparea noastră principală 
este îndreptată, la ora actuală, 
spre asigurarea stocurilor tampon 
de piese și repere, pentru a se evi
ta orice oprire în fluxul tehnologic 
și, mai ales, neritmicitatea la mon
taj — precizează tov. MIHAI CAN- 
TOREANU, inginer-șef adjunct al 
uzinei. în acest sens, pe baza pla
nului operativ, dispecerul-șef a și 
lansat comenzi pentru elementele 
de precizie. Aș adăuga și faptul că 
o serie de prevederi ale planului 
M.T.O. pe anul 1967 se înfăptuiesc 
încă de pe acum".

— Experiența uzinei noastre ple
dează convingător asupra impor
tanței și avantajelor pe care le au 
nominalizarea și contractarea din 
timp a producției — sublinia tov. 
AUREL BOGHICI, directorul uzi
nei. Aceasta ne oferă posibilitatea 
să depistăm din timp noi rezerve 
interne, să găsim căile pentru fruc
tificarea lor deplină. Altfel nu am 
putea face față sarcinilor sporite 
din anul viitor. In prezent punem 
un serios accent pe activitatea de 
organizare științifică a producției. 
Am găsit — și căutăm în continu
are — soluții pentru folosirea mai 
bună a spațiilor uzinale și de utili
zare intensivă a mașinilor și utila
jelor.

După cum se vede, este vorba 
uzină în care sînt folosite din 
avantajele modului în care a 
elaborat actualul plan cinci- 
o uzină în care se îmbină

(Continuare în pag. a V-a)

de o 
plin 
fost 
nai,
preocuparea pentru îndeplinirea 
sarcinilor curente cu cea pentru 
realizarea sarcinilor de viitor, pre
ocupare care constituie, după cum 
se știe, o caracteristică principală 

aa unei conduceri competente, 
unui stil de muncă eficient.

Gheorghe RADEL 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit, sîmbătă 12 noiembrie a.c., 
pe tovarășul N. S. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., care, în fruntea ■ unei. de
legații economice, face o vizită în 
țara noastră.

La primire, au participat tovară
șii Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. la București, 
M. G. Losakov,. director’în Minis
terul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., G. I. Nikolaev, reprezen
tant comercial pe lîngă ambasada 
U.R.S.S. la București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Sîmbată, la Palatul Marii Adu
nări’Naționale s-au încheiat lucră
rile Consfătuirii pe țară pentru 
constituirea Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

De la tribuna consfătuirii au luat 
cuvîntul numeroși participanți —
profesori și învățători, comandanți 
de detașamente și unități, preșe
dinți ai consiliilor locale ale or
ganizației de pionieri, reprezentanți 
ai conducerii unor ’ instituții cen
trale și organizații obștești, scrii
tori, oameni de știință și cultură, 
care și-au exprimat adeziunea de
plină cu măsurile adoptate, au îm
părtășit experiența dobîndită în 
munca de educare a celor mai ti
neri cetățeni ai patriei, au făcut 
numeroase propuneri pentru a ri
dica, în viitor, pe noi trepte acti
vitatea pionierească.

îndemnurile și îndrumările cu
prinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost subli
niate de vorbitori, arătînd că ele 
vor sta la baza întregii activități 
de instruire și educare a copiilor 
— viitorul națiunii noastre.

Profesorii Nicolae Poșta, preșe
dintele Consiliului regional Mara
mureș al Organizației pionierilor, 
Toma Mareș, președintele Consi
liului orășenesc Constanța al Or
ganizației pionierilor, Liviu Pro- 
rocu, comandant al unității de pio
nieri de la Școala generală din co
muna Zvoriștea, raionul Dorohoi, 

■conf. univ. Nicola Tiberiu, șeful 
secției de învățămînt, știință și

cultură a Comitetului regional de 
partid Oltenia, prof. Ion Dragu, 
directorul liceului „Ion Neculce" 
din București, au relevat că școala, 
cadrele didactice, îndrumate de or
ganizațiile de partid, au înalta mi
siune de a forma elevilor o cultură 
bogată, de a crește tînăra generație 
în spiritul nobilelor idei ale patrio
tismului socialist, ale comunismu
lui, ale umanismului și păcii. Des
pre cadrul în care se înscrie munca 
organizației de pionieri, ca o formă 
de activitate socială a copiilor, 
menită să completeze — pe căi 
specifice — pregătirea elevilor 
pentru viața și munca în socie
tate, au vorbit prof. univ. Stanciu 
Stoian, membru corespondent al 
Academiei, directorul Institutului 
de științe pedagogice, prof. univ. 
Ștefan Bîrsănescu de la Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, mem
bru corespondent al Academiei, 
conf. univ. Gheorghe Rulea de la 
Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din București, 
profesorul emerit Gheorghe Achi- 
ței, directorul liceului pedagogic 
din Deva, învățătorul Constantin 
Mitroi din Craiova, profesorii An- 
dronic Moldovan, președintele 
Consiliului regional Brașov al Or
ganizației pionierilor, Florica Voi- 
culescu, comandant al unității de 
pionieri de la școala generală nr. 
7 din Brăila.

După cum au remarcat profesorii 
Vasile Popa, președintele Consiliu
lui regional Cluj al Organizației (Continuare în pag. a V-a)

pionierilor, Vidosava Ieremici, co
mandant al unității de pionieri de 
la școala generală nr. 8 din Timi
șoara, și Fodor Geza, șeful secției 
de învățămînt, știință și cultură a 
Comitetului regional de partid Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, școala, 
organizația pionierilor* oferă edu
catorilor condiții prielnice pentru 
întărirea prieteniei frățești a tine
rilor cetățeni ai patriei — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — care astăzi învață îm
preună, iar mîine vor lucra laolaltă 
pentru înflorirea patriei lor co
mune. Mai mulți vorbitori, printre 
care Alexe Anghel, președintele 
Uniunii de cultură fizică și sport, 
Eugenia Măndiță, secretar al Co
mitetului orășenesc al U.T.C. Bucu
rești, profesorii Margareta Ștefă- 
nescu, comandant de unitate 'de 
pionieri la Școala generală nr. 1 
din-Pitești, Ovidiu Vlad, președin
tele Consiliului regional Hune
doara al Organizației pionierilor, 
Kovacs Agneta, comandant de de
tașament de pionieri la Școala ge
nerală din comuna Diosig, regiu
nea Crișana, Vasile Ionescu, preșe
dintele Consiliului regional Bucu
rești al Organizației pionierilor, au 
arătat că noile baze organizatorice 
ale activității pionierești creează 
premise pentru împrospătarea și 
îmbogățirea mijloacelor de educa
ție, dintre care drumețiile, mani
festările culturale și sportive se vor 
bucura de toată atenția.
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După o săptămînă de conci
liabule agitate, partidele po
litice din R.F.G. și-au rezervat 
un week-end nu mai puțin 
umbrit de cețurile incertitudi
nii. Fără îndoială, desemna
rea lui Kqrt Kiesinger ca suc
cesor al cancelarului Erhard 
a produs o oarecare clarifi
care pe scena politică de la 
Bonn. După cum se știe, Bun- 
destagul îl poate revoca pe 
cancelarul federal în cazul u- 
nei crize guvernamentale 
dacă obține o majoritate ab
solută și se pune de acord în 
prealabil asupra unui succe
sor. Care este însă situația în 
momentul de față ? Recunos- 
cînd starea de criză, fracțiu
nea U.C.D.-U.C.S. a ales can
didatul său la succesiune, în 
virtutea faptului că era forma
țiunea guvernamentală majo
ritară. Cu aceasta s-a înche-

S crisoare

de la Bonn

Seară de muzică în familia Petrea. Nouă copii și e așteptat al zecelea... Despre familii cu și fără copii — în reportajul de mai jos
Foto. Gh. Vintllă

confortabile, 
dar goale

Ioana, — maistru, șefă de atelier 
la „Industria Bumbacului’, Sergiu 
— tehnician-proiectant la 
Bălcescu. împreună cîștigă 
circa 3 500 de lei. Au rude la țară 
aproape de Capitală, părinții ei 
sînt colectiviști, așa îneît — spune 
Ioana Suicescu — piața ne costă 
puțin, au grijă de cămara noastră. 
Și au început să se „aranjeze". Cît 
se poate de naturală grija de a-și 
construi un cămin, de a-1 înirumu-

Vernil, bej, bleu-deschis, roz-pal. 
Pereți zugrăviți în patru culori, a- 
plice ; furnirul de nuc al mobilei 
oglindește toate unghiurile unui 
interior modern. Televizor, radio, 
frigider, mașină de spălat rufe —• 
și totuși parcă lipsește ceva aces
tui plăcut cămin al soților Suicescu.

— Ne lipsește un covor persan 
— previne stăpîna casei. Dar îl 
avem în plan. Ii vine și lui rîndul.

— De cîtă vreme sînteți căsă
toriți ?

— De patru ani. Sîntem foarte 
mulțumiți cu ce am realizat, mai 
ales că n-aveam la început nimic. 
Am pornit, cum se zice, de 
gură.

— Dar un copil... nu 
lipsa copiilor ?

— Nu era cazul.
— De ce ? N-ați fi 

avea ? Firește, dacă nu e o în
trebare indiscretă...

— Nu e, că și părinții ne mai 
întreabă cîteodată. Adevărul 
este că n-am vrut. Și n-am 
vrut iiindcă nu eram aranjați.

Căsătoriți din dragoste, amîndoi 
și-au visat viitorul „cuib" cam așa 
cum și l-au clădit pe cel de azi.

SOCIALĂ

culesul de vie ; stagiunea de ope
ră și operetă ; transformarea ve
chii sobe într-un șemineu. Tacit, 
între ei doi a intervenit înțelegerea 
de a amina. Ca pe o datorie fără 
scadență. Parcă — pofta vine mîn- 
cînd — ar mai trebui o sufragerie 
sau o locuință mai mare... soțului 
i-ar plăcea un Trabant... Iar pentru 
liniștirea conștiinței, formula : 
„încă nu sîntem aranjați".

Care părinte nu năzuiește să-i a- 
sigure copilului condiții de viață și 
de creștere cît mai bune, pe care el 
însuși, în copilărie, nu le-a avut? 
Firesc. Numai că acest generos de
ziderat, poate deveni un pre
text menit să acopere un mod de 
viață scutit de „piedica" pe care — 
în ochii celor însetați să soarbă din 
toate plăcerile vieții — ar repre
zenta-o apariția copiilor. Simptoma
tic este că pretexte de acest gen 
pot fi auzite din partea unor oa
meni tineri, în plină putere, care se 
bucură de condiții materiale pe 
care părinții și bunicii lor nu și le 
puteau măcar visa.

Cuiburi confortabile dar goale.

ginerul Adrian Georgescu de- la 
Fabrica de mașini-unelte și agre
gate. Iși prezintă casa :

— Ne-am luat sufragerie, două 
dormitoare. Ar mai fi, desigur, 
unele mici completări.

— Și în viitor ?
— Se mai plictisește omul 

mobila pe care o are. O să ml-o 
schimb. Apoi o să vină la rînd ma
șina. Am una, luată acum vreun an 
și jumătate, dar e „650“. Ne-ar tre
bui alta mai mare.

— Ați făcut economii severe ?
— Nu prea. Totuși, ne-am rezu

mat la... restaurante și spectacole. 
(Ne-am rezumat...)

Două salarii în casă, aproxima
tiv 4 000 de lei pe lună. în puținii ani 
cîți s-au scurs de la absolvirea fa
cultății, a urcat repede treptele

Victor VÂNTU

lat prima fază a procesului de 
clarificare a raporturilor din 
interiorul partidului. Cercurile 
oficiale creștin-democrate con
sideră această rezolvare ca 
fiind cea mai potrivită, în 
condițiile date. Se remarcă 
astfel că, în timp ce Barzel, 
șeful fracțiunii U.C.D. în Bun
destag, n-a obținut decît 26 . 
de voturi, Kiesinger a întrunit 
126 de voturi. Pe locul al doi
lea, cu 78 de voturi, 
Schroder, ceea ce — 
tualitatea constituirii 
tului Kiesinger — ar 
o indicație că fostul 
al afacerilor externe 
păstra portofoliul.

Deocamdată, însă, Kurt Kie
singer este numai candidatul 
U.C.D.-U.C.S. și ratificarea a- 
cestei hotărîri depinde de Bun
destag. Or, după cum au ară
tat în aceeași zi atît președin
tele Partidului social-democrat 
(P.S.D.), Willy Brandt, cît și
președintele Partidului liber- 
demoorat (P.L.D.), Erich Men- 
de, o asemenea recunoaștere 
implică înainte de toate acor
dul asupra unui program pe 
care însuși Kiesinger încă nu 
l-a schițat. Iar un program 
presupune o luare de poziție 
clară față de un număr de 
probleme majore.

se află 
în even- 
cabine- 

însemna 
ministru 
își va

la lin-

simțiți

putut

seța. De cite ori se ridica însă pro
blema copilului, ei constatau că nu 
sînt încă destul de aranjați. Stra
niu, dar fiecare obiect achiziționat, 
în loc să apropie, a îndepărtat îm
plinirea maternității.

— De ce ?
— Ne-am codit — răsună jenat 

răspunsul.
De ce s-au codit, de ce au între

rupt mereu firul acelei noi vieți 
care ar fi adus căldură în „cuib' ? 
Mereu se ivea cîte o piedică : un 
concediu început la mare, conti
nuat la Vîrful cu Dor și terminat la

între două
mașini
și două fetițe

Un apartament cu trei camere, 
într-un bloc nou de pe șoseaua 
Giurgiului, e ocupat de trei per
soane : mama, soția și soțul — in

(Continuare în pag. a II-a) !

Telegramă

(Continuare în pag. a V-a) j

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au primit din partea tovarășului Leonid Brejnev se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., de la bordul avionului cu care a călă
torit spre Sofia, unde va participa la cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar, următoarea telegramă :

„Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă tri
mitem dv., dragi tovarăși, cît și poporului frate român, salutări cordiale; 
urîndu-vă fericire și succese în construcția socialistă".
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ALEGERILE
(Urmare din pag. I)

I DE PARTID
muncii colective

Folosind experiența 
acumulată în de
cursul anilor, Comi
tetul orășenesc Bra
șov al P.C.R. a acor
dat o deosebită aten
ție muncii colective1 
la pregătirea adună
rilor și conferințelor 
de alegeri. în acest, 
scop, am îndrumat 
organizațiile de par
tid să atragă la al
cătuirea documente
lor pentru adunările 
generale de alegeri,, 
pe lîngă membrii co
mitetelor de partid, ai 
birourilor organiza
țiilor de bază, și alți 
membri de partid,, 
oameni cu experien
ță bogata, buni cu
noscători ai proble
melor care se ridică 
în unitățile lor. Au 
fost alcătuite astfel 
colective care au a- 
jutat birourile orga
nizațiilor de bază să 
studieze diferite as
pecte ale muncii de 
partid și economice, 
pornind de la hotă- 
rîrile adoptate în a- 
legerile precedente. 
Toate acestea au a- 
vut un efect pozitiv 
asupra întocmirii dă
rilor de seamă și pro
iectelor de hotărîri, 
cărora li s-a impri
mat un spirit anali
tic, combativ, ele re
flected de fapt pă
rerea unui număr 
mai mare de comu
niști.

Concludent în acest 
sens este exemplul 
organizației de bază 
nr. 1 secția 
din cadrul 
„Steagul roșu". Spri
jinit de comitetul de 
partid al secției, bi
roul organizației de 
bază nr. 
nat 
dării de 
colective 
cei mai bine pregătiți 
membri de partid 
din cadrul atelieru
lui : unul dintre co
lective a analizat 
cum s-a ocupat orga
nizația de bază de 
îndrumarea activității 
economico-financiare 
a atelierului, iar ce
lălalt colectiv de as
pecte ale vieții inter
ne de partid. Pe baza 
concluziilor desprin
se, biroul a putut în
tocmi o dare de sea
mă cu un pronunțat 
caracter 
rientâte 
direcție, 
fost vii, 
au permis să se în
țeleagă mai clar mij
loacele prin care 
poate fi sporit rolul 
organizației de bază 
în îmbunătățirea or
ganizării producției, 
aplicarea tehnologiei 
moderne, folosirea în
tregii capacități de 
producție ; în același 
timp, planul de mă
suri adoptat de adu
narea de alegeri a

motor 
uzinei

la
1 a antre- 
întocmirea 

seamă două 
formate din

analitic. O- 
în această 

discuțiile au 
interesante,

prevăzut acțiuni con
crete privind întări
rea organizației de 
bază, îmbunătățirea 
învățămîntului de 
partid, a muncii po
litico-educative.

Nu 
este, 
principiul 
lective în 
alegerilor 
La Uzina 
ții Codlea, la întoc
mirea dării de seamă 
și a proiectului de 
hotărîre n-au parti
cipat nici măcar toți 
membrii biroului or
ganizației de bază, 
ceea ce a făcut 
să fie prezentate do
cumente care au alu
necat deasupra pro
blemelor, n-au con
stituit o bază serioa
să de discuții.

Toate acestea de
termină Comitetul o- 
rășenesc de partid 
Brașov să pună un 
accent deosebit pe a- 
plicarea principiului 
muncii colective în 
pregătirea conferin
țelor de alegeri, ca o 
condiție a bunei des
fășurări a acestora, 
pe baza sintetizării 
experienței și înțe
lepciunii colective a 
comuniștilor.

pretutindeni 
însă, aplicat 

muncii co- 
pregătirea 
de partid, 

de repara-

Vicențiu APOLZAN 
secretar al Comi
tetului orășenesc 
de partid Brașov

Recent a avut loc adunarea de 
alegeri a Organizației noastre de 
bază. Unii membri de partid aii' 
criticat în cuvîntul lor darea de 
seamă că nu s-a ocupat de cutare 
sau cutare problemă. Este drept că 
au lipsit unele laturi ale muncii de 
pârtia, dar nici nu le putea cu
prinde pe toate. Darea de seamă 
are rostul să îndrepte atenția â- 
supra problemelor celor mai im
portante, dtnd prioritate sarcinilor 
hotărîtoare în perioada respectivă. 
Din acest punct de vedere, credem 
că biroul organizației de bază 
nu s-a orientat bine.

Iată, în problema reducerii pre
țului de cost, de pildă, întreprin
derea noastră întîmpină destule 
greutăți. Ar fi trebuit ca acest as
pect să nu fie doar amintit, pre
zentat descriptiv, ci să se încerce 
a se analiza lipsurile, cauzele defi
ciențelor, mijloacele prin care pot 
fi înlăturate. Pentru secția noastră 
era deosebit de important să 
se fi dezbătut ce ar trebui să 
întreprindă organizația de partid 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de materiale neferoase, 
inițierea unei acțiuni coordonate 
de economisire a acestora, de înlo
cuire a unor materiale scumpe cu 
altele mai ieftine. Prea ușor s-a

trecut și peste deficiențele privind 
Calitatea armăturilor pențrtt 
motive, fără a se Stiblinîâ^că Orice 
neglijentă manifestată aci, orice 
încălcare a normelor tehnologice 
constituie totodată o nerespectare 
a disciplinei de partid.

în cadrul discuțiilor, diferiți 
membri de partid au luat poziție 
combativă în aceste probleme, dar 
credem că ar fi fost mai bine ca 
ele să fi fost subliniate încă 
darea de seamă.

Augustin MÎNZAT 
Nicolae TRIF '
organizația de bază 
din secția armătură 
Atelierele de reparat material 
rulant „16 Februârie"-Cluj

din

profesionale, apreciat în uzină, 
acum șeful unui important atelier 
din cadrul secției de prelucrări 
mecanice. Ani de muncă asiduă, 
încununați. Proiecte generoase : a 
obținut o bursă de specializare în 
străinătate, visează să lucreze „în 
concepție". Mașină, specializare, 
proiecte originale de mașini-unelte, 
viitorul e frumos și, desigur, gîn- 
dit inginerește. Cu o singură ex
cepție : urmașii. (Și el are 31 de 
ani, și soția la fel). Puțin surprins 
de acest element „nou" adus în 
discuție, prinde imediat pulsul în
trebării :

— Nu pot să spun că n-avem 
condiții de a întreține un copil. 
Mama mea ar putea să-1 îngri
jească. Am început să-mi lă
muresc soția, nouă ne plac 
copiii...

Dar cuvintele nu au acea forță 
de convingere, acel intim resort 
din prima parte a convorbirii. Co
pilul e undeva într-un plan înde
părtat al viitorului. Viața perso
nală se concentrează în dorința, 
lăudabilă, de a măi urca o treaptă 
profesională, în proiectul de a 
schimba o mașină mai mică pe 
una mai mare etc. Pentru acest stil 
de viață, viitorul arată ca o auto
stradă ferită de eventualele răs- 
pîntii. Copiii ar cere ca viteza plă
cerilor să fie moderată.

Alt drum și-a ales inginerul 
Gheorghe Mihăilă, de la aceeași 
uzină. Multe puncte de tangență cu 
destinul colegului său Adrian Geor
gescu : aceeași generație, condiții 
de muncă și de viață asemănătoa
re. Deosebirile încep de la faptul 
că ing. Mihăilă are două fetițe. 
Cînd primul dintre copii abia a în
ceput să se ridice în picioare, a 
venit al doilea. Soții locuiau în 
condiții grele, ajutor n-aveau, 
meau puține ore pe noapte.

— Nu v-ați gîndit că n-aveți 
diții 7

— Iubim amîndoi copiii, 
ne-am speriat, deși, atunci cînd 
ne-am hotărît eram la coadă de tot 
pe lista de locuințe.

Ce să mai amînăm, ne-am 
zis, o căsnicie fără copii sună 
a gol. Șl chiar dacă aparent 
e invizibilă, fisura există, ori- 
cînd se poate adinei.

— Oricum, erați la începutul pro
fesiunii, inginer tînăf, cu preocu
pări intelectuale. Copiii nu v-au 
tulburat liniștea studiului 7

— Adevărat, dar sacrificiul n-a 
fost mare.

Mi-am amintit de anii stu
denției șl, pentru o perioadă, 
am citit în, biblioteci publice.

. Azi fetițele ați crescut; am 
căpătat un apartament. în 
schimb cu ce ne-am fi ales 
dacă nu le aveam pe ele 7 
Un cămin cu numele.

— Unii dintre colegii dv. au ma
șini. Nu regretați că ați rămas în 
urmă 7

— Nu ne-a preocupat problema 
mașinii. Desigur, am discutat în fa
milie pe această temă, dar ne-am 
înțeles :

mașina o punem pe planul 
n. In primul rînd, să avem ce 
ne trebuie — no! și copiii. De 
ce să ne supunem la efor
turi ? Să ne lipsim fetițele de 
o prăjitură 7 Pentru un om

I

De la discuții
la planul
de măsuri

Discuțiile în adunarea de ale
geri a organizației de partid de la 
Trustul de alimentație publică 
Galați au fost animate, combative. 
Era și de așteptat. Dezvoltarea ra
pidă a orașului, creșterea popu
lației, exigențele ei sporite fac să 
apară tot mai evidente lip
surile încetățenite în activita
tea multor unități ale alimenta
ției publice. Tov. Radu Matei, Ion 
Dumitru și alții dintre cei 18 
membri de partid care au luat cu
vîntul au supus unei critici îndrep
tățite toleranța manifestată față 
de numeroasele cazuri de servire 
necivilizată, calitatea necorespun
zătoare a unor preparate, negli
jarea muncii educative în rînduri- 
le ospătarilor, lipsa preocupării 
pentru specializarea rețelei de ali
mentație publică, controlul insufi
cient care a înlesnit „activitatea" 
unor elemente necinstite.

Ar fi fost firesc ca numeroasele 
propuneri și critici judicioase să-și 
găsească reflectarea în planul de 
măsuri adoptat de adunarea de a- 
legeri. Din păcate, planul de mă
suri, întocmit în pripă, superficial, 
cuprinde doar generalități care 
nu pot constitui un îndreptar pen
tru noul birou al organizației de 
bază.

Nu consideră Comitetul orășe
nesc de partid Galați că felul cum 
s-a întocmit acest plan de măsuri 
ilustrează deficiențe ale stilului 
muncii de partid — tendințe de 
desconsiderare a punctului de ve
dere al membrilor de partid ?

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

I

dor-

con-

Nu

cu judecată e absurdă acea 
agoniseală de Harpagon 
care uneori, credeți-mă, duce 
la dezumanizare.

Aveam să-mi amintesc de aceste
auvinte ale inginerului Mihăilă, în- 
tîlnind următorul caz. Doi soți ti
neri și un băiat într-a treia elemen
tară. Singurul gînd viu al tatălui 
era de a-și schimba motocicleta 
pe o mașină. Ori de cîte ori îi ră- 
mîneă soția însărcinată, o ame
nința și o maltrata pînă cînd fe
meia disperată (din motive lesne 
de înțeles, nu dăm numele acestei 
bucureștence), se supunea inter
venției chirurgicale. Spaima omului 
de a-i apărea în casă o gură în 
plus se conjuga cu tirania. Străve
ziu de nemîncare, hărțuit de atmos
fera din casă, băiatul a rămas re
petent, iar soția și-a șubrezit să
nătatea din cauza necontenitelor 
întreruperi de sarcină. în schimb, 
a apărut mașina 1 Un astfel de om, 
evident, se văicărea cui sta să-1 
asculte că nu-i ajunge cu ce să 
mal crească încă un copil.

Nepoți: 
unsprezece 

Copii: 
nici unul

Eu am o deviză t cînd vrea 
omul, nimic nu e Imposibil 1 Să 
dau un exemplu din viața 
mea. Sînt căsătorit de cinci 
ani, soția mea e primul meu 
sfetnic, dragoste încă din stu
denție. E ingineră într-un Insti
tut de cercetări. Cînd eram stu- 
denți i-am spus — după cinci 
ani o să avem mașină. ȘI uite 
nici n-au trecut încă cinci 
ani...

— Ce mașină aveți 7
— Un „Renault" vișină-putredă. 

Venim de la lucru, facem un duș 
și ieșim în oraș. E drept, uneori 
mai sînt ședințe, iar ca dispecer- 
șef, știți cum e, ești tras încolo și 
încoace. Dar ne distrăm. Ne-am în
deplinit, ba chiar ne-am și depășit 
toate planurile.

— Chiar... toate 7
— Absolut. Anul trecut la mare 

ne-a venit ideea să ne luăm mași
nă. Ne-am făcut noi niște calcule 
precise : dacă începem să strîn- 
gem banii, pe CEC, mai durează, 
așa încît ne-am împrumutat, am 
făcut rost de bani „învechiți" și în 
cîteva luni eram la volan.

După muncă și răsplată. Calită
țile sale profesionale, energia l-au 
impus printre inginerii uzinei. A 
năzuit și și-a realizat pe merit o 
viață cu nu puține reușite și sa
tisfacții. Există însă și un capitol 
gol. Cum să-1 întreb despre cel ce 
i-ar purta numele 7 însăși ideea de 
a avea urmași pare strivită, pulve
rizată sub greutatea atîtor teorii, 
planuri, calcule cîte clocesc în cui
bul modern al căsniciei Buraga. 
Arborele genealogic 7 O fantezie 
depășită, o relicvă a năsăudenilor 
lui care n-au locuință în bloc cen
trali Copiii fraților săi, cei unspre
zece nepoți? Cine să-i tră
iască...

— Aveți copii 7
— Nu, n-am. în schimb — răs

punde cu voioșie inginerul Grigore 
Buraga, coleg de uzină și de gene
rație cu interlocutorii din capitolul 
anterior — am nepoți.

Unsprezece 1 Unul dintre ei 
o bun de însurat. Vă mirați 7 
Noi sîntem opt frați, eu sînt 
pe la mijloc. Iar tata avea 
unsprezece frați. Sîntem din 
Prundul Bîrgăului, din părți
le năsăudene, ale lui Coș- 
buc. Pe la noi există tradiția 

caselor cu mulți copil.
— Constituiți, văd,' o excepție.
— Alte timpuri 1 iilozofează ing. 

Buraga.
— Adevărat. Dar ce legătură are 

asta cu subțierea arborelui genea
logic 7 V

— Nu vreau să mă lansez în teo
rii — opinează contrariat descen
dentul năsăudean, bucureștenizqt
— dar gîndiți-vă : ce preocupări' ''îh "jurul ei mama, reflectîndu-se în 
aveau înainte oamenii 7 ..Ogorul, și.. .fiacare»4in.tre-^ei nouă coffii care o 
gospodăria. Acum au altele, rnă'<--\rtn'Cdn7tlțiiii. Și nici atmosfera, de 
uit la noi în comună : motocicleta, JLJtSr - ---- ---------- -
televizor, bibliotecă. Oamenii au 
intrat în servicii, au văzut mai 
multe, au mai multă culiură.

Oare pe măsură ce condițiile de 
viață și nivelul de cultură vor 
crește, spița omenească e sortită 
dispariției 7 Te ia cu frig. Neatent 
la surprinzătoarea consecință a fi
lozofiei expuse scurt, interlocu
torul susține ideea „dezvoltării" 
prin propriul său exemplu :

—■ Din familia noastră sînt pri
mul care am terminat o facultate. 
Am avut condiții, mă bucur că lu
crez într-o uzină ca asta a noastră, 
de o înaită tehnicitate, unde simți 
cum te dezvolți de la o zi la alta.
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Totuși, întrebarea plutește In 
aer ; o simte :

— La noi e 
rude în oraș, 
serviciu, cine

întrebarea, 
suspendată. Fără îndoială, e o pro
blemă : cine l-ar crește, căci ei 
amîndoi nu cîștigă decît cinci mii 
de lei pe lună... Tăcerea îl des
cumpănește :

— De fapt, la nivelul nostru, nu 
ne-ar diminua (1) viața. Dar pur și 
simplu, din a avea un copil riu 
ne-am făcut pînă acum o problemă 
așa de mare. (Mai ales că medicii 
i-au și recomandat soției o sar
cină).

De ce nu ? Nu e modern, cugetă 
în sinea lui descendentul unei atît 
de numeroase familii, purtătoare 
peste timp a tradițiilor de a dărui 
vieții mulți urmași. E modern să-ți 
savurezi în tihnă fiecare procent 
de bună-stare în plus pe care ți-1 
oferă societatea, să te așezi la vo
lanul unui „Renault" vișină-pu- 
tredă 1

Noroc că Viața are și alte adre
se. In Giulești, pe bulevardul Cons
tructorilor, blocul 9, sun la ușa a- 
partamentului 8, de care e prinsă 
o plăcuță nichelată : Petrea Dumi
tru. Am auzit că e o familie cu 
nouă copii. îmi deschide o femeie 
tînără cu bucle castanii și ochi su- 
rîzători.

—• Dacă mai întîrziați, poate 
mă găseați la altă adresă.

— Cum așa 7 Vă mutați 7
— Provizoriu doar... — și priviri

le femeii coboară spre mijlocul ei 
îngroșat. Și adaugă pe un 
care ar fi trebuit înregistrat și 
viitoarelor mame să-l asculte 
de cîte ori simt că le părăsesc 
terile :

problema că n-avem 
ca alții. Amîndoi la 
l-ar crește ?
pusă astfel, rămîne

cd

— Cine n-a vrut să aveți copil? 
Dumneata sau soțul 7

— La bună înțelegere.
Totuși, care au fost greutățile ? 

1) Ne-am gîhdit să-i putem oferi 
copilului tot; 2) Vreau să-mi ter
min școala și pe urmă, poate, să 
dau la facultate ; 3) Amîndoi la
slujbă, cine era să vadă de copil ? 
Așa dar, după spăsitul „pot să fiu 
de condamnat", urmează lista de 
pretexte. Și îndărătul pretextelor ? 
O viață veselă, un cerc de prieteni 
care știu să. se distreze, serile de 
remi etc.

...în București, pe strada Turda, 
la numărul 7 locuiește o femeie 
trecută de șaizeci de ani, Raveca 
Stînă, despre care vecinele spun 
textual :

„Onoare el că a crescut patru 
copii mari, astăzi la casa lor, la 
meseria lor. Dumnezeu știe cum I 
Că acum vreo douăzeci și ceva de 
ani a rămas văduvă. Dar a avut 
curajul să răzbată singură. S-a an
gajat ca femeie de serviciu, vai de 
ea cum a dus-o într-o vreme, că se 
culca nemîncată și se scula dimi
neața la trei ca să le spele și să 
le calce la copii, și nu s-a văietat 
o dată 1"

Raveca Stînă, care n-a pregetat 
să nască și să crească patru copii 
într-o vreme cînd n-avea „confort 
splendid", este mama lui Ilie, soa
cra Măriei Stînă. Stînd cu ea de 
vorbă, n-am putut să nu-i dau 
dreptate nurorii : „E un fenomen, 
așa ceva n-am mai întîlnit. Cînd 
n-are de lucru, se simte bolnavă".

Mai mult, adăugăm noi : această 
bunică le-a făgăduit tinerilor că în 
clipa în care ei îi vor dărui un ne
pot, îl va îngriji ea și le va da a- 
jutor în casă. Nora, Maria Stînă, 
știe cel puțin tot atît de bine cum 
stau lucrurile. Atunci ?

Sinceritatepe al zecelea!
Poate că la ora cînd citiți aceste 

rînduri, Andromachia Petrea se și 
află într-unul din Saloanele mater- 
"ffitățli GiUleș'îi.

N-am să. pot uita voioșia, echi
librul,.-calmul-pe care-l împrăștia

veritabil cuib ' a acestei case, a- 
mestec de creșă, cămin, grădiniță 
și 'școală.. Dar mai reușit decît cu
vintele, atmosfera o poate sugera 
imaginea fotografiei din prima pa
gină a ziarului, căreia i 
în plus cîteva elemente 
tive.

tatăl, tinichigiu-auto 
i-o arată, încă de la ușă, plăcuța 
nichelată), mama casnică. Amîndoi 
din aceeași comună, Dodești, din 
părțile Bîrladului, căsătoriți cu 14 
ani în urmă. Copiii au venit unul 
după celălalt, la intervale de apro
ximativ un an, așa încît acum, cu 
excepția locului vacant din clasa 
întîi, familia își are cîte un repre-

s-ar cere 
informa-

(profesia

STADIUL ELECTRIFICĂRII RURALE
în regiunea Cluj proce

sul de electrificări rurale 
este sub media pe țară, 
astfel că în anii cincina
lului trebuie să se facă 
eforturi deosebite pentru 
a se atinge procentul de 
80 la sută prevăzut în Di
rectivele Congresului. în 
acest an s-au stabilit a fi 
electrificate 90 de sate și 
cîte 140 în următorii pa
tru ani. Pînă în prezent 
s-au terminat lucrările în 
55 de sate, dar numai 23 
au fost puse sub tensiune, 
în 30 de sate lucrările de 
electrificare sînt în curs, 
iar în 5 încă nu au în
ceput.

Din discuțiile avute la 
sfatul popular regional, la 
întreprinderea regională 
de electricitate și din con
statările de pe teren se 
desprinde concluzia că în 
acest an au existat condi
ții mult mai bune pentru 
desfășurarea lucrărilor 
de electrificare. Sfaturile 
populare s-au ocupat mai 
susținut de constituirea 
fondurilor, iar întreprin
derile constructoare ău 
muncit mai organizat, ceea 
ce le-a permis ca, pe lin
gă localitățile planificate, 
să-și propună și o supli
mentare. într-adevăr, sînt 
raioane unde s-au depus 
eforturi deosebite în a- 
cest sens. La Zalău, de 
pildă, sfatul popular raio
nal a reușit să adune fon
duri pentru electrificarea 
a 31 de sate. întreprinde
rile constructoare au fost 
sprijinite prin asigurarea 
cu brațe de muncă, mij
loace de transport, stîlpi, 
prin executarea unor lu
crări cu contribuția cetă
țenilor etc. Aici a început 
construcția unei axe noi 
— Crișeni-Naimon — pe 
o distanță de 19 km, prin 
care vor fi electrificate 
alte 9 sate. în raionul

Gherla se vor electrifica, 
de asemenea, 11 sate în 
loc de 8 prevăzute, întru- 
cît fondurile au fost în
casate la timp, iar lucră
rile de construcție a axei 
Geaca-Mociu, în lungime 
de 18 km, vor asigura e- 
nergia. electrică necesară.

Cu toate acestea, nu 
exista încă certitudinea 
că electrificarea va fi ter
minată pînă la sfîrșitul a- 
nului în toate cele 90 de 
sate. Aceasta din pricină 
că, în unele raioane, ca 
Aiud, Turda și altele, sfa
turile populare nu au dat 
atenție constituirii la vre
me a fondurilor. în satul 
Asinip din raionul Aiud, 
votarea contribuției a a- 
vut loc în urmă cu trei 
ani și de-abia s-au plan
tat 7 stîlpi de joasă ten
siune. Unele localități, 
cum sînt Fizeșu Gherlei, 
raionul Gherla, Călata, ra
ionul Huedin, au fost e- 
lectrificate, dar nici pînă 
astăzi nu au fost încasate 
cotele datorate de coope
rativele de producție din 
aceste localități.

în alte locuri, acțiunea 
de electrificare se desfă
șoară greoi din cauza în
treprinderilor construc
toare, care nu au termi
nat anumite
mici, cum ar fi traversări, 
protecții etc. Altele mai 
importante 
axele Dej-Surduc, Bistri- 
ța-Sebeș, Nădășel-Sîncrai 
— sînt rămase în urmă 
din lipsa unor materiale. 
Pentru trimestrul IV, în
treprinderea regională de 
electricitate n-a asigurat 
întregul necesar de con
ductori, izolatori și stîlpi, 
destinați electrificării a 20 
de sate ; pe unele trasee 
se lucrează cu efective re
duse ; Direcția regională 
de transporturi auto nu 
pune la dispoziție mijloa-

lucrări mai

cum sînt

cele de transport contrac
tate. în asemenea condiții, 
vor mai putea fi termina
te lucrările în puținul 
timp rămas pînă la sfîrși
tul anului ?

Electrificarea rurală 
presupune, desigur, nu 
numai amenajarea insta
lațiilor. în multe ca
zuri se consideră e- 
lectrificâtă acea loca
litate care are cel puțin 
un kilometru de rețea de 
joasă tensiune. Deci, este 
de ajuns, să zicem, că în 
fața sfatului popular sau 
a altor instituții s-a aprins 
lumina, ca să avem de-a 
face — potrivit scriptelor 
— cu un 
Asemenea 
toresc tot 
cupare a 
populare pentru constitui
rea în întregime a fondu
rilor. Și atunci construc
torul lucrează pînă epui
zează banii, mutîndu-se 
apoi în altă parte. Desi
gur, nu peste tot se în- 
tîmplă așa. La Zalău, cele 
mai multe sate au fost e- 
lectrificate în întregime ; 
altele, cum sînt cele din 
raioanele Turda, Aiud, au 
fost electrificate parțial, 
în raionul Bistrița, la Șin- 
tereag, din 300 de gospo- 
dării arde lumina în 270. 
în schimb la Țagu, din 
304 doar în 35, la Moruț — 
din iSO numai în 13, iar la 
Fîntînele — din 300 doar 
în 30. Sînt sate ca Bîrlea, 
Sîntioana, Sălcuța, unde 
rețeaua electrică s-a oprit 
la poarta școlii și a cămi
nului cultural.

Și mai slab stau lucru
rile în ceea ce privește 
electrificarea lucrărilor a- 
gricole. Din cele 752 de u- 
nități gospodărești ale co
operativelor agricole, doar 
451 sînt electrificate, ră- 
mânînd încă 13 ferme ale 
gospodăriilor de Stat și

sat electrificat, 
situații se da- 
lipsei de preo- 

unor sfaturi

254 puncte S.M.T. fără lu
mină electrică, din care 
cauză unele utilaje cu 
care sînt dotate nu pot fi 
folosite.

în regiunea Cluj nu se 
pune numai problema ex
tinderii rețelelor electri
ce, ci și a întreținerii a- 
cestora, întrucît unele, 
construite cu ani în urmă, 
au început să se degrade
ze. între sfatul popular 
regional și întreprinderea 
regională de electricitate 
se duce însă o intermina
bilă corespondență cu pri
vire la preluarea și între
ținerea instalațiilor elec
trice (de exemplu, a ace
lora din comunele Arie- 
șeni, Gîrda și Scărișoara, 
raionul Cîmpeni, care au 
nevoie de reparații), dar 
lucrurile nu avansează.

„Este neapărată nevoie 
— ne-a spus ing. Ioan Ga
vrila, directorul între
prinderii regionale de e- 
lectricitate — ca începînd 
de anul viitor să organi
zăm echipe speciale, care 
să se ocupe în permanen
ță .de extinderea rețelei 
pe măsura constituirii 
fondurilor. De asemenea, 
va trebui să avem nuclee 
sătești cu un număr sporit 
de electricieni, unele din 
ele dotate cu mijloace de 
transport — măsuri ce vor 
soluționa treptat dificultă
țile amintite". Ing. Ana- 
tol Mălai, vicepreședinte 
al consiliului agricol re
gional, este de părere că 
la nivelul consiliilor agri
cole raionale sau al uniu
nilor cooperatiste ar tre
bui să existe cîte un e- 
nergetician care să în
drume unitățile agricole 
din acest punct de vede
re. De asemenea, ca în
treprinderea regională de 
electricitate' să dea mai 
mare atentie lucrărilor 
mici legate de extinderea 
rețelelor. ’

I î I
După cîte am fost însă 

informați la filiala din 
Cluj a Băncii de Investiții 
nu.se fac suficiente efor
turi pentru întocmirea 
documentației și contrac
tarea lucrărilor. De ase
menea, valoarea fonduri
lor constituite pentru anul 
următor este încă mică, 
mai ales în raioanele Tur
da, Aiud, și Cîmpeni, unde 
se va executa de fapt 
grosul lucrărilor. Experi
ența a dovedit că este cel 
mai util ca fondurile să 
fie constituite pe sate, nu 
pe comune, în așa fel încît 
electrificarea unui sat să 
nu stea pe loc din cauza 
neasigurării sumelor ne
cesare în altul.

Recent, la Comitetul 
regional de partid Cluj ă 
avut loc o consfătuire cu 
cadrele de bază din sec
torul energetic. A re
ieșit că în regiunea Cluj 
există posibilități reale de 
extindere a rețelei elec
trice în mediul rural, ast
fel ca pînă la sfîrșitul cin
cinalului să fie electrifi
cate cel puțin 80 la sută 
din localități. De altfel, la 
această consfătuire s-a a- 
doptat și un plan de mă
suri care prevede, între 
altelej sarcina întreprin
derii regionale de electri
citate de a asigura perso
nalul tehnic și baza mate
rială necesară pentru exe
cutarea branșamentelor și 
instalațiilor interioare în
mediul rural, inclusiv la | 
cooperativele agricole de 
producție, precum și pen
tru " ' T - ■
lor ; 
nai 
stat
studiu în vederea folosirii 
energiei electrice în pro
ducția agricolă etc.
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extinderea rețele- 
la trustul regio- 

al gospodăriilor de 
se va întocmi un

I

Al. MURESAN h
corespondentul „Scînteii" a

zentant în fiecare clasă a școlii 
elementare din cartier. Deocam
dată sînt patru fete și cinci băieți, 
desfășurați pe o scară de vîrstă 
care începe cu Mihaela (13 ani) și 
se încheie cu Maricica (un an și 
zece luni).

E ușor de imaginat că o astfel 
de colectivitate ridică destule pro
bleme, dintre care cele materiale 
nu sînt Simple. Și" totuși, acestui 
cămin nu-i lipsesc frigiderul și te
levizorul, aparatul de radio. Iar 
anul acesta („dar de ziua tuturor", 
cum spune mama) a fost cumpărat 
și un pian, copiii avînd reale apti
tudini muzicale : doi dintre ei cîntă 
în corul Radio-televiziunii. Cum 7 
în afara salariului, alocația pentru 
copii : 900 de lei, precum și un
element mai greu de contabilizat : 
iscusința mamei de a conduce co
rabia. Fostă croitoreasă la APACA, 
e acum croitoreasă pentru proprii 
ei copii. De neimaginat, dar spi
ritul ei gospodăresc face ca unii 
vecini (fără copii 1) să găsească 
aici, la nevoie, bani cu împrumut.

— Și cum vă descurcați ?
— Bine. Doar cu cheltuielile de 

întreținere la bloc...
— Aveți datorii 7
— Nici un leu. Dar mă întreb 

dacă nu s-ar putea lua vieo mă
sură în situația unor familii ca a 
noastră. Oare ăștia micii contează 
tot atâta cît adulții 7 Poate că ar 
merita să se gîndească sfatul 
popular.

— Nu vă fie cu supărare în
trebarea, dar nu v-a trecut ni
ciodată prin minte să întreru- 
yețl sarcina 7

— Ba da. După 
după al cincilea 
s-a cam speriat,
prea mulți. Ascultă Mitică, 
i-am zis, eu nu-s din alea care 
își aruncă pruncii pe apa gîr- 
lei. Dacă nu te înduri să piară 
un pui de vrabie, cum să iei o 
viață de om ? îl avem, ÎI nasc. 
Altfel, să știi, mă despart de 
tine.

...în timp ce alții și-au adunat 
pretexte pentru a-și clădi cuibușo- 
rul egoismului în doi.

al doilea și 
copil, soțul 
Cică am fi

O bunică 
își așteaptă 

nepotul

— Eh 1 oftează Maria Stînă, 
puteam să fiu acum mamă cu 
copil. Cînd eram însă mal tî
nără, îl vedeam doar ca pe o 
grijă în plus. Acum ar fi fost 
mai multă veselie în casă.

Ascultînd aceste fraze amărui, 
cu gust de pelin și de remușcări, 
te-ai simți înduioșat. Dar femeia 
care le rostește, departe de a fi 
una care a pierdut ultimul tren, 
are doar 26 de ani, și se joacă 
de-a vorbele, cu inflexiuni pateti
ce : „Pot să fiu de condamnat că 
m-am speriat în fața greutăților 1" 
Ce împotriviri teribile ale soartei 
au putut-o speria într-atîta ? S-a 
căsătorit cu cinci ani în urmă. Ea 
funcționară, el ajutor de maistru la 
aceeași întreprindere, „Industria 
Bumbacului", care le-a dat o gar
sonieră în noile blocuri la Berceni, 
după o perioadă de ședere în ca
meră mobilată. Nu e cazul să re
producem întregul inventar al in
vestițiilor domestice făcute din cîș- 
tigul frumușel al celor doi tineri 
soți, ne mulțumim cu concluzia : 
„Pot să vă spun că avem un con
fort splendid". Și atunci 7

Se cunosc de cind ea, 
era pionieră iar el, Mircea Ic 
Radu, instructor de pionieri. S-au 
revăzut, în același Ploiești, după 
ani : ea, proaspătă ingineră la Di
recția de arhitectură și sistemati
zare, el medic. Cinci ani de căsă
torie și un șirag de satisfacții, de 
la reușita lui la examenul de spe
cialist, la călătorii turistice în străi
nătate, de la apartament la mași
nă. Viața, generoasă, 
zat nimic. în schimb, 
zat : au refuzat copiii.

— De ce ?
— Din egoism, 

Liliana Radu.
— Sînteți prima care răs

pundeți sincer la această în
trebare.

— Vine un moment, cînd nu 
poți să nu-ți răspunzi sincer.

Mai ales că, cel puțin asta-i pă
rerea mea, ne apropiem de vîrsta 
critică : el — 35 de ani, eu — 30. 
Cîteodată îi spun soțului : cînd ai 
să duci copilul la școală, lumea o 
să te ia drept bunic. îmi dau sea
ma că noi avem tabieturi de oa
meni de 50 de ani. Știți ce ne face 
cea mai mare plăcere 7 Să stăm 
acasă, să citim și să ascultăm mu
zică simfonică.

— Nu e nimic rău în asta. Dim
potrivă.

— Eram sigură că o să-mi râs 
pundeți așa. Dar e o anumită co
moditate dincolo de ordinea fireas
că. Mi-am admirat mama și pentru 
faptul că atunci cînd am terminat 
eu facultatea n-avea decît 42 de 
ani. Știți ce bine te simți lîngă o 
mamă tînără, pe care unii o con
fundă, cînd te văd alături, cu o 
prietenă ceva mai în vîrstă 7

— Gîndeați așa și mai înainte ’
— în esență la fel, deși unele 

lucruri mi-au devenit mai clare în 
ultima vreme.

— Atunci de ce n-ați procedat în 
spiritul gîndirii ? De ce ați așteptat 
„vîrsta critică", deși, ca expresie, 
nu se potrivește deloc cu vîrsta pe 
care o aveți ?

— Nu caut o scuză, ea nu exis
tă. Există, în schimb, o explicație : 
am vrut să apăr liniștea soțului 
meu. El a avut de susținut cîteva 
examene profesionale decisive — 
de medic secundar și apoi de spe
cialist.

Copilul ml-am zis, l-ar răpi 
liniștea. Gindeam amîndoi : în
tîi o situație, apoi copilul. 
Nu-mi dădeam seama că era 
un lasă-mă să te las al unei 
întregi categorii. Cînd a apă
rut recenta lege cu privire la 
natalitate, recunosc, faptele 
mi-au apărut în 
mină : nu exista 
care.

nu le-a refu
el i-au refu-

spune neted

reala lor tu
nici o justiii-

★

Așadar, există un 
nereții 7 întrebarea a revenit, 
resc, în discuțiile purtate cu 
mai mulți dintre „eroii* 
noastre. Și pentru că — poate — 
faptele relatate mai sus nu pot 
răspunde sinqure, se cuvine să 
precizăm : nu, eqoismul nu este 
un atribut al tinereții I Vîrsta idea
lurilor, a elanurilor qeneroase, a 
planurilor de viitor coincide cu 
maturizarea sentimentului de răs
pundere socială — a cărui compo
nentă este și dorința de a întemeia 
familii trainice, încălzite, umaniza
te de prezenta copiilor.

Nu e mai puțin adevărat că ten
dințele — de altfel firești — spre 
desăvîrșirea calificării profesiona
le, spre o viată confortabilă, civi
lizată au dus, în unele cazuri, la o 
viziune înqustă, egoistă ; ancheta 
a încercat să înfățișeze raționa
mentele celor care se văd numai 
pe ei, uitînd de îndatoriri majore 
fată de societate, uitînd, de multe 
ori, însăși istoria propriilor lor fa
milii.

Ca o dreaptă sentință, o filozofie 
indiană, una dintre înțelepciunile 
de hăpătîi ale lumii, spune : „VIA
ȚA Este un dar pe care îi. 
MERITĂM NUMAI ATUNCI CÎND 
ÎL DĂRUIM".

eqoism al ti- 
fi- 

cei 
anchetei
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PE ȘANTIERELE INDUSTRIALE IMPORTANTE PROIECTE
DIN VASLUI HIDROAMELIORATIVE

SE CERE 0 ORGANIZARE MAI BUNA
La Vaslui se construiesc două obiec

tive industriale importante : o fabrică 
de confecții cu capacitatea de 
1 113 000 confecții din lînă, relon și 
bumbac și o fabrică de mobilă care 
va produce 20 000 garnituri anual. 
Potrivit planului, fabrica de confecții 
are termen de punere în funcțiune 
sfîrșitul acestui an, iar cea de mobilă 
— ultimul trimestru al anului 1967. 
Care este în prezent stadiul lucrări
lor ? Ce probleme se ridică pe șan
tierele acestor obiective ?

Constructorii întreprinderii de con- 
strucții-montaj Iași, din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor, au 
început lucrările pe baza unei organi
zări superioare a șantierelor. Pentru 
buna desfășurare a lucrărilor, au fost 
întocmite grafice de execuție după me
toda „drumului critic", cuprinzînd exe
cutarea cu prioritate a obiectivelor mai 
importante din ansamblul construcții
lor prevăzute ; de asemenea, s-a ame
najat o stație centrală de betoane care 
deservește ambele șantiere, s-a a- 
sigurat din vreme parcul de mașini 
grele și auto etc. Era de așteptat 
ca lucrările să se desfășoare în conti
nuare în cele mai bune condiții. Se 
pare însă că constructorilor le-a lipsit 
suflul.

— Pe șantierul industrial din Vaslui 
s-a lucrat luni de zile într-un ritm 
destul de scăzut — ne-a spus ing. 
ION ROTARU, adjunct al comisiei 
economice a comitetului regional de 
partid. Noi am întreprins cîteva ana
lize la fața locului, în urma cărora au 
fost stabilite o serie de măsuri. Nu
mai că reprezentanții ministerului și 
ai întreprinderii de construcții, care 
vizitau șantierul, își notau de fiecare 
dată neajunsurile și propunerile fă
cute, fără a trece la fapte. Timpul 
prețios, prielnic pentru construcții, s-a 
scurs, cum s-ar spune, printre degete.

Interesîndu-ne mai îndeaproape asu
pra mersului lucrărilor de construcții 
la cele două fabrici din Vaslui, am 
aflat că în ultimele luni, începînd cu 
august, s-au înregistrat o serie de 
stagnări în producție.- Abia acum, 
cînd unele scadențe bat la ușă, s-a 
trezit și conducerea întreprinderii la 
realitate. Ca o primă măsură, la 
conducerea șantierului au fost nu
miți tovarăși mai competenți, cu 
mai multă experiență în construcția 
diferitelor obiective industriale. Apoi, 
coordonarea lucrărilor a fost încredin
țată unui inginer șef adjunct al între
prinderii de construcții-montaj Iași, 
care-și desfășoară cea mai mare parte 
din activitatea sa pe șantier. Discutăm 
cu coordonatorul lucrărilor. Plin de 
optimism, tov NICOLAE GIURESCU 
ne-a declarat: „Cu măsurile luate, 
deși tardiv, vom reuși să recuperăm 
rămînerile în urmă, îneît să predăm 
fabrica de confecții pînă la sfîrșitul 
acestui an și să ne înscriem în conti
nuare în graficul de execuție la fabrica 
de mobilă".

Același optimism am constatat și în 
discuțiile4 avute cu ing. Tiberiu Cor
cinschi, șeful lotului de la fabrica de 
confecții, Mircea Sorohan, șeful lotului 
de la fabrica de mobilă, și cu alți con
structori. Ei se bazează pe faptul că 
datorită mai bunei organizări a mun
cii, completării forței de muncă cu 
unele brigăzi aduse de pe alte șantiere, 
aprovizionării satisfăcătoare cu mate-

riale, în luna octombrie s-a executat 
un volum de lucrări cît nu, s-a realizat 
în nici o lună din vară.

Totuși, atît la fabrica de confecții 
cît și la cea de mobilă există rămîneri 
în urmă față de graficul stabilit. Pen
tru a le recupera au fost luate unele 
măsuri, care, în fapt, nu-și dovedesc 
eficacitatea decît pe jumătate. în pre
zent, o mare parte din forța de muncă 
este concentrată la fabrica de confec
ții, în timp ce șantierul fabricii de 
mobilă a rămas în deficit de muncitori, 
în ce privește aprovizionarea cu con
fecții de tîmplărie metalică, ministerul 
n-a repartizat încă un furnizor precis 
care să le execute. Confecționarea a- 
cestora numai în atelierul mecanic al 
întreprinderii, care are o capacitate 
mică, se face mai greu și de o calitate 
îndoielnică. Întîmplător, pe șantier am 
asistat la următoarea discuție.

— De ce tărăgănați montarea cla- 
petelor la convertoarele de încălzire și 
ne țineți în loc cu așezarea măștilor în 
fața acestor convertoare P — a în
trebat ing. T. Corcinschi pe maistrul 
instalator Alexandru Bălan.

— Pentru că nu avem suficiente 
clapete. Atelierul de la Iași nu are 
posibilitatea să le confecționeze la 
timp. Chiar dacă montăm clapetele, vă 
sfătuim să nu vă grăbiți cu finisarea, 
pentru că măștilor metalice nu li s-au 
făcut și pereții despărțitori care tre
buie să etanșeze convertoarele. Din a- 
ceastă cauză, ele nu vor funcționa și 
va trebui să spargeți din nou pereții 
pentru remedierea deficiențelor.

Și la instalarea unor cupolete de lu
minozitate în tavanul secției de finisaj 
se simte nevoia unor adausuri meta
lice. Dar cum acestea nu sosesc în 
cantități suficiente, nu se poate lucra 
conform graficului stabilit. Întîrzie să 
sosească pe șantier și o cantitate de 
aproximativ 2000 metri pătrați renolit 
pentru pardoseli. Această cantitate fi
gurează în repartiție să fie onorată 
de Fabrica de mase plastice din Iași, 
dar, curios lucru, fabrica nu are „dez
legare" în acest sens.

La fabrica de mobjlă, graficul de 
execuție pentru acest an, stabilit în 
urma ultimelor măsuri luate, prevede 
închiderea halei și acoperirea ei.

— Acest stadiu se va realiza — ne 
spune șeful de lot, maistrul MIRCEA 
SOROHAN. Se impune însă comple
tarea forțelor șantierului cu cei aproxi
mativ 200 de muncitori, ca să putem 
lucra în două schimburi la cît mai 
multe operații.

Pe șantierul fabricii de mobilă din 
Vaslui se ridică și o altă problemă 
care trebuie rezolvată. EsteXvorba de 
urgentarea asigurării proiectelor pen
tru fundația utilajelor. întrucît șantie
rul nu dispune, la ora actuală, de 
aceste proiecte, în pardoseală sînt lă
sate multe locuri goale pentru so
cluri, care după închiderea halei se 
vor executa mult mai greu.

Din cele relatate, se desprinde nece
sitatea ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor să ia în continuare măsuri 
energice pentru grăbirea ritmului de 
execuție, în vederea respectării terme
nelor de punere în funcțiune a 
obiective industriale pe care 
prinderea aflată în subordinea 
construiește la Vaslui.

(Foto Agerpres)Centrala electrica Luduș-lernut

Pe cuprinsul regiunii Su
ceava există mari suprafeje 
de teren agricol cu exces 
de umiditate. Recoltele ce 
se objin pe asemenea tere
nuri sînt scăzute, iar stag
narea apelor provoacă ade
sea calamitatea producției. 
Acest lucru- a determinat 
pe mu’lfi participant la con
ferințele de constituire a u- 
niunilor raionale și regio
nală ale cooperativelor 
agricole de producție să 
propună întreprinderea unor 
acțiuni comune pentru exe
cutarea de lucrări hidro- 
ameliorative. La Fălticeni, 
Săveni, Botoșani, Rădăuți și 
în alte raioane s-a prevăzut 
în planurile de măsuri ale 
uniunilor cooperatiste ca 
mai multe unități socialiste 
să întreprindă acțiuni co
mune de regularizare a 
cursurilor unor rîuri și de 
înlăturare a excesului de u- 
midifate. Cooperatorii din 
comunele Cristești, Oneaga și 
Coșula au hotărît să exe
cute canale pentru scurge
rea apelor de pe Valea Mi- 
lefinului, cei din Săveni, 
Vlăsinești, Sîrbi, Sfiubieni să 
regularizeze Valea Bașeului. 
Din păcate, aceste propu
neri au rămas, în cea mai 
mare parte, în procesele 
verbale ale ședințelor res
pective.

Este adevărat că în unele 
cooperative agricole au fost 
începute lucrările stabilite, 
dar fotul s-a oprit la hota
rul comunei, chiar dacă ac
țiunea impunea colaborarea 
cu unitățile vecine. In fie
care din cooperativele agri
cole din Cristești, Oneaga și 
Coșula s-au executat, pe te
renurile cu exces de umidi
tate, canale principale, 
canale secundare. Toate a- 
cesfe lucrări au o eficiență 
minimă, deoarece eforturile 
nu au fost coordonate pînă 
la capăt. „Avem 170 hectare 
teren pe Valea Miletinului 
și în șesul Albiei — ne-a 
spus tovarășul Simion Che- 
laru, președintele coopera
tivei agricole din Cristești. 
Aici am săpat canale pen
tru scurgerea apelor. Dar, 
degeaba facem noi 
semenea lucrări dacă nu se 
rezolvă execuția unui canal 
colector care trebuie făcut 
în colaborare cu vecinii 
noștri. Apa ce se adună de 
pe terenurile în pantă stag
nează pe; locurile joase și 
ne inundă,smBtkîsuprafețe".

De ce nil’ s'e’’' îrtfreprind 
totuși acțiuni comune pen-

a-

noilor 
între- 
sa le

Monole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

La Termocentrala Luduș- 
lernut a fost racordat la siste
mul energetic un nou grup de 
100 MW — al patrulea de a- 
cest fel intrat pînâ în prezent 
în funcțiune aici. Eveni
mentul a fost notat în grafi
cele constructorilor și monto- 
rilor cu un avans de 135 de 
zile față de prevederi. Termo
centrala dispune azi de o pu
tere instalata de 600 MW.

După cum ne-a informat ing. 
Mișu Kraft, director al Termo
centralei Luduș-lernut, sînt în 
stadiu avansat și lucrările la 
cel de-al doilea agregat de 
200 MW, care va fi pus în 
funcțiune în anul viitor.

h economia noastră socialistă

SIMȚUL PERSPECTIVEI

este un atribut esențial
(Urmare din pag. I)

Ce împiedică 
nominalizarea 
și contractarea 
unor produse ?

Specific producției uzinei „Vul
can" din Capitală este ciclul lung 
de fabricație și realizarea unui 
mare număr de unicate sau pro
duse de serie mică. Deci, cu atît 
mai mult apare necesitatea ca pro
ducția acestei uzine să fie nomi
nalizată din timp, ca fabricația să 
fie cunoscută nu numai ca volum, 
ci și pe beneficiari și produse.

— Pînă. la începutul lunii no
iembrie — ne relatează ing. IOSIF 
VlLCEANU, directorul comercial 
al uzinei — ministerul a lansat re
partiții numai pentru 60 la sută din 
plan. Avem asigurate comenzi 
pentru 79 la sută din producția 
planificată, iar beneficiarii au în
cheiat contracte pentru 69 la sută 
,din producție. După părerea noas
tră, situația este cît se poate de 
nefavorabilă pentru uzină. Normal 
ar fi fost ca, pînă în prezent, toa
te problemele nominalizării pro
ducției pe 1967. aă fi fcst rezolvate.

— Sînt multe poziții la care be
neficiarii n-au făcut comenzi și 
n-au încheiat contracte ?

— Aproape la fiecare. La cazane 
de aburi de 1—3 tone tip „Vuia", 
Ministerul Petrolului n-a comandat 
nici unul din cele două repartiza
te ; la cazane de 4,5 tone, Ministe
rul Economiei Forestiere a coman
dat unul din cele șase repartizate; 
Sfatul popular regional Oltenia are 
repartizate 10 cazane de 2 gigaca- 
lorii și a comandat doar cinci.

— Cum explică beneficiarii ter
giversarea comenzilor și contrac
tării utilajelor de care au nevoie ?

— Există anumite reglementări 
în vigoare privind încheierea con
tractelor pentru produse care sînt 
achiziționate din fonduri de inves
tiții. Potrivit lor, contractele res
pective pot fi încheiate numai în 
momentul cînd finanțarea este des
chisă ; or, pînă la începutul anu
lui, ministerele și întreprinderile 
nu știu precis, integral, ce fonduri 
vor fi aprobate în acest sens. Pă
rerea mea este că această regle
mentare îngreunează mult acțiu
nea de nominalizare a planului.

— Care sînt consecințele ?
— Ele sînt lesne de întrevăzut 

și, în cazul uzinei noastre, se fac 
simțite de pe acum. Prima, și cea 
mai importantă este că nu se poa
te asigura o pregătire temeinică a

întregii fabricații. Pentru trimes
trul I al anului viitor, bunăoară, 
planul s-a definitivat la 30 octom
brie. Datorită faptului că unii be
neficiari nu au lansat din vreme 
comenzile și nu au clarificat la 
momentul oportun anumite proble
me de ordin tehnic, ne-am găsit în 
situația de a cere o completare a 
planului de aprovizionare cu 2 000 
tone de materiale, pe care la 
timpul stabilit nu puteam să le 
prevedem. Ministerul ne-a răspuns 
chiar că este tardiv și rămîne de 
văzut dacă ne poate asigura supli
mentările necesare.

După cum au remarcat și alți 
tovarăși din uzină, greutăți mai 
mari se pot ivi la începutul anu-. 
lui, cînd anumiți beneficiari, avînd 
nevoie urgentă de diferite utilaje, 
vor cere uzinei să facă „tot ce e 

. posibil" ca să livreze în trimestrul 
I, sau chiar în prima lună, produse 
cu ciclul de fabricație mare. Nu 
mai vorbim că unii beneficiari — 
printre care „Industrial-Export" 
— vin la scurt timp cu anulări, a- 
poi cu reveniri. Este o practică 
care creează piedici serioase în de
finitivarea planului de producție.

Beneficiarii întîrzie, 
se prevăd perturbații

La uzina „Timpuri Noi“-Bucu- 
rești, am aflat că în secțiile de fa
bricație au și fost lansate comenzi 
pentru o serie de repere cu ciclu de 
prelucrare mai mare, astfel ca ele 
să ajungă din vreme la montaj. 
Cum s-ar spune, producția pe 1967 
a luat „startul1' în această uzină. 
Dar să vedem în ce condiții?

DIN REGIUNEA SUCEAVA
STAGNEAZĂ

Organele agricole regionale 
întîrzie organizarea unor z 

acțiuni comune intercooperatiste
tru lucrări hidroameliorafi- 
ve? Cauzele: în primul rind 
a întîrziat întocmirea pro
iectelor. „Lucrarea de dese
care din bazinul Miletinului, 
care afectează cele trei u- 
nifăji, este conturată ca ac
țiune — ni se relata la Con
siliul agricol raional Boto
șani. Ne aflăm în faza de 
proiectare a unui complex 
de măsuri de hidroamelio
rații și combatere a eroziu
nii solului". ,

lată și răspunsul 
ing. Vasile Moisuc, i 
președinte al Uniunii 
nale a cooperativelor 
cole Botoșani :

— Am discutat cu 
ducerile cooperativelor 
gricole pentru a face 
crări în 
acord.
Oneaga 
crul în 
întocmit 
studiu de către 
Suceava. Lucrările executa
te pînă acum sînt făcute pe 
bază de indicații și asis
tență la fața locului, dar 
fără documentație tehnică.

— Ați solicitat întocmirea 
unei documentații ?

— Tovarășii de la DRIFOT 
ne-au promis că ne vor a- 
juta. Concret însă nu am 
stabilit nimic.

Prin ițrmare, fotul,.Jn 
'"faza de’ proiect. Nu • s-a 

stabilit nimic precis. Atît

fov. 
vice- 
raio- 
agri-

comun. Au fost do 
Cooperatorii din 
au și începui ,lu- 
primăvară. Trebuia 
de altfel și un 

DRIFOT

tovarășii de la consiliul a- 
gricol raional, cît și cei de 
la Uniunea raională a coo
perativelor agricole de pro
ducție Botoșani nu au pri
vit cu destulă seriozitate 
acțiunea de sprijinire și 
coordonare a lucrărilor hi- 
droameliorative ce trebuie 
executate în comun de că
tre cooperativele agricole.

Trebuie spus că această 
situație nu se limitează nu
mai la raionul Botoșani. 
Cooperativele agricole
Baia, Șasea, Fîntîna Mare, 
Rădășeni și Rofopănești, ra
ionul Fălticeni, au pe Va
lea Șomuzului circa 6 000 
hectare. încă din 1959 s-au 
început amenajările hidro- 
ameiiorative, dar ele nu au 
fost duse pînă la capăt. Și 
aici aceeași justificare : au 
lipsit proiectele.

„Nu numai că nu au con
tinuat amenajările hidro- 
amelioratiVe — ne-a relatat 
tovarășul Haralambie Șfefă- 
nescu, delegațul permanent 
al DRIFOT Suceava la punc
tul de lucrări ameliorative 
Baia Șasea — dar nu s-au 
întreținut nici amenajările 
existente. Multe din cana
lele săpate cu ani în ur
mă s-au deteriorat. Deși în 
planurile de producție ale 
cooperativelor agricole s-a
prevăzut un număr de^ile-^T, Nistor ȚUICU
muncă pentru amenajări corespondentul
hidroameliorative, în acest „Scînteii"

an nu s-a executat nici ai 
zi la astfel de lucrări".

Aceasta dovedește că nu 
numai lipsa proiectelor este 
cauza stagnării lucrărilor, 
ci și lipsa de preocupare 
din partea uniunilor coo
perativelor agricole de pro
ducție și a consiliilor agri
cole raionale. Desigur că 
In multe locuri sînt nece
sare proiecte, asistență teh
nică calificată, pe care tre
buie să o acorde DRIFOT 
Suceava. Eforturile aces
tei instituții trebuie însă 
dirijate și îndrumate de că
tre organele regionale pa 
baza unui plan care să țină 
seama de necesitatea și ur
gența impuse de una sau 
alta din lucrări.

Consiliul agricol regio
nal, în colaborare cu uniu
nea regională a cooperati
velor agricole de producție, 
trebuie să studieze în mod 
aprofundat situația și acum, 
după ce se termină lucră
rile din campania agricolă 
de toamnă, să antreneze 
toate forțele de care dis
pun cooperativele agricole 
în vederea executării lucră
rilor de amenajări hidro- 
ameliorative.

KO

O TENDINȚĂ POZITIVĂ ÎN UNELE
COOPERATIVE AGRICOLE DOBROGENE

Specializarea producției de ca^ne
S-a

In ultimii ani, în regiunea Do
brogea, sectorul zootehnic a căpă
tat o puternică dezvoltare, au cres
cut numărul de animale și produc
țiile obținute de la acestea,
acumulat o bogată experiență în 
această ramură aducătoare 
mari venituri pentru cooperativele 
agricole. Un proces economic im
portant care se desfășoară în re
giune, în ramura zootehnică, este 
organizarea îngrășătoriilor de tau
rine.

Pînă acum cîțiva ani creșterea 
și îng'rășarea taurinelor în coope-

de

rativele agricole se 
sat, fiecare unitate 
tîmplare surplusul 
vin. începînd din anul 1964, la in
dicația comitetului regional de 
partid, consiliul agricol regional, 
împreună cu specialiștii din fie
care raion, au analizat căile care 
să ducă la creșterea producției de 
carne. Așa s-a născut ideea orga
nizării îngrășătoriilor de taurine 
în anumite cooperative agricole din 
regiune. La organizarea acestora 
s-au avut în vedere unitățile 
tuate la distanțe mai mari

făceau disper- 
livrînd la în

de tineret bo-

si
de

—• Planul inițial pe 1967 a fost 
refăcut și adaptat cerințelor bene
ficiarilor — ne-a relatat tov. LE
ONARD FRONESCU, șeful servi
ciului desfacere. Varianta nouă a 
fost gata însă cu întîrziere, abia 
la jumătatea lunii octombrie. Dar 
în tot acest timp, serviciul planifi
cării a ținut permanent contact cu 
ministerul, astfel că, în primele 15 
zile ale lui octombrie, s-au emis 
repartiții pentru 90 la sută din 
producție, restul constituind o re
zervă pentru cereri „neprevăzute".

— Dar beneficiarii au făcut co
menzi, au încheiat contractele cu 
uzina dv ?

— Doar pentru 60 la sută din re
partiții am primit pînă acum co
menzi. Din situația „la zi“ se vede 
că unii beneficiari — mă refer în
deosebi la Ministerul Economiei 
Forestiere, Sfatul popular regional 
Iași, Uzina de mașini electrice — 
București — nu se prea grăbesc să 
lanseze comenzile. Similar stau 
lucrurile și în ce privește produ
sele nedirijate. Uzina noastră a tri
mis o circulară tuturor beneficia
rilor încă din luna iulie, dar pînă 
acum s-au primit comenzi numai 
pentru 50 la sută din volumul pro
ducției respective.

La fel ca la „Vulcan" și în a- 
ceastă uzină s-a ridicat problema 
finanțării. Ni s-a relatat că majo
ritatea beneficiarilor nu așteaptă 
însă deschiderea finanțării; ei 
lansează comenzi fără a ține seama 
de fondurile aprobate, ci pe baza

cererilor făcute ministerului. To
varășii din uzină își pun în mod 
firesc întrebarea : în aceste con
diții este posibil să fie evitate anu
lările de contracte, modificările ce
rute ulterior de beneficiari și chiar 
rămînerea în stoc a unor produse ? 
Este greu de presupus. După cum 
aprecia șeful serviciului desfacere, 
contractul, prin esența sa, stabi
lește obligații precise pentru am
bele părți, care trebuie respectate 
riguros. Altfel, el rămîne un sim
plu petec de hîrtie.

Despre implicațiile tergiversării 
comenzilor și încheierii de contrac
te ne-a vorbit și tov. GHEORGHE 
CHITIC, directorul adjunct al uzi
nei :

— Firesc era ca încă din luna 
octombrie toate contractele să fi 
fost încheiate. Dar chiar și atunci 
era tîrziu, dacă ținem seama de 
necesitatea stabilirii din timp a 
planului de aprovizionare și a ce
lui de colaborare. Inițial era pre
văzut ca în trim. I. 1967 să produ
cem 350 motocompresoare de 5 mc. 
Ținînd seama de această produc
ție, în luna august am întocmit ne
cesarul de materiale și am înche
iat comenzi de colaborare cu alte 
uzine, stabilind ca unele suban- 
samble să le primim chiar în de
cembrie. Ulterior însă, planul s-a 
modificat: nu vor mai fi realizate 
în trimestrul I decît 200 motocom
presoare, restul urmînd să fie fa
bricate în trimestrul II. Iată cum, 
timp de trei luni, vor sta în stoc o 
serie de subansamble și materiale.

Din cele relatate se desprinde că urgentarea nominalizării 
tuturor sarcinilor de plan pe 1967 și a încheierii comenzilor 
de întreprinderile beneficiare este o problemă de mare în
semnătate pentru crearea condițiilor desfășurării normale, 
ritmice, a producției din prima decadă, din prima lună a a- 
nului viitor. Faptul că în unele întreprinderi nu se cunoaște 
integral ce se va produce reflectă insuficienta preocupare a 
unor ministere tutelare pentru rezolvarea acestei sarcini. Toc
mai de aceea se impune grăbirea comenzilor beneficiarilor, 
astfel ca fiecare întreprindere să poată asigura din vreme o 
bună pregătire și organizare a producției din cel de-al doi
lea an al cincinalului.

punctele de colectare a laptelui și 
care dispun de surse importante 
de nutrețuri grosiere și suculente. 
In acest, an există 61 de îngrășăto- 
rii, cu o capacitate de peste 30 000 
de taurine puse la.îngrășat, în două 
serii. Avantajele organizării îngră
șătoriilor sînt multiple : numărul 
taurinelor livrate a crescut an de 
an, sporind în același timp pro
centul de valorificare a cărnii de 
calitate superioară. Este edificator 
faptul că față de anul 1964, cînd 
procentul de taurine livrate la ca
litatea a IlI-a era de 17 la sută, în 
acest an el s-a redus la zero, cres- 
cînd în schimb numărul animale
lor livrate la prima calitate.

La început, cooperativele agri
cole 
dere 
nite 
însă, 
vantaje ale îngrășării, au început 
să cumpere animale pentru îngră
șat și din alte unități. In acest 
fel se asigură creșterea greutății 
corporale, îmbunătățirea calității 
cărnii și scurtarea termenului de 
păstrare în efectiv a acestor ani
male. In rîndurile ce urmează voi 
arăta cîteva din măsurile ce au 
fost luate în cooperativele agricole 
de regiunea noastră pentru orga
nizarea îngrășătoriilor.

Mai întîi s-a avut în vedere asi
gurarea unor adăposturi corespun
zătoare. S-au construit și amena
jat 160 de grajduri, prevăzute cu 
instalații de aerisire, de aprovizio
nare cu furaje, cu iesle din beton 
sau material lemnos bine închis, 
jgheaburi pentru adăpat etc. în 
fiecare adăpost s-au construit 1—2 
bazine din beton pentru amestecu
rile de furaje, s-au instalat utilaje 
de preparare a acestora : tocători, 
mori cu ciocănele etc. In viitor, la 
fiecare adăpost, va crește gradul 
de mecanizare mai ales la trans
portul furajelor, al gunoiului, se va 
extinde adăpatul automat etc.

In cea mai mare măsură sporul 
în greutate al animalelor este con
diționat de asigurarea unei ali
mentații raționale. în anul acesta, 
cooperativele agricole care au în- 
grășătorii de taurine au strîns 
30 000 tone de nutrețuri grosiere, 
10 000 tone de suculente și 6 000 
tone de concentrate. Toate acestea 
se administrează pregătite : gro
sierele se mărunțesc, folosindu-se 
în amestec cu melasă, uree, sau 
saramură. Furajele grosiere și su
culentele se administrează la dis
creție. Pentru evitarea eforturilor 
fizice, animalele nu se mai scot din 
adăpost pînă la valorificare.

Organizarea din ce în ce mai 
bună a îngrășătoriilor a făcut ca 
an de an să se obțină un spor me
diu zilnic tot mai ridicat de creș-

de producție au avut în ve- 
îngrășarea taurinelor prove- 
din prăsilă proprie. Ulterior 
convingîndu-se de marile a-

£
tere în greutate a animalelor. Față 
de 1964, perioada de îngră^are a 
fost scurtată în acest an cu zx5 4 
zile, iar sporul mediu zilnic < 
greutate a fost mai mare cu pest 
20 la sută. In raioanele Negru Vr 
dă și Adamclisi unde consiliile t 
gricole raionale și fiecare unita' 
care are îngrășătorii au depus ma 
mult interes, realizările obținute 
sînt și mai mari.

Desigur, în ceea ce privește dez
voltarea îngrășătoriilor de taurine 
în cooperativele agricole sînt încă 
rezerve mari. In 
tăți rezultatele 
sînt la nivelul _______ T___
La unele unități din raioanele Is
tria și Medgidia I sporul mediu în 
greutate este încă mic. La coopera
tiva agricolă Ciucurova, din raio
nul Istria, din 326 taurine, 311 au 
fost de calitatea a doua și numai 
15 de prima calitate, iar la coope
rativa Eschibaba, din același ra
ion, din 424 taurine numai 28 au 
fost de calitatea întîia. Aceasta se 
datorește faptului că nu s-a asigu
rat o furajare corespunzătoare, iar 
îngrijitorii nu sînt pregătiți pe mă
sura cerințelor.

. Pentru viitor, consiliile agric- '■ 
și uniunile cooperatiste au în 
dere și alte aspecte privind 
tabilizarea îngrășătoriilor de 
rine. Chiar în condițiile cr< 
raselor roșii și sură, exist 
cum în Dobrogea, se pot 
rezultate mai bune. In pre 
neretul taurin, destinat îi 
riilor la înțărcare, are o 
medie de 110—130 kilogra 
poate crește cu circa 40 
timpul de îngrășare se p 
duce cu 40 de zile. Din ca. 
zultă că, prin scurtarea pi 
de creștere, fiecare coopera 
gricolă poate realiza nu 
două serii de taurine la îng 
ci chiar trei.

Mai sînt încă multe de făcut 
c? Prjve?te introducerea mecani- 

acest sector. Unele greu
tăți în acest sens se ivesc din par
tea întreprinderilor producătoare 
de utilaj care ar trebui să dove
dească mai multă receptivitate și 
promptitudine în satisfacerea ce
rințelor legate de dezvoltarea zoo
tehniei. Totodată, se simte nevoia 
de a se lărgi colaborarea cu uniu
nile cooperatiste în vederea în
cheierii unor contracte ferme între 
unitățile producătoare de tineret 
bovin și unitățile care îl îngrașă, 
pentru ca popularea crescătoriilor 
și valorificarea taurinelor îngră
șate să se facă ritmic și eșalonat 
în tot timpul anului.

multe uni- 
obținute nu 
posibilităților.

tot timpul anului.

Ing. Șfefan MOISE 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Dobrogea
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DIFUZARE A CÂRTIIConcluzia Congresului de la Tokio este

ESTE CADUC IN SISTEMUL ACTUAL

ENIGMA CANCERULUI
VA Fl DEZLEGATĂ
PRIN STUDIUL CELULEI

Congresul International 
de Cancer care s-a finut la 
Tokio, între 22—29 octom
brie, a reprezentat una din 
marile manifestări științifice 
ale anulu1 (5 000 partici
pant!, 1 500 comunicări) ex- 
primînd eforturile crescînde 
depuse de oamenii de știin- 
fă în combaterea acestu; 
flagel.

La 
date 
jore 
fiind 
este, 
dificare patologică a celu
lei, orice viefuitoare consti
tuită din mai multe celule 
poate prezenta modificări 
canceroase. De aici și di
ficultățile întîmpinate de 
cercetători, ca și preocupa
rea principală la ora actua
lă :

studiul celulei șl al 
modificărilor ei care 
duc la caneerlzare.

Această preocupare s-a o- 
glindit ca problema nr. 1 
în lucrările teoretice și ex
perimentale, prezentate la 
congres. Nu au lipsit bine
înțeles comunicări nici în 
celelalte domenii importan
te cum sînt clinica, adică 
profilaxia, diagnosticul și
tratamentul bolii, precum și 
organizarea măsurilor în 
vederea depistării precoce 
a bolii, a prevenirii ei. în 
acest context au fost dis
cutate și problemele pu
blicațiilor de specialitate, 
ale organizării asociafiilorbc» 
naționale și internaționale 
de specialiști etc.

Numărul foarte mare de 
lucrări teoretice și mai a- 
les experimentele a demon
strat încă o dată marea im
portantă a cercetărilor de 
laborator, rolul lor primor
dial în progresul oricărui 
domeniu al biologiei și 
medicinei. Un aspect nou, 
care trebuie să dea de gîn- 
dit, a reieșit la sesiunea U- 
niunii Internationale contra 
cancerului, ce a avut loc cu 
o săptămînă ' i^inte de con
gres, tot la 7 ,cio. Clinicienii 
s-au plîns j faptul că lu
crările lor 
în suficientă măsură ___
în cohsibferafie de către fo
irile’" internaționale de spe- 
lalitate.

Decalajul Intre abun
denta lucrărilor șl apli
carea rezultatelor vă- 
,'>tfe necesitatea unei 

Ieri șl mai largi în- 
cercetătorll din la- 
ifor șl medicii din 
d In studiul direct 
tolnavului. pentru 
latele culese să 
ă fl utilizate cu 
mal multă eficientă.

rune la fel, ca o ne- 
e, studiul de către 

tive largi de specia- 
al fenomenelor experi- 

ifale în laborator, unde 
creează în realitate pro- 

esele în cercetare, urmînd 
a ulterior acestea să-și gă

sească aplicare în clinică. 
Se poate afirma că acest 

mare congres international 
a adus nojfăți în multe 
domenii actuale ale specia
lității. Astfel, în cifologie,

s-a insistat asupra Im
portantei studiilor ge
netice pentru descope
rirea mecanismelor can- 
*erizărli. A reieșit clar 

*■ în cancer studiul co- 
ui genetic și al mo-

congres au fost abor- 
toate problemele ma- 
ale cancerului. Dat 

că boala canceroasă 
în primul rînd, o mo-

ințifice nu sînt 
luate

un 
cerce-

can-

dlficărilor mesajului ge
netic reprezintă 
punct esențial al 
țărilor.

Apariția modificărilor
cerigene trebuie căutată la 
nivelul relațiilor dintre aci
zii nucleic' și proteine, a- 
dică la nivelul proceselor 
de biosinteză a acestora în 
celule, deoarece aici se 
află baza oricăror procese 
metabolice. Profesorul O- 
choa, din S.U.A., laureat al 
premiului Nobel, a prezen
tat în detaliu stadiul ac
tual în cunoașterea codu
lui genetic, adică a desci
frării mesajului genetic,

miale sprijină acest • punct 
de vedere, fiind prezentat 
în numeroase 
congresului.

Experienfele de transplan
tare a tumorilor au demon
strat definitiv posibilitatea 
aparijei unor modificări cro- 
mosomiale și genetice care 
pot duce la persistenta sau 
disparifia tumorii în orga
nism, constituind un punct 
important de plecare pentru 
modele de imunoterapia 
cancerului. Aceste lucrări se 
fac încă experimental, dar 
încercările pe om nu vor 
întîrzia prea mult. O inte
resantă conferință despre 
imunologia cancerului, dis-

lucrări ale

chimioterapia 
unei 

experiențe

•’ Genetica va da cheia cancerului 
0 Cercetătorii și medicii din ' -= =

i

enuie sa ccm|ucre?e mai strinsK
I Se afirma ipoteze noi, se ras
iarna altele v i$

omulimunla cancer? > Interes pentru 
lucrările românești: tratamentul prin
virusuri, grefele albe, .. 
somatică etc.

transmis de la acizii deoxl- 
ribonucleici, cuprinși în 
genele nucleului celular, 
la acizii ’ ribonucleici 
citoplasmă celulei, i 
ca aceștia din urmă 
termine înlănțuirea 
acizilor din care se 
fuie proteinele. S-a dovedit 
că sînt dirijate genetic nu 
numai ordinea așezării ami- 
noacizilor în proteine, cî șl 
declanșarea biosintezei, di
recția continuării ei, cît și 
încheierea lanțului de ami- 
noacizi, după constituirea 
proteinei respective.

Se pare că In cancer 
este vorba, în primul 
rînd, de împiedicarea 
temporară sau, poate, 
definitivă a biosintezei 
unor enzime care au rol 
de catalizator în proce
se secretorll ale celulei.
modificare încă necu-

i din ... '■ 
urmînd 
să de- 
amino- 
consfi-

O 
noscufă la nivelul acidului 
deoxiribonucleic, ar duce 
la sinteza unui represor 
(substanță inhibitoare) 
genei sau genelor care di
rijează biosinteza uneia sau 
a mai multor enzime 
plicate în procesul sacre
lor. Secrejia normală ar fi 
suprimată și înlocuită cu 
secretarea unor substanțe a- 
normale, ducînd la apari
ția unor celule noi, can
ceroase, care (după uhli 
autori), fie că distrug celu
lele din jurul tumorii, fie 
(după alfii) le-ar canceriza. 
în acest din urmă proces, 
relativ recent descoperit și 
numit hibridare somatică, 
elația de schimb reciproc 

de substanfe între celule 
ar duce la nașterea de noi 
celule canceroase. în felul 
acesta ar putea fi explicat 
un mare număr de feno
mene noi, nelămurite pînă 
acum, (ca de exemplu can- 
cerizarea celulelor gazdei 
adică ale animalelor de ex
periență) în loc de distru
gerea lor. cum se credea 
pînă acum. Studiul genetic 
al modificărilor

al

im-

cromoso-

irmonica de stat „G. Enescu" (la 
oul de Concerte al Radiotelevizlunii) : 
CERT SIMFONIC — 11.

.eatrul de Operă șl Balet: COPPELIA — 
X, MADAME BUTTERFLY — 19,30.

0 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 10,30. PRINȚESA 
CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : VLAICU VODĂ — 10, ÎNȘIR-TE 
MĂRGĂRITE — 15, DOAMNA LUI IERE- 
MIA — 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI _ io, INTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 15, 
MAȘINA DE SCRIS — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI
— 10.30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE 
TREI PARALE — 10, UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 15, FII CUMINTE, CRISTO- 
FOR ! — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CAZUL OPPENHEIMER — 10,30; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
HIPNOZA - 10,30, SONET PENTRU O 
PĂPUȘĂ — 16, ANTIGONA ȘI MEDEEA 
— 20.
O Teatrul ,.Barbu Delavrancea" : VIFORUL 
— 10, IDOLUL ȘI TON ANAPODA — 20.
© Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 10,

cufînd aceste ipoteze, a fost 
prezentată de.dr, Klein, de 
ța Stockholm. . . Ih.

Din punct de vedere cli
nic au reieșit evident reali
zările importante ale chi
mioterapie!, 
dobîndii 
nitiv în 
tratament 
prin progresele sale 
pide din ultimul timp, dar 
mai ales prin faptul că a de
venit un adjuvant Indispen
sabil al celorlalte două me
tode clasice de tratament, 
chirurgia și radioterapia. Pe 
baza acestor asocieri au 
fost obținute în multe loca
lizări ale cancerului, im
portante prelungiri ale vie
ții, față de datele anterioare.

în afară de acestea
s-au găsit cîteva sub
stanfe specifice pentru 
tratamentul cancerului 
de diferite localizări, 
ceea ce reprezintă o 
mare perspectivă de 
viitor

(de exemplu metotrexatul 
în corioepiteliom, deri
vații de fenil-hidrazină și 
vinblasfina în cancerul gan
glionar etc.). Lucrările

Aceasta 
un loc 
mijloacele 
al

și-a 
defi- 

de 
cancerului, 

ra-

vietice în 
cancerului, rezulfaful 
foarte vaste 
(profesorii Blohin, Larionov, 
Perevodcikova) au susținut 
aceste puncte de vedere.

In domeniul luptei orga
nizate împotriva cancerului 
s-a accentuat importanfa 
practică a specialității de 
oncologie, singura în ca
drul căreia se poate acorda 
un tratament complex (chi
mioterapie, radioterapie, 
chirurgie, aplicate simultan 
sau asociat).

Din lucrările românești 
(au fost trimise peste 50) a 
fost ascultată cu un interes 
deosebit comunicarea acad. 
Șt. S. Nicolau, privind can- 
cerizarea prin virusuri, a- 
dică tratamentul cancerului 
cu virusuri, care, după u- 
nele modele experimen
tale, distrug tumorile. Au 
fost, de asemenea, discu
tate și apreciate pozitiv lu
crările experimentale ale 
Institutului Oncologic Bucu
rești privind modificările 
tumorilor prin grefe albe 
repetate (polipasaj) și prin 

■ trecerea tumorilor pe em
brioni, cancerizarea gazdei 
prin hibridare somatică etc.

în concluziile sale, în 
privința cercetărilor teore- 
țice, Congresul a subliniat 
Importanța studiilor de cito- 
logie, genetică, virusologie 
și biochimie a acizilor nu
cleici. în ce privește lu
crările clinice s-au scos în 
evidență progresele reale 
în chimioterapie și, mai a- 
les, în ■ tratamentul complex 
radio-chimiochirurgical, iar 
în profilaxie și organizare a 
reieșit importanța exame
nelor cifologice de masă, a- 
sociate cu cele clinice pen
tru depistarea precoce a 
cancerului.

Cercetarea șl îngri
jirea bolnavului de că
tre o echipă, de către 
un colectiv de specia
liști, a fost una din con
cluziile cele mai im
portante privind munca 
zilnică, atît a cercetăto
rului de laborator cît și 
a clinicianului.
astfel în mozaicul mul

tiplu al lucrărilor ce se fac 
în laboratoarele și clinicile 
lumii se precizează din ce 
în ce mai multe elemente 
privind explicarea procese
lor cancerizăril celulei și 
organismului și care vor 
conduce, în cele din urmă, 
la victoria omului asupra 
cancerului. Această speran
ță a fost exprimată de cei 
mai marcanți reprezentanți 
ai oncologiei la congres.

Șî

Despre aceste probleme s-a dis
cutat și continuă să se discute 
mult. în presă au apărut o serie 
de articole și note dezvăluind u- 
nele carențe ale modului cum 
cartea ajunge la cititor, propunîn- 
du-se soluții de remediere. Multe 
dintre acestea, formulate cu perti
nență, consemnînd punctul de ve
dere al cititorului, au fost fără 
îndoială de mare utilitate și și-au 
găsit aplicare. Multe dintre suges
tii au fost făcute cunoscînd numai 
o latură a problemei, ceea ce a de
terminat, în anumite cazuri, pro
puneri paleative, nepermițînd eli
minarea cauzelor fundamentale 
care generează actualele deficiențe 
și lacune ale sistemului de difuza
re. Problemele difuzării cărții — de 
la etapa inițială a stabilirii tira
jului și pînă la punctul final, vîn- 
zarea acesteia — au constituit încă 
de multă vreme o preocupare pen
tru Centrala editurilor și difuzării 
cărții din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, pen
tru a găsi soluții radicale, care să 
îmbunătățească sensibil activitatea 
centrelor de distribuție a cărții. 
Discuțiile vii care se poartă în ju
rul acestor aspecte — de către pu
blic și specialiști — demonstrează 
în orice caz că problemele difuză
rii cărții sînt de stringentă actua
litate și impun găsirea urgentă 
a unor soluții fundamentale.

Asupra acestor complexe proble
me doresc să consemnez cîteva 
puncte de vedere, pentru a lărgi 
baza discuțiilor purtate pînă acum. 
De la bun început țin să precizez 
că, după părerea noastră, ținînd 
seama de cadrul material și de pre
vederile care au prezidat activita
tea Bazei pentru desfacerea cărții, 
aceasta s-a desfășurat în general 
în mod pozitiv. Dezvoltarea impe
tuoasă a activității editoriale 
a scos însă la iveală unele 
contradicții între actualele pre
vederi în limitele cărora își des
fășoară activitatea editurile și re
țeaua de difuzare a cărții și ele
mentele calitativ noi ivite în conți
nutul acestei munci. Remedierea 
deplină a lucrurilor implică, așa
dar, o reașezare a acestei activi
tăți în cadrul unor noi forme or
ganizatorice și al unei legislații a- 
decvate. în momentul de față, drep
turile, dar și răspunderea stabi
lirii tirajelor revin în' exclusivi
tate Bazei pentru desfacerea căr
ții, ceea ce poate duce — fără in
tervenția promptă și decisă a Cen
tralei editurilor și difuzării cărții, 
care acționează ca arbitru — la 
absolutizarea laturii comerciale și 
la practicarea unei politici econo
mice de minimă rezistență, pivo- 
tînd în jurul propunerilor, adesea 
insuficient de calificate, ale unor 
librari. Așa se explică faptul că, în 
anumite cazuri, lucrări facile cu
nosc tiraje impresionante, iar cărți 
purtătoare de sensuri educative se 
tipăresc în tiraje necorespunză
toare. (Nu este mai puțin adevărat 
că uneori această situație este 
creată de edituri, dar în majori
tatea cazurilor ea este generată 
de viziunea strict comercială 
librarilor).

încadrarea activității de mare 
răspundere a stabilirii unor tiraje 
judicioase și a difuzării adecvate în 
noi forme organizatorice trebuie să 
țină seama în egală măsură de 
toți factorii care concură la reali
zarea și difuzarea cărții, cointere- 
sîndu-i, într-o egală măsură, în 
problema difuzării ei optime. Care 
sînt acești factori ?

a) Editura, care stabilește planul 
tematic, contractează lucrările, ac
ceptă publicarea și face propuneri 
de tiraje. La ora actuală, după ce 
rețeaua de desfacere a fixat tirajul 
pe care este dispusă să-1 preia, 
editura nu mai are nici o răspun
dere materială privind difuzarea 
cărților editate. îi rămîne numai 
răspunderea morală, întrucît orice 
carte nevîndută afectează, presti
giul editurii respective. Cointeresa
rea morală a editurilor duce însă, 
în ultimă instanță, doar la tipărirea 
de materiale de popularizare, or
ganizarea unor discuții cu cititorii 
sau inițierea altor forme publici
tare (presă, radioteleviziune, cine
matograf etc.). Această activitate 
nu cunoaște însă amploarea și pro
funzimea pe care în mod justificat 
rețeaua de difuzare le reclamă. (Pe 
de altă parte, trebuie relevat că 
nici tipografiile nu întîmpină cu 
interes tipărirea materialelor de 
popularizare, ceea ce face ca unele 
din intențiile editurilor în această 
direcție să nu se poată realiza).

a.

8,30 — Cum va fi vremea, astazi ? 8,32 — Pen
tru noi, femeile I 9,15 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar: „Pata de cerneală". Pagini de 
istorie : Tîrgoviște. Studioul pionierilor. 10,30 — 
Emisiune pentru sate. 12,00 — Concert simfonic. 
18,00 — Magazin duminical. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. 19,20 — „TV-111" — emisiune alcătuită la 
cererea telespectatorilor. 19,50 — Documente de 
piatră : Ulpia Traiana. 20,20 — „Viers din struna 
undelor" — montaj folcloric. 20,40 — Filmul : 
„Bertoldo, Bertoldino și Cocasseno" — producție a 
studiourilor italiene, premieră pe țară. 21,55 — 
Invitatul nostru : cîntărețul de muzică ușoară Karel 
Gott (Cehoslovacia). 22,15 — Telesport. 22,30 — Tele
jurnalul de noapte.

JOCUL IELELOR — 15, SIMPLE COINCI
DENȚE — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA 
PURTARE — 10. 104 PAGINI DE DRAGOS
TE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN 
GINERE — 11, BLAZONUL — 20.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : PĂCALĂ — 11, EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 18, (sala din str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 11.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.
® Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII 
— 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC IN
TERNAȚIONAL — 16; 19,30,

0 FEMEIA NISIPURILOR : Patria — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
O TUNELUL — cinemascop : Sala Palatului 
(seria de bilete 1806 — orele 19,30), Republica
— cinemascop, 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15. 
0 MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : 
Luceafărul — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
® CASA DIN MONTEVIDEO — cinema
scop : Festival — 9; 12; 15; 18; 21, Excelsior
— 9,30; 12.15; 15,15; 18; 20,45, Melodia — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.

Lipsa de cointeresare materială 
determină, în altă ordine de idei, 
presiuni din partea editurilor asu
pra Bazei pentru desfacerea cărții 
de a accepta tiraje mai mari, chiar 
la cărți cu mai mici șanse de suc
ces.. Editurile au în vedere, în mod 
unilateral, numai propria lor sarci
nă de plan, ignorînd dificultățile 
pe care le provoacă Bazei pentru 
desfacerea cărții.

Cointeresarea materială a edituri
lor în legătură cu cărțile publicate 
are așadar caracterul unei axiome, 
determinînd o sporire a — 
de răspundere în toate 
lucru, sintetizat, 
ultimă instanță, 
exigența față 
structura tematică 
planului de apariții și 
calitatea cărților pro
movate.

b) Autorul. în afară 
de răspundere mo
rală pentru calitatea 
operei oferite cititori
lor, autorul nu este 
în nici un fel cointeresat în 
difuzarea acesteia. în momentul 
definitivării manuscrisului pentru 
tipar, potrivit prevederilor contrac
tuale, misiunea autorului a încetat, 
editura stabilind remunerarea po
trivit calității lucrării respective și 
în funcție de tirajul în care se ti
părește. Din această cauză, avînd 
în vedere actuala prevedere a le
gii drepturilor de autor, care rela- 
ționează — pe bună dreptate — 
cuantumul onorariului de numărul 
de exemplare tipărit, unii scriitori 
exercită presiuni atît asupra . edi
turilor. cît și asupra Bazei pentru 
desfacerea cărții pentru a obține 
tiraje cît mai mari, uneori invers 
proporționale cu valoarea operei 
respective sau cu puterea de ab
sorbție a pieței. Răspunderea ma
terială a scriitorului privind difu
zarea propriei lui cărți nu este în 
nici un fel angajată. De la un anu
mit tiraj de bază, drepturile de 
autor ar putea fi corelate cu vîn- 
zarea cărții. Cointeresarea ma
terială a scriitorului Ia vînzarea 
operei sale ar avea, după părerea 
noastră, efecte pozitive, sporindu-i 
preocuparea pentru calitatea ope
rei — condiția primordială a suc
cesului de public — și implicit 
pentru difuzarea acesteia.

c) Rețeaua de difuzare. Pe baza 
consultării proiectelor planurilor 
de apariții ale editurilor, rețeaua 
de difuzare (alcătuită din Baza 
pentru desfacerea cărții în subor- 
dinea Centralei editurilor și difu
zării cărții și serviciul carte din 
Centrocoop) stabilește tirajul pen
tru fiecare titlu. Ținînd seama de 
răspunderile materiale și morale 
pe care"le au, lucrătorii din secto
rul Bazei pentru desfacerea cărții 
stabilesc în majoritatea cazurilor 
cu exigență numărul de exemplare 
de. pus în vînzare. De obicei se 
orientează bine în ceea ce privește 
autorii sau lucrările cunoscute. 
Există însă o serie de scriitori de- 
butanți sau scriitori pentru prima 
dată traduși în românește, necu- 
noscuți pentru o bună parte din li
brari, în aceste cazuri ei operînd 
cu o exagerată prudență, 
nînd tiraje inacceptabile 
editură, care uneori renunță la pu
blicarea cărților respective, din 
cauza pierderilor mari pe care 
le-ar provoca tipărirea lor. Așa se 
explică, de pildă, de ce unii dintre 
scriitorii contemporani ai literatu
rii universale n-au întrunit, în anu
mite cazuri, un tiraj corespunză
tor, în timp ce unele lucrări mino
re — în special în domeniul litera
turii de aventuri — sînt tipărite în 
tiraje disproporționat de mari. A- 
ceasta împiedică editurile să reali
zeze un program de apariții judi
cios, care să satisfacă în egală 
măsură exigențele de ordin cultural 
și material.

Discuția privind problemele di
fuzării cărții nu poate ocoli încă 
un alt aspect al chestiunii. Pînă 
acum, de distribuția cărții s-au ocu
pat două rețele — Baza pentru 
desfacerea cărții și Centrocoopul. 
La prima din aceste rețele ne-am 
referit mai sus. In legătură cu ac
tivitatea desfășurată de Centrocoop 
în această direcție, calificativul care 
se impune cu autoritate este: ne
satisfăcătoare. In discuțiile privind 
stabilirea tirajelor, serviciul de spe-

spiritului 
fazele de

cialitate al Cențrocoopului coman
dă tiraje mari din cărțile de suc
ces facil, solicitînd tiraje restrînse 
din cărțile care, după părerea lor, ar 
prezenta dificultăți de difuzare — 
adică o activitate mai susținută de 
popularizare. Alteori, Centrocoopul 
stochează cantități însemnate de 
cărți în depozitele sale, în timp ce 
acestea nu pot fi găsite în rețeaua 
Bazei pentru desfacerea cărții. Se 
impune o revizuire neîntîrziată a 
atitudinii, atît a conducerii servi
ciului de resort din Centrocoop, cît 
și a lucrătorilor din rețeaua de 
desfacere față de comerțul cu car

iatea, pornind de 
înțelegerea clară a 
specificului și impor
tanței deosebite a a- 
cestui bun cultural 
care este cartea.

Concluzia care se 
desprinde din suc
cinta consemnare a 
situației existente în 
momentul de față 
este clară : toți cei 

factori care colaborează 
realizarea și vînzarea căr

ții să fie cointeresați material in 
buna desfășurare a procesului com
plicat de editare și difuzare a căr
ții. Problema cointeresării trebuie 
studiată cu atenție, ca să angajeze 
în egală măsură răspunderea mate
rială și morală a celor trei factori. 
Problema beneficiului — reductibi
lă în ultimă instanță la cuantumul 
rabatului comercial — va trebui 
reexaminată, în funcție de pon
derea răspunderii care revine uneia 
sau alteia dintre părți, după cum 
contractul de editare încheiat între 
editură și autor trebuie să regle
menteze aspectul cointeresării ma
teriale a acestuia din urmă privind 
difuzarea cărții pe care o semnează. 
Adoptarea unui ansamblu de mă
suri de această natură va duce in
contestabil la sporirea exigenței e- 
diturilor și autorilor față de cali
tatea cărților publicate, atît sub ra
portul conținutului acestora, cît și 
al prezentării grafice și al execu
ției poligrafice. (Bineînțeles, vor

trebui studiate cu atenție și rapor
turile existente în momentul de 
față între edituri și tipografii. 
Problema aceasta comportă, de ase
menea, o dezbatere minuțioasă, de
venind, prin evoluția lucrurilor, de 
o vie actualitate).

Referindu-ne la formele prin 
care s-a difuzat pînă acum cartea, 
constatăm că sub acest aspect se 
evidențiază o penurie de modalități, 
determinate și de o anumită rutină 
care împiedică spiritul de inițiativă 
să se manifeste, dar și de limitele 
legislației în vigoare.

Abonamentele — ca una din căile 
cele mai eficiente de difuzare — 
sînt practicate cu timiditate și re
zultate modeste, deși experiența 
noastră proprie ca și a u- 
nor edituri din străinătate a de
monstrat că acestea oferă posibi
lități imense de valorificare a pro
ducției de carte. Există edituri — cu 
un mare număr de titluri și tiraje 
impresionante — care-și desfac în
treaga producție numai pe bază de 
abonamente.

Ar fi util ca anumite librării să 
fie profilate pe specificul unor e- 
dituri, în cadrul cărora acestea să 
organizeze cu regularitate acțiuni 
de popularizare, întâlniri cu scri
itori sau traducători, șezători li« 
terare etc.

De asemenea, cred că este 
absolut necesar ca, în rapor
turile cu tipografiile, editurile să 
beneficieze — în cadrul contracte
lor de colaborare — de o mai mare 
libertate de acțiune. In unele ca
zuri, de pildă, editurile au nevoie 
de a sonda opinia publică prin ti
raje experimentale, care trebuie să 
fie urmate numai în decurs de cîte
va săptămînl de tiraje suplimen
tare.

Am consemnat doar cîteva su
gestii, prin aplicarea lor editurile 
putînd să-și exercite în mod mai 
activ funcția lor cultural-educativă, 
cu eficiență economică sporită, iar 
rețeaua de difuzare a cărții, să-și 
îmbunătățească activitatea.

Constantin MĂCIUCA i

Baletul ucrainean

propu- 
pentru
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• WEEK-END LA ZUYDECOOTE — cine
mascop : București — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,45; 21.
C FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL!: Feroviar
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern
— 9; 11,45; 15,30; 18,15; 21.
0 CINCI CARTUȘE : Lumina — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
O LAGUNA DORINȚELOR: Capitol — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
9 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Victoria
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Flacăra — 15,30; 
18; 20,30.
e VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE ! : Cen
tral — 9; 11,15 14; 16,15; 18,30; 20,45, Munca
— 16; 18,15; 20,30.
O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT 
FIACRE : Union — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
e INVIZIBILUL VIZIBIL — ÎN ORAȘUL 
LUI PUȘKIN — TIMPUL, LEGENDE, OA
MENI DE ȘTIINȚĂ — SOARELE RĂNIT — 
VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA GALAȚI : 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
O FANTOMAS — cinemascop ; FANTOMAS 
SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Giulești
— 10,30; 15,30; 19,30.
O NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : înfră
țirea între popoare — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Moșilor — 15,30; 18; 20,30.
e CĂLĂTORUL CU BAGAJ : cinemascop : 
Buzșști — 15,30; 18; 20,30, Gloria — 9; 11,30; 
15,30; 18; 20.30.
® BOCCACCIO’70 : Cotroceni — 10,30; 15,15; 
18; 20,45.

0 VREMEA ZĂPEZILOR: Grlvița 9; 11,15; 
. . -- Floreasca — 9; 12; 15;13,30; 16; 18,30; 21, 
18; 20,45.
• TRIUMFUL LUI 
mascop : Bucegi — 
21, Aurora — 8,30;

ROBIN HOOD — cine- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15;

20.45, Flamura — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
0 CENUȘĂ — cinemascop : (ambele serii) : 
Unirea — 15,30; 19.
0 STEAUA FĂRĂ NUME: Tomis — 9; 11; 
13; 16; 18,15; 20,30, Miorița — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 DILIGENTA : Cosmos — 15,30; 17,45; 20,15, 
Drumul Sării — 11; 15,30; 18; 20,30, Pacea — 
11; 15,45; 18; 20,15.
0 ZORBA GRECUL : Arta — 9 ; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45.
O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : 
Popular — 15,30; 18; 20,30.
0 AVENTURILE LUI WERNER HOLT (am
bele serii) : Crîngași — 15,30; 19.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Volga — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Ra
hova .— 10,30; 15,30; 18; 20,45, Ferentari — 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• MAMĂ CIUDATĂ : Lira — 15,30; 18; 20,30. 
0 PARTIZANII IN CIMPIE : Progresul 
— 15,30; 18; 20,30.
0 SAMBA : Vitan — 15,30; 18; 20,15.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIN- 
BANCI : Viitorul - 15.30; 18; 20,30.
0 NOTRE-DAME DE PARIS : Colentina — 
15,15; 17,45; 20,15.

Nu se poate spune că amatorii de 
balet din Capitală nu au fost răs- 
fățați în acest început de stagiune : 
după o premieră pe țară la T.O.B. 
(„Frumoasa din pădurea adormită") 
a urmat turneul baletului londo
nez și, la scurt timp — un nou 
turneu, de data aceasta al ansam
blului Teatrului Academic din 
Ucraina.

Seri jde desfătare artistică și 
totodată prilejuri de comparații și 
de reflecții privind fie în general 
drumul baletului în contextul ar
tistic contemporan, fie, mărginin- 
du-ne la ceea ce ne privește în 
mod direct, stadiul atins în prezent 
de coregrafia românească și căile 
de urmat în continuare. Momentul 
unei dezbateri temeinice între spe
cialiști mi se pare nimerit acum, 
cît sînt încă proaspete impresiile, 
mai ales că în curînd sosește și an
samblul cubanez de balet. Perso
nal. mi-am întărit convingerea că 
recoltele de cronici elogioase cule
se de dansatorii noștri în ultimii 
ani în Italia. U.R.S.Ș., Bulgaria, 
Grecia. Franța etc. nu sînt fructe
le complezentei. Alături de colec
tive de asemenea renume ca cele 
ce ne-au -vizitat recent, ansamblul 
nostru este pe poziții bune. Dar 
mai sînt încă atîtea de clarificat...

Dansatorii din Kiev și-au alcă
tuit pentru țara noastră un reper
toriu bazat în primul rînd pe lu
crări aparținînd școlilor naționale 
sovietice și clasică rusă : „Cînte- 
cul pădurii" (balet montat în pre
mieră absolută chiar la Kiev. în 
1946, sub bagheta aceluiași dirijor 
Cisteakov care a dirijat și la 
București — „Șurale" de Farid Z. 
Earulin.^ lucrare inspirată din fol
clorul tătar), precum și o seară de 
fragmente, balete scurte și diver
tismente semnate în majoritate de 
compozitori ruși si sovietici (Actul 
II din „Lacul lebedelor" și „Fran
cesca da Rimini" de Ceaikovski, 
„Vals" de Șostakovici, fragmente 
din „Gayaneh" de Haciat.urian. 
„Don Quijote" de Minkus, Dansuri 
ucrainene).

Programul a țintit deci spre o 
unitate în varietate pe care a și

reușit să o imprime. Succesul 
cel mai net l-a avut fără în
doială seara de divertismente, pen
tru că tocmai într-un astfel de 
spectacol oaspeții aveau posibilita
tea să ne arate ce au mai valoros 
în colectivul lor, varietatea forțe
lor de care dispun. Și fără îndo
ială că zestrea cea mai prețioasă 
a baletului din Kiev o constituie 
corpul de soliști, individualități 
numeroase și puternice. In ceea ce 
privește cele două balete mari, 
;,Șurale" și „Cîntecul pădurii", se 
simte în ele prea vizibil tributul 
plătit convenționalismului, caracte
ristic scenariilor de balet din se
colul trecut. Dintre balerini am 
remarcat pe V. Kalinovskaia — 
tehniciană impecabilă în „Șu
rale", „Dans clasic ucrainean" 
și „Gayaneh" — I. Lukașova, dan
satoare de virtuozitate aproape a- 
crobatică („Esmeralda") ca de alt
fel și E. Potapova („Don Quijote").

Un punct de atracție pentru pu
blic l-a constituit „Francesca da 
Rimini" în care, alături de V. Po
tapova, s-au remarcat și partenerii 
A. Novicenok și R. Kleavin. Baletul 
din Kiev practică un dans de for
ță, în care viteza mișcărilor, spec
taculozitatea salturilor și precizia 
opririlor impresionează în mod 
special. Am reținut, dintre dansa
tori, numele lui N. Nekrasov, M. 
Novikov, V. Kruglov, F. Baklan.

In ceea ce privește dansatorii 
profil liric, se pare că la Kiev 
sînt mai puțini la număr; 
schimb o apariție încîntătoare 
aceea a solistei A. Gavrilenko e 
greu să o poți uita. încă din seara 
cînd a interpretat „Melodia" de 
Gluck s-au putut întrevedea cali
tățile remarcabile pe care le-a dus 
in valoare în rolul de amploare 
Mavka din „Cîntecul pădurii". Pa
șii, gesturile și mișcările acestei ar
tiste sensibile și muzicale izvorăsc 
din interior, ea știe să-și subordo
neze mijloacele tehnice pe care e 
stăpînă fondului emoțional expri
mat. Pe aceeași linie lirică au ară
tat calități frumoase G. Bankin și 
N. Rudenko.

Evident, un merit de seamă re
vine maestrului de balet V. Vron
ski. a cărui personalitate și-a pus 
amprenta, conferind un stil propriu 
spectacolelor. Această amprentă se 
simte, de altfel, și în com
pozițiile de ansamblu, în des
fășurarea. liniilor și grupărilor. In 
general însă în ceea ce privește 
corpul de ansamblu — în special 
balerinele — am avut senzația u- 
nor nesiguranțe în aliniament si 
sincronizare. Neconcludente mi 
s-au părut decorurile la „Șurale". 
nu numai tributare unei concentii 
scenografice depășite, dar chiar 
vechi la modul concret. neîn.Priii- 
te. Rezolvarea zborului de păsări a 
fost direct sunărătoare din nricina 
imperfecțiunilor tehnice (se vedeau 
sforile ne care alunecau) si a fap
tului că soluția a fost repet: tă si 
în celelalte spectacole. Dincolo de 
aceste mici insatisfacții, spectatorul 
ramîne însă cu impresii de neuitat 
produse de arta înaltă a balerinilor 
ucraineni si de excelentul dirijor 
Boris Cisteakov. In legătură cu 
acest din urmă punct, relevăm 
contribuția orchestrei Cinemato
grafiei care. însusindu-și partituri
le într-un timp record, a colaborat 
la aceste frumoase seri de balet.
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întoarcerea delegației C. C. al P. C. R. 
care a participat la Congresul 
Partidului Muncii din Albania

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
de la Tirana delegația Comitetului 
Central- al ‘Partidului Comunist 
Român, codusă de Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
V-fea Congres al Partidului Muncii 
din Albania.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea,

secretar al C.C. al P.C.R., Ghlzela 
Vass, Dumitru Ivanovici și Ion 
Stoian, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Gheorghiu, vice
președinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acti
viști de partid.

Erau de față Dhimiter Stamo, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Albania la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S. în regiunea Brașov
Ministrul comerțului exterior al 

U.R.S.S., N. S. Patolicev, care ne 
vizitează țara în fruntea unei de
legații economice, a sosit sîmbătă 
la Brașov. înainte de aceasta, oas
peții au făcut un scurt popas la 
Sinaia, unde au vizitat muzeul 
PeleȘ. în cursul aceleiași zile, oas
petele sovietic și persoanele care-1 
însoțesc au vizitat uzinele de trac
toare, unde au asistat la o demons
trație cu noile tipuri de tractoare

concepute șl realizate de colecti
vul uzinei brașovene.

Seara, loan Mărcuș, președintele 
Sfatului popular al regiunii Brașov, 
a oferit un dineu în cinstea minis
trului comerțului exterior al 
U.R.S.S.

în vizita sa, oaspetele sovietic a 
fost însoțit de Valentin Steriopoh 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

(Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 

fnapoindu-se în patrie, delegația 
de specialiști din agricultura R. P. 
Polone, condusă de Wladyslaw Ko- 

z pec, adjunct al ministrului agri
culturii.

Specialiștii polonezi au făcut O 
Vizită de documentare în domeniul 
construcțiilor agrozootehnice.

★

întreprinderile ungare de comerț 
exterior „Medicor" și „Medimpex" 
au organizat în Capitală o expozi- 

, ție de instrumente medicale, apa

rate Roentgen și diferite medica
mente.

La deschidere au luat parte 
Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, reprezen
tanți ai Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, conducători 
ai unor întreprinderi românești de 
comerț exterior. Au fost prezenți 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

Expoziția, care se află în Aleea 
Ștrandului Tineretului nr. 1, ră- 
mîne deschisă pînă în ziua de 22 
noiembrie.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea s-a men

ținut umedă, cu cerul acoperit. Au 
căzut precipitații sub formă de 
ploaie în AMeal și Banat și 
sub formă de ploaie și bur
niță în Muntenia, Oltenia și 
Moldova. în Dobrogea preci
pitațiile au fost CU totul izo
late. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul 
nord-est. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 2 grade 
la Cotnari și 14 grade la Mangalia, 
în București : Vremea a fost ume
dă, cu cerul acoperit. Temporar a 
burnițat. Vîntul a suflat în gene
ral slab.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 șl 16 noiembrie. în țară : 
Vreme relativ rece. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales în jumăta
tea de sud a țării. Vînt potrivit, 
cu intensificări temporare. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 
5 și 5 grade, iar maximele între 
zero și 10 grade. Se vor produce 
brumă și îngheț local. Dimineața 
ceață. în București : Vreme rela
tiv rece. Cerul va fi mai mult no
ros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt potrivit, cu intensificări tre
cătoare. Temperatura . în Scădere. 
Dimineața ceață.

Debut victorios 
al poloiștilor noștri 
in semifinalele C.C.E.

La Szczecin, în turneul interna
țional de polo pe apă (grupa semi
finală), contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni", echipa Dinamo 
București a învins cu 13—3 (2—0, 
6—1, 4—2, 1—0) pe Cervena Zna- 
me Sofia. Popa a fost cel mai bun 
jucător al dinamoviștilor, marcînd 
7 puncte.

Olimpiada de șah 
de la Havana

Meciul România — Argentina, 
din runda a 6-a a Olimpiadei de 
șah de la Havana, s-a încheiat cu 
scorul de 2,5—1,5 în favoarea șa
hiștilor români. în partida între
ruptă la masa a 4-a, B. Soos l-a 
învins pe Raimundo Garcia. în 
runda a 7-a, echipa română a ter
minat la egalitate (2—2) cu repre
zentativa Spaniei.

Clasamentul după 7 runde se 
prezintă astfel: S.U.A. 18,5 (1) 
puncte ; U.R.S.S. 17,5 (2) puncte ; 
Iugoslavia 17 (1) puncte ; Argenti
na 16 (2) puncte ; Cehoslovacia 
15,5 (1) puncte ; Bulgaria 15 (2) 
puncte ; România 15 puncte L Un
garia 14,5 (2) puncte ; Islanda 10,5 
(2) puncte; Danemarca 10,5 (1) 
puncte etc. Echipa U.R.S.S. a ho- 
tărît să renunțe la cele 4 puncte 
obținute în fața șahiștilor din 
S.U.A., care nu s-au prezentat la 
meciul din 5 noiembrie, și a ac
ceptat ca meciul să fie reprogra- 
mat.

AZI, ÎN CAPITALĂ
• „CUPA BUCUREȘTIULUI”

LA HANDBAL
începînd de astăzi și pînă joi, 

sala Floreasca va găzdui o nouă 
ediție a tradiționalei competiții, in
ternaționale de handbal feminin 
„Cupa orașului București". La ac
tuala ediție participă selecționatele 
orașelor Budapesta, Belgrad, Mos
cova, București și București ti
neret. Astăzi, în prima zi a între
cerilor, de la ora 18, se întîlnesc 
formațiile București—București ti
neret și Belgrad—Moscova.

® DERBIURI DE BASCHET
La ora 20, în sala Floreasca, are 

loc derbiul campionatului republi
can masculin de baschet: Dinamo 
București — Steaua. în continuare 
se vă desfășura meciul Politehni
ca București — Rapid. Etapa de as
tăzi mai programează următoarele

jocuri: Academia Militară — Uni
versitatea Cluj (sala Floreasca, ora 
10,30).

Rezultatele de aseară: Dinamo — 
Rapid 99—81 (52—45), Steaua — Po
litehnica București 81—73 (54—28).

Campionatul feminin continuă cu 
desfășurarea etapei a treia, în ca
drul căreia sînt programate parti
dele: Politehnica București—Voința 
Brașov (sala Floreasca, ora 11,45).

• HOCHEI PE GHEAJĂ
Ultima etapă a primei părți a 

campionatului republican. Progra
mul de pe patinoarul „23 August" 
este următorul: Voința Miercurea 
Ciuc-Tîrnava Odorhei (ora 9); Po
litehnica București — Agronomia 
Cluj (ora 17); Steaua — Dinamo 
București (ora 19).

Meciurile de ieri s-au încheiat 
astfel: Steaua — Agronomia 13—1; 
Dinamo — Tîrnava 13—0; Voința — 
Politehnica 13—2.

încheierea lucrărilor Consfătuirii 
pe țară pentru constituirea

Consiliului Național
al Organizației Pionierilor

E

(Urmare din pag. I)

Președinta Consiliului Național 
al Femeilor, prof. univ. Suzana 
Gâdea, a subliniat, în cuvîntul său, 
că familia, femeile mame trebuie 
să colaboreze strîns cu cadrele di
dactice, cu organizația de pionieri, 
pentru a realiza scopul pe care-1 
urmărește societatea noastră socia
listă — pregătirea temeinică și 
multilaterală a copiilor, dezvolta
rea dragostei și interesului pentru 
învățătură, formarea unei frumoa
se ținute moral-cetățenești.

Viața, activitatea copiilor din pa
tria noastră reprezintă teren neli
mitat de fructificare a talentului 
și forțelor creatoare pentru scrii
tori, compozitori, oameni de teatru, 
pentru publicațiile destinate tine
retului și copiilor. în acest sens, 
acad. Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, poetul Ion Bă- 
nuță, directorul Editurii pentru li
teratură, artista emerită Marga
reta Niculescu, directoarea Teatru
lui „Țăndărică", Lucia Olteanu, 
redactor-șef la revista „Cravata 
Roșie", au exprimat dorința crea
torilor de a făuri opere care să 
înaripeze imaginația, să îmbogă
țească sufletul și mintea copiilor.

în continuare, tovarășa Elena 
Ciora, din partea Comisiei pentru 
definitivarea Statutului unităților 
și detașamentelor de pionieri și a 
Regulamentului consiliilor Organi
zației pionierilor, a prezentat modi
ficările aduse proiectelor acestor 
documente pe baza propunerilor 
făcute în cadrul consfătuirii. în 
unanimitate, consfătuirea a adoptat 
Statutul, care a devenit lege de 
bază a activității Organizației pio
nierilor, și Regulamentul consi
liilor Organizației pionierilor.

S-a trecut, apoi, la constituirea

Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. Consfătuirea a aprobat 
în unanimitate componența Consi
liului, din care fac parte 135 de 
tovarăși: pedagogi cu înaltă cali
ficare, învățători și profesori cu 
experiență în munca pionierească, 
comandanți de detașamente și uni
tăți, președinți ai consiliilor locale 
ale organizației pionierilor, perso
nalități ale științei, culturii și 
artei, activiști de partid, reprezen
tanți ai Ministerului învățămîntu- 
iui, Comitetului Central al U.T.C., 
Consiliului Național al Femeilor, 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Consiliului General al 
U.C.F.S. și ai altor instituții și or
ganizații obștești, care contribuie 
la educarea copiilor, părinți.

în încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, dînd glas sen
timentelor și gîndurilor tinerei ge
nerații, ale tuturor slujitorilor 
școlii din patria noastră, partici- 
panții la Consfătuire au adresat 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă în 
care exprimă hotărîrea de a sădi 
în inimile curate ale pionierilor, 
ale tuturor elevilor, pasiunea pen
tru învățătură, pentru muncă, dra
gostea nețărmurită pentru patrie și 
popor, profundul devotament față 
de cauza partidului, a socialismului. 
Subliniind că pentru slujitorii școlii 
cuvîntul secretarului general al 
C.C. al P.C.R. constituie un pro
gram însuflețitor de muncă, o 
călăuză sigură pentru întreaga ac
tivitate, în telegramă se arată că 
profesorii și învățătorii își vor în
china întreaga putere de muncă, 
talentul și experiența lor creșterii 
și educării tinerelor vlăstare — 
bunul cel mai de preț al României 
socialiste.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

te în prezent, urmează să se ridice 
un complex sanatorial cu o mie 
de locuri și o bază de tratament 
cu o capacitate de 1 000 de pro
ceduri pe zi. Complexe senato
riale mari se vor mai construi 
și în stațiunile Slănic-Moldova, 
cu 500 de locuri, Vatra Dornei — 
300 de locuri, Techirghiol — 1 000 
de locuri și la Căciulata — 740 
de locuri.

— Ce alte lucrări se mai pre
văd pentru ridicarea gradului de 
confort în stațiunile balneo-clima- 
terice din țară ?

Biroul Consiliului National 
al Organizației Pionierilor

în prima sa ședință' plenară, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor a ales biroul său, al
cătuit din următorii tovarăși: prof. 
Andrei Nicolae, director al Liceu
lui „N. Bălcescu" — Craiova ; prof. 
Baloescu Vasile, președintele Con
siliului Orășenesc București al Or
ganizației Pionierilor ; lector univ. 
Bîrjega Marius, vicepreședinte al 
Consiliului General al U.C.F.S. ; 
conf. univ. Brăiloiu Dan ; prof. Mi- 
halache Maria, secretar al Comite
tului regional Iași al U.T.C. ; prof. 
Farkaș Ion, redactor șef al revis
tei „Napsugar" — Cluj ; prof. Is
pas Floarea, secretar al C.C. al 
U.T.C. ; prof. Ionescu Vasile, pre
ședintele Consiliului regional Bucu
rești al Organizației Pionierilor; 
Măndiță Eugenia, secretar al Co
mitetului orășenesc București al

U.T.C. ; Moraru Ion, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă ; Negulescu Mihai, 
scriitor ; prof. Pintea Emil, direc
torul Palatului Pionierilor din 
București ; conf. univ. Pop Traian ; 
Poparad Elena, învățătoare ; conf. 
univ. Rulea George ; prof. Schmidt 
Hermann, director adjunct al li
ceului „Gh. Lazăr" — Sibiu ; lec
tor univ. Silvestru Patița ; prof. 
Sîntimbreanu Mircea ; lector univ. 
Văideanu Georgel.

în funcția de președinte al Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor a fost ales tovarășul 
conferențiar universitar Traian 
Pop, iar ca vicepreședinți tova
rășii : Andrei >Nicolae, Farkaș Ion, 
Ispas Floarea, Poparad Elena, Sil
vestru Patița, Văideanu Georgel.

REZULTATE TEHNICE
• PROGRESUL-STEAGUL ROȘU 

1—0 (0—0). A marca! : Neacșu 
(min. 59).
• DINAMO BUCUREȘT1-JIUL 

1—0 (0—0], A marcat : Oct. Po
pescu (min. 69).
• C.S.M.S.-UNIVERSITATEA 2—2 

(1-1). Au marcat : Deleanu — din 
11 m (min. 16) și Lupulescu (min. 
49) pentru C.S.M.S. ; Adam (min 1) 
și Barbu (min. 55) pentru Universi
tatea.
• FARUL-ȘTIINȚA CRAIOVA 4—1 

(2-1). Au marcat : lancu (min. 3, 68, 
85) și Tutan (min. 20) pentru Farul ; 
Ivan (min. 40) pentru Știința.

0 DINAMO PITEȘTI-U.T.A. 3—1 
(2-1). Au marcat : David (min. 25), 
C. Ionescu (min. 28) și Naghi (min. 
60), pentru învingători ; Șchiopu 
(min. 16) pentru învinși.

• PETROLUL - STEAUA 0—1 
(0-0). A marcat : Sorin Avram (min. 
75).
• POL1TEHNICA-RAPID 1—0 

(1-0). A marcat : Surdan (min. 32).

CLASAMENTUL

Steaua — Farul ; Rapid — Petro
lul ; U.T.A. — Dinamo București ; 
Jiul — Politehnica ; Steagul roșu — 
C.S.M.S. ; Știința Craiova — Progre
sul ; Universitatea — Diriatiio Pitești.

Dinamo Buc. 12 7 1 4 22—15 15
Progresul 12 6 3 3 13—10 15
Știința Craiova 12 7 1 4 17—19 15
Farul 11 5 4 2 19—14 14
Dinamo Pitești 12 7 0 5 20—17 14
Rapid 12 5 3 4 20—11 13
Steaua 12 5 2 5 18—13 12
Petrolul 11 5 2 4 12—10 12
U.T.A. 12 3 5 4 14—16 11
Jiul 12 4 2 6 22—17 10
Politehnica 12 3 4 5 14—19 10
C.S.M.S. 12 3 4 5 16—27 10
Universitatea 12 2 4 6 9—16 8
Steagul roșu 12 2 3 7 12—24 7

ETAPA VIITOARE

— în prezent se desfășoară 
intense lucrări de modernizare a 
vilelor și a celorlalte clădiri e- 
xistente. în ce constau ele ? Se 
recompartimentează camerele 
mari, creîndu-se camere de 1—2 
paturi, se introduce apă curentă 
în camere, se fac instalații de 
băi și dușuri, de încălzire cen
trală, se înlocuiește mobilierul 
învechit, precum și alte obiecte 
din dotare. Aș vrea să mențio
nez, mai întîi, cîteva din lucră
rile de acest gen care au fost 
terminate. La Sovata, Olănești, 
Govora și Tușnad s-a introdus 
încălzirea centrală în mai multe 
vile, fapt care a contribuit la 
mărirea capacității acestor sta
țiuni în timpul sezonului rece. 
In prezent sînt în curs lucrări 
de modernizare a căror valoare 
se ridică la circa 200 de 
ne de lei.

Sfaturile populare, în 
cărora se află executarea 
lucrări, trebuie să urmărească 
darea lor în folosință la timp. în 
stațiunile din regiunile Banat și 
Hunedoara lucrările sînt întîr- 
ziate. La Geoagiu, de pildă, a în
ceput construirea unei cantine 
care trebuia să fie gata la sfîr- 
șitul anului. Din cauza neglijen
țelor în pregătirea documenta-

* nu vor 
în ritm de 
lucrările și

țelor în pregătirea do 
ției lucrările prevăzute 
putea fi executate, 
melc se desfășoară 
la Băile Herculane.
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ARGENTINA SENSUL NOILOR
MĂSURI ECONOMICE
Zilele trecute, pre

ședintele Argentinei, 
Juan Carlos Ongania, 
a anunțat liberaliza
rea totală a schimbu
rilor valutare. Aceas
tă măsură are me
nirea, în intenția gu
vernului, de a oferi 
exportatorilor argen- 
tineni posibilitatea 
vînzării produselor 
lor la prețuri compe
titive. Pe de altă par
te, însă, hotărîrea a- 
nunțată presupune o 
nouă devalorizare a 
monedei naționale 
(pesoul), lucru care 
determină inevitabil 
o creștere a prețuri
lor în țară. De aceea, 
în cercurile financia
re argentinene, re
centa măsură a gu
vernului a provocat 
o vie dispută, culmi- 
nînd cu demisia pre
ședintelui Băncii

Produația industrială 
s-a redus, salariul 
real al muncitorilor 
și funcționarilor a 
scăzut cu 3 la sută, 
în timp ce prețurile 
cu amănuntul au 
sporit cu 11 la sută.

Deteriorarea situa
ției economice a Ar
gentinei este determi
nată de accentuarea 
procesului inflațio
nist și creșterea da
toriei externe. Balan
ța de plăți a țării 
este deficitară de 
mulți ani; bugetul pe 
anul în curs are un 
deficit estimat la pes
te 800 milioane de 
dolari. în ultimele 3 
luni pesoul a suferit 
două devalorizări, a- 
jungînd în prezent la 
255 pesos per dolar, 
față de 150,9 în ia
nuarie 1965. în indus
trie se fac tot mai 
simțite presiunile

COMENTARIU

denței naționale în 
ultimii 12 ani — 
precum și în indus
tria siderurgică, ra
muri care pînă acum 
se aflau sub contro
lul statului.

Firește, înstrăina
rea întreprinderilor 
de stat către mono
polurile din afara 
hotarelor țării nu este 
de natură să aducă 
redresarea mult aș
teptată a economiei 
naționale ; dimpotri
vă, ea va contribui 
la creșterea datoriilor 
externe ale țării, la 
înfeudarea ei de că
tre capitalul străin. 
De asemenea, măsu
rile privind reduce
rea cheltuielilor bu
getare și introduce
rea de restricții la a- 
cordarea creditelor a- 
trag după sine rui
narea unor între
prinderi de stat și 
creșterea șomajului. 
Astfel, prin reduce
rea cu o treime a 
deficitului bugetului 
căilor ferate, anunța
tă de ministrul eco
nomiei Jorge Salimei, 
aproape 85 000 de 
muncitori și funcțio
nari ai acestei insti
tuții rămîn fără lu
cru.

în prezent țara 
este scena unor pu
ternice frămîntări so
ciale. S-au înregis
trat numeroase gre
ve ale docherilor, 
metalurgiștilor, mun
citorilor din indus
tria zahărului, de la 
societățile de trans
porturi etc. O am
ploare deosebită au 
luat-o acțiunile stu
denților și profesori
lor argentineni. Miș
carea revendicativă 
se pronunță pentru 
democratizarea vieții, 
luarea de măsuri me
nite să stimuleze in
dustria națională, în
făptuirea reformei a- 
grare, stăvilirea in
flației și spiralei pre
țurilor, precum și ri
dicarea nivelului de 
trai al întregii popu
lații.

Eugen IONESCU

marilor trusturi Stră
ine, care obțin pro
fituri importante din 
exploatarea bogățiilor 
țării. Manevrele mo
nopolurilor se inten
sifică pe măsura 
creșterii datoriei ex
terne a țării.

Liberalizarea tota
lă a schimburilor va
lutare este prima 
măsură concretă pe 
care o adoptă noul 
guvern pe plan eco
nomic. Ea se înscrie 
într-un cadru mai 
larg de reforme a- 
nunțate încă din ziua 
preluării puterii de 

■ către militări. Prin
tre altele, programul 
guvernamental pre
vede așa-numitele 
„reforme de structu
ră" privind întreprin
derile naționalizate. 
Guvernul intențio
nează să redea socie
tăților străine conce
siunile în domeniul 
extracției și prelu
crării petrolului — 
bogăție Considerată 
simbol al indepen

Centrale din Buenos 
Aires.

Venirea la putere a 
militarilor, în urmă 
cu aproape cinci luni, 
era privită de majo
ritatea observatorilor 
ca o consecință a ne
mulțumirilor acumu
late în timpul gestiu
nii lui Arturo Illia. 
Criticile se refereau, 
în special, la nepu
tința foștilor guver
nanți de a soluționa 
dificultățile economi
ce care se răsfrîn- 
geau astipră situației 
sociale.

Dar cum au evoluat 
lucrurile de la veni
rea la putere a noii 
echipe guvernamen
tale ? într-un comu
nicat recent al Băn
cii Centrale a Argen
tinei cu privite la 
dezvoltarea economiei 
în primele nOuă luni 
ale acestui an se a- 
răta că volumul pro
dusului social total 
pe locuitor s-a mic
șorat în această pe
rioadă cu 2,7 la sută.

IIIIII aii
milioa- 1

sarcina 
acestor

importante— Desigur, aceste 
investiții vor schimba mult înfă
țișarea stațiunilor. Ne interesea
ză dacă sînt prevăzute și anumite 
lucrări gospodărești și de înfru
musețare a localităților respec
tive. I

importante sînt alo- | 
alifhÂnfârAâ r.ii ana “I— Sume i 

cate pentru alimentarea cu apă 
și canalizarea stațiunilor Predeal, 
Vatra Dornei, Lacul Roșu, Pălti
niș, a celor de pe litoral. Se fac 
numeroase modernizări de străzi 
și drumuri de acces. La Sîn- 
georz-băi se va putea ajunge pe 
o șosea asfaltată prin Năsăud. 
Păltinișul va fi accesibil în toate 
anotimpurile prin noul drum 
care va lega stațiunea de Sibiu.

Toate aceste lucrări vor crea 
condiții tot mai bune de cazare 
și tratament pentru oaspeții sta
țiunilor de odihnă și tratament.

I
i

DIN NOU SCHIMBARE DE LIDER

DINAMO BUCUREȘTI 
a luat conducerea

S Steaua, singura echipă învingătoare 
în deplasare ® Patru victorii cu 1-0 
® Scorul etapei la Constanța

Penultima etapă a 
turului campionatu
lui categoriei A la 
fotbal, desfășurată 
ieri, poate fi caracte
rizată ca o etapă di
namică, dominată de 
gazde (învingătoare 
în 5 din cefo 7 parti
de), ale cărei me
ciuri s-au încheiat în 
general cu scoruri 
strînse, dar care au 
produs multe modifi- 
aări în clasament. 
Conduce acum Dina
mo București cu 15 
puncte, însă regru
parea în fruntea cla
samentului este și 
mai pronunțată, opt 
echipe aflîndu-se la 
diferență de numai 
trei puncte, ceea ce 
face ca ultima etapă, 
ce va desemna pe

campioana de toam
nă, să devină și mai 
interesantă.

La București, în 
cuplajul de pe sta
dionul Republicii, 
două partide echili
brate încheiate cu 
scoruri la limită: Pro
gresul București a 
întrecut pe Steagul 
Roșu Brașov, iar Di
namo București pe 
Jiul Petroșeni, cu a- 
celași scor : 1—0 
(0—0). La Constanța, 
Farul a dominat ca
tegoric, reușind o 
victorie la scor asu
pra fostului lider. De 
menționat că în mi
nutul 37, lancu a ra
tat o lovitură de la 
11 metri. La Pitești, 
echipa locală a î”’e- 
gistrat cea de-a doua

victorie clară a eta
pei, înscriind de trei 
ori, după ce fusese 
condusă cu 1—0. La 
Timișoara, Politehni
ca a cîștigat la limi
tă, în urma unui meci 
echilibrat. Unicul gol 
a fost înscris în urma 
unei intervenții de
fectuoase a portaru
lui rapidiștilor, An
drei.

Cel mai bun rezul
tat în deplasare l-a 
obținut Steaua la 
Ploiești, în urma unui 
joc valoros. Gazdele 
puteau fi întrecute la 
scor, dar portarul Io
nescu a fost în mare 
formă. La Iași, clu
jenii au reușit un 
meci nul: 2—2 cu 
C.S.M.S.
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Ene II și Ghergheli la poarta Jiului Foto : Gh. Vințilă |

TELEGRAME EXTERNE

100 de ani de la nașterea Iui Sun lat-sen
PEKIN 12. — Corespondentul A- 

gerpres, . I. Gălățeanu, transmite : 
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Sun Iat-sen, 
sîmbătă după-amiază în sala A- 
dunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, a avut loc o 
adunare festivă.

Personalitatea și activitatea re
voluționară a marelui patriot chi
nez, rolul său de conducător al 
revoluției din 1911, care a dus la 
răsturnarea dinastiei, au fost evo
cate de către Dun Bi-u, vicepre
ședinte al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Sun Țin- 
lin, vicepreședinte al R. P. Chineze, 
soția fostului democrat revoluțio

nar, Ho Sian Nin, președintele Co
mitetului revoluționar al Gomin- 
danului.

SESIUNEA ADUNĂRII 
DE STAT A R.P. UNGARE

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
La 11 noiembrie, la Budapesta au 
luat sfîrșit lucrările sesiunii Adu
nării de Stat a R.P. Ungare. în 
urma dezbaterilor, a fost adoptat în 
unanimitate proiectul noii legi cu 
privire la alegerile de deputați în 
Adunarea de Stat și în sfaturile 
populare.

UN WEEK-END AGITAT
(Urmare din pag. I)

într-o convorbire pe care 
am avut-o cu locțiitorul pre
ședintelui fracțiunii parlamen
tare P.L.D., Siegfried Zogl- 
mann, acesta mi-a schițat pe 
larg tabloul unei situații eco
nomice dominate de pericolul 
inflației. Planul de austeritate 
preconizat de cancelarul Er
hard a contribuit, de altfel, în 
mare măsură, la actuala criză 
politică. După părerea lui 
Zoglmann, negocierile pe care 
Kiesinger urmează să le în
ceapă în zilele următoare vor 
fi grele și de mai lungă du
rată.

Altă problemă care preo
cupă cercurile politice de la 
Bonn este aceea a raporturi
lor dintre Bonn și Washington. 
Numeroși membri ai Bundes- 
tagului mi-au vorbit cu îngri
jorare despre perspectivele 
politicii externe a Germaniei 
federale în condițiile presiunii 
pe care o exercită asupra ei 
Statele Unite. Pe de altă parte, 
un număr de oameni de afa
ceri au mărturisit nemulțumi
rea pe care o provoacă aflu
xul mereu mai masiv al inves
tițiilor americane în R.F.G.

O tendință irezistibilă este 
aceea a găsirii de metode 
practice pentru dezvoltarea 
relațiilor cu țările din răsări
tul Europei. Unul dintre frun
tașii P.S.D., dr. Helmuth 
Schmidt, a subliniat — în con
vorbirea pe care am avut-o 
— că nu numai partidul său, 
ci numeroși oameni politici 
din celelalte partide vest-ger- 
mane sînt partizani ai norma

lizării legăturilor cu țările so
cialiste. El a declarat că „așa- 
zisa doctrină Hallstein nu 
poate stăvili cursul firesc spre 
asemenea relații".

Este de remarcat că, cu pri
lejul votului din fracțiunea 
U.C.D.-U.C.S., pe lista candi- 
daților la succesiunea lui Er
hard a apărut și dr. Walter 
Hallstein. El n-a recoltat însă, 
la primul scrutin, decît 14 vo
turi, pentru ca la următorul 
acestea să se reducă la trei. 
Autorul doctrinei care îi poar
tă numele nu mai are ade
ziunea nici a propriului său 
partid.

în cursul serii de vineri și 
al dimineții de sîmbătă, schim
burile de vederi cu privire la 
viitorul cabinet au continuat. 
(Kiesinger l-a întîlnit pe fostul 
cancelar Adenauer și pe L. Er
hard). în sînul P.S.D. s-a schițat 
un curent destul de puternic 
pentru desemnarea unui candi
dat propriu. Șansele unei înțe
legeri cu fracțiunea U.C.D.- 
U.C.S. sînt privite, în rîndurile 
social-democraților, cu mult 
scepticism.

în zilele de 14 și 15 noiem
brie la Niirnberg, P.L.D. își va 
preciza poziția față de pro
blemele ce se pun viitoarei 
formațiuni guvernamentale. 
Fără îndoială că, dacă soclal- 
democrații nu vor participa la 
o nouă coaliție, o regrupare 
a U.C.D.-U.C.S. cu P.L.D. ar a- 
sigura o majoritate, destul de 
anemică — „mica coaliție" 
cum i se spune aici. Experien
ța a demonstrat însă necesi
tatea unui guvern funcționabil.
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„operația Attleboro
I

® DOUĂ COMANDAMENTE AMERICANE 
SUB TIRUL FORȚELOR PATRIOTICE 
SUD-VIETNAMEZE

de Securitate

■ ANKARA. Numeroși cetățeni 
turci au participat la o de

monstrație antiamericană organi
zată sîmbătă seara la Ankara. De
monstrația a început cu un miting 
de protest împotriva măsurilor de 
concediere anunțate, de unele ser
vicii ; americane, .din Turcia. In ur
ma-intervenției poliției, 15 persoa-, 
ne au fost rănite și multe altele 
arestate.

SAIGON 12 (Agerpres). — Vi
neri, pe fronturile din provincia 
Tay Ninh au continuat luptele vio
lente între patrioți și trupele a- 
mericane. Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă la Saigon a- 
nunță că generalul William West
moreland, comandantul forțelor ar
mate americane din Vietnamul de 
sud, a concentrat întregul efectiv 
al diviziei I de infanterie ameri
cană — aproape 25 000 de soldați 
— în operațiunea denumită „Attle
boro" din regiunea' de junglă Tay 
Ninh, în care se crede că s-ar 
afla concentrate mări forțe ale pa- 
trioților și chiar comandamentul 
militar și politic al Frontului Na
țional de Eliberare. Un purtător de 
cuvînt militar american a califi
cat acțiunile combinate ale forțe
lor americano-saigoneze din pro
vincia Tay Ninh drept „cele mai 
mari operațiuni și eforturi ameri
cane din acest război".

Sîmbătă, însă, patrioții sud-viet
namezi au dat o ripostă hotărîtă 
intervenționiștilor. Ei au atacat cu 
mortiere postul de comandă al di
viziei a 25-a de infanterie ameri
cană, aflat la o distanță de circa 
6 km de orașul Tay Ninh. Ei au

supus unui tir asemănător șl pos
tul de comandă al diviziei I de in
fanterie americană, situat în zona 
aceluiași oraș. Ambele atacuri au 
provocat pierderi trupelor ameri
cane.

Agenția sud-vietnameză de pre
să „Eliberarea" a dat publicității 
un comunicat potrivit căruia, în 
perioada de la 19 la 31 octombrie, 
patrioții sud-vietnamezi au scos din 
luptă 467 de militari americani și 
saigonezi, au distrus mijloace de 
transport terestre și avioane și au 
capturat mari cantități de arme și 
muniții.

La 3 noiembrie, se spune în co
municat, în provincia Tay Ninh, 
situată în nord-vestul Saigonului, 
soldații armatei de eliberare na
țională au ucis și rănit peste 1 250 
de soldați și ofițeri inamici.

★
HANOI 12 (Agerpres). — La 

12 noiembrie, un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă acțiunile provocatoare 
întreprinse de nave de război ame
ricane împotriva regiunilor de 
coastă ale Vietnamului de nord.

NEW YORK 12. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. a ales cinci noi membri ne- 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate, în locul-celor al căror man
dat expiră la 31 decembrie anul cu
rent. Au fost alese, cu majoritatea 
necesară de două treimi, Brazilia, 
Canada, Etiopia, Danemarca și In
dia. Ceilalți cinci membri neper- 
manenți ai Consiliului de . Securi
tate, al căror mandat va 
anul viitor, sînt Argentina, Bulga
ria, Japonia, Mali și Nigeria.

PARIS 12.— Corespondentul
Agerpres, G. Dascal, transmite : 
La Madrid a fost dat publicității, 
sîmbătă, decretul cu privire la 
amnistierea tuturor delictelor po
litice din timpul războiului civil 
din Spania. Este anunțată, de ase
menea, abolirea pînă la sfîrșitul 
acestui an a instanțelor judiciare 
excepționale. A fost constituită o 
comisie specială pentru 
în cel mai scurt timp, 
derilor decretului.

Cercurile republicane

aplicarea, 
a preve-

expira

Cercurile republicane spaniole 
din Paris apreciază că această ho
tărîre este importantă, dar remar
că, totodată, că amnistia trebuie in
terpretată cu prudență, așteptîn- 
du-se aplicarea ei. In aceleași

cercuri se declară că va fi în spe
cial necesar să se vadă în ce con
diții va fi aplicat decretul în pri
vința deținuților politici care au 
fost judecați și condamnați pentru 
pretinse delicte de drept comun.

Comentînd amnistia decretată de 
autoritățile spaniole, ziarul „Le 
Monde" scrie: „Doi factori au con
tribuit la aceasta : presiunea anu
mitor sectoare care se sprijină pe 
opinia publică pentru a cere o reală 
democratizare a țării și necesitatea 
de a prezenta o înfățișare mai eu
ropeană în momentul în care se 
angajează negocierile cu Piața co
mună, vitală pentru economia 
spaniolă".

MOZAMBIC

Condamnarea
unor patriots

La deschiderea parlamentului

O CERERE UNANIMĂ

Să înceteze 
agresiunea 
S.U.A.
în Vietnam

Pe fundalul tribunei, trei lo
zinci mari: „Sâ se pună capăj 
războiului din Vietnam 1', „Să 
fie retrase trupele americane 1" 
„Autodeterminare 1'. Sub semnul 
acestor cerințe actuale și arză
toare, exprimate de pături din ce 
în ce mai largi ale opiniei publi
ce britanice, vineri seara a avut 
loc la Central Hali din Londra o 
conferință pe scară națională, 
inițiată de consiliul britanic pen
tru pace în Vietnam. La întrunire 
au participat peste 900 de dele
gați veniți din diferite colțuri ale 
țării și reprezentanți a 110 orga
nizații centrale și locale din ca
drul partidelor politice, sindicate
lor, universităților, organizațiilor 
de luptă pentru pace și dezarma
re, organizațiilor obștești, ale fe
meilor și de tineret.

Deschizînd conferința, lordul 
Brockway, președintele consiliu-

CORESPONDENȚĂ

DIN LONDRĂ

lui britanic pentru pace în Viet
nam, a spus : „Indiferent de di
ferențele de opinii,, cu toții sîn- 
tem de acord că trebuie să or
ganizăm un sector larg al comu
nității britanice pentru a chema 
la încetarea războiului în Viet
nam"

Rînd pe rînd, deputațl sau 
membri al partidelor laburist, li
beral și comunist, reprezentanți 
ai unor organizații sindicale și 
obștești, și-au exprimat de la tri
bună indignarea, condamnînd 
aspru agresiunea americană, e- 
vocînd suferințele și pagubele 
cauzale poporului vietnamez, 
lupta eroică a acestuia pentru li
bertate și independență naționa
lă, cerînd, totodată, ca Marea 
Britanie să se disocieze integral 
de politica agresivă dusă de Sta
tele Unite în Asia de sud-est, 
Lawrence Daly, secretarul gene
ral al sindicatului minerilor sco
țieni, a făcut apel la spiritul tra
dițional al mișcării sindicale, 
chemînd-o să contribuie la întă
rirea solidarității internaționale a 
clasei muncitoare în sprijinul e- 
roicului popor vietnamez și al 
luptei sale împotriva intervențio- 
niștilor americani. Chemarea sa a 
fost întîmpinată de asistență cu 
îndelungi aplauze.

Cu o covîrșitoare majoritate, 
participanții la conferință, au a- 
doptat o rezoluție în care se cere 
încetarea bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, retragerea tru
pelor americane și a celorlalte 
trupe străine, recunoașterea Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, instaurarea 
păcii pe baza respectării acor
durilor de la Geneva din 1954. 
După încheierea conferinței, un 
numeros public s-a alăturat par- 
ticipanților în cadrul unui miting 
care a reunit peste 2 000 de per
soane.

______

L. RODESCU

salariilor.

A. B.

Tn sala Urania, din 
occidental a fost des- 

noiembrie Expoziția

Un tlnăr în 
16 ani, Robert 
sîmbătă 6 fete

. La 11 noiembrie, Ia 
Rotterdam și-a deschis lucră- 

Congresul extraordinar al

Germană.

Lacul de acumulare care va lua naștere prin construirea 
barajului de la Assuan va avea o capacitate de 130 mi
liarde metri cubi de apă. Aceasta va fi folositâ la iriga
rea unor întinse suprafețe de pămînt. în fotografie: apele 
Nilului în continuă creștere au început să acopere o re

giune a viitorului lac

H MOSCOVA. La 12 noiembrie, 
în Uniunea Sovietică a fost 

lansat satelitul artificial al Pămin- 
tului „Cosmos-131".MOSCOVA 12. — Coresponden

tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
Sîmbătă și-a încheiat vizita în 
U.R.S.S. delegația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.; condusă de Du
mitru Balalia, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Ploiești al P.C.R.

La Moscova, delegația â partici
pat la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie 
și a făcut vizite la fabrica de rul
menți nr. 1 și la tipografia „Kras- 
nîi Proletarii", unde s-a întîlnit, 
în cadrul unor adunări, cu munci
torii. Delegația a vizitat, de ase
menea, Sovietul Orășenesc Mosco
va, precum și redacția ziarului „Iz
vestia". In cursul călătoriei pe care 
a întreprins-o în Tadjikistan, dele
gația Consiliului General A.R.L.U.S. 
a vizitat Combinatul textil, Aca
demia de științe a R.S.S. Tadjice, 
șantierul hidrocentralei și noul 
oraș Nurek și alte întreprinderi.

Conducerea Asociației de priete
nie sovieto-române a oferit la 12 
noiembrie o masă în cinstea de
legației,

■H PARIS. Cu prilejul împlinirii a
48 de ani de Ia încheierea ar

mistițiului a avut loc o ceremonie 
la cimitirul românesc Val de Pâtre 
de lingă localitatea Sultzmatt, în 
apropiere de Strasbourg, unde sînt 
îngropați 678 de ostași români ră
puși de boli și foame în timpul 
primului război mondial în lagă
rele de prizonieri germane de pe 
teritoriul Franței. Colonelul Gheor- 
ghe Nicoară, atașat militar, aero 
și naval al României la Paris și 
Teodor Hue, prim-secretar al Am
basadei Române, au depus o co
roană de flori. La ceremonie au 
asistat reprezentanți ai autorități
lor locale.

■ BERLIN. 
Berlinul 

chisă Ia 11 
„România, peisaje și tipuri", sub 
auspiciile Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea. La festivitatea de deschidere 
au participat numeroase personali
tăți și reprezentanți ai presei.

B MOSCOVA. Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Mi

niștri al R. D. Germane, și-a în
cheiat sîmbătă vizita de prietenie 
în Uniunea Sovietică. El a avut 
convorbiri cu Alexei Kosîghin, 
președintele CJonsiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu privire la proble
mele dezvoltării relațiilor de cola
borare dintre cele două țări. în a- 
ceeași zi el a plecat spre patrie.

președinția sesiunii parlamentare 
nu va fi ales, echipa sa ministe
rială își va prezenta demisia. La 
cel de-al doilea tur de scrutin, 
candidatul guvernamental a obți
nut majoritatea necesară.

ATENA 12. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : In ședința de sîmbătă dimi
neața a parlamentului grec, gu
vernul premierului Stephanopou- 

•los a fost pus la grea încercare. 
Potrivit ordinei de zi, parlamentul 
și-a început dezbaterile cu alege
rea președintelui sesiunii ordinare 
a acestui for legislativ. Candidatul 
guvernamental însă n-a întrunit 
majoritatea de voturi la primul tur 
de scrutin.

înainte de a se trece la cel de-al 
doilea tur de scrutin, primul mi
nistru Stephanopoulos a luat cu- 
vîntul și a declarat că, în cazul în 
care candidatul guvernamental la

LOURENQO MARQUES 12 (A- 
gerpres). — Tribunalul militar din 
capitala mozambicană a pronunțat 
sentința în procesul intentat unui 
grup de 9 oameni de cultură acuzați 
pentru apartenența lor 
de Eliberare din 
(FRELIMO). Printre 
numără poeți, scriitori,
artiști plastici. Ei au fost condam
nați la închisoare pe termene va
riind între doi și doi ani și jumă
tate.

comisie 
care îi 
comisii-

la Frontul 
Mozambic 

aceștia se 
muzicieni,

DE LA SALISBURYANIVERSAREA

u

PARIS. — „Asociația

AGRESORII
PE BANCA
ACUZAȚILOR
Azi se va întruni 
tribunalul inițiat 
de Bertrand Russell

• LONDRA. — Intr-un co
municat dat publicității de 
Fundația „Bertrand Russell" se 
anunță Că Tribunalul pentru 
judecarea crimelor de război 
din Vietnam, organizat din ini
țiativa Fundației, se va întruni 
între 13 și 15 noiembrie la 
Londra. Se știe că într-un co
municat anterior al Fundației 
amintite se preciza că tribuna
lul va funcționa ca o 
de anchetă, iar datele 
vor fi supuse de către 
le din subordinea lui vor fi a- 
nalizate în mod științific. La 
adunarea constituantă a tribu
nalului vor fi prezeriți filozoful 
britanic Bertrand Russell, ini
țiator al acestei acțiuni, J— 
Paul 
alte 
țări.

Jean
Sartre, Danillo Doici și 

personalități din diverse

•
ternațională a juriștilor demo
crat! propune organizarea unei 
conferințe care să dezvăluie 
crimele comise de agresori în 
Vietnam", se arată într-o scri
soare a secretarului general al 
acestei asociații, J. Nordman, 
publicată la Paris. Autorul 
scrisorii subliniază că „între 
1954 și 1965, în urma acțiuni
lor S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez, au fost ucise 170 000 
de persoane, 800 000 au fost 
rănite, 400 000 întemnițate, iar 
5 milioane „grupate" în lagăre 
de concentfare". Prin aceste 
acțiuni, arată scrisoarea, au 
fost încălcate toate normele de 
drept, Carta O.N.U. și acordu
rile de la Geneva din 1954.

O NOUA VICTIMA 
ÎN CAZUL

BEN BARKA?
Descoperirea cu întîrziere a a- 

sasinării reprezentantului perma
nent al radioteleviziunii franceze 
în Maroc, Yves Allain, dă naște
re la comentarii în presa france
ză.

„Este surprinzător — scrie zia
rul „Le Monde" din 10 noiembrie 
— că împrejurările tragice ale 
dispariției unei personalități ca 
Yves Allain au putut fi ignorate 
sau disimulate atît de mult timp. 
Moartea a avut loc la 14 octom
brie, iar identificarea corpului la 
24 ale aceleiași luni". „Rudele lui 
Yves Allain — remarcă „L'Huma- 
nite' — fesping teza unei crime 
întîmplătoare și avansează ideea

că ziaristul ar fi putut strînge în 
capitala marocană informații prea 
precise în legătură cu răpirea 
lui Mehdi Ben Barka". Poliția ju
diciară marocană a făcut cunos
cut că autopsia a scos la iveală 
semnele „unei lovituri violente în 
partea stingă a craniului și a fe
ței" victimei. Moartea n-a fost 
cauzată de vreo armă de foc.

Yves Allain a sosit la Rabat la 
începutul lui octombrie. El a luat 
legătură cu diferite persoane în 
vederea instalării în noul său 
post. Alarma asupra dispariției 
lui a fost dată de soția defunctu
lui, care aștepta în zadar vești 
de la el.

IM BONN. în cadrul lucrărilor 
“■ Congresului organizației „U- 
niunea Germană a Păcii", care se 
desfășoară la Mannheim, partici
panții au adoptat’ o rezoluție, în. 
care se arată necesitatea promo
vării unei politici de destindere 
în Europa. în rezoluție se sublinia
ză că condițiile esențiale pentru 
înfăptuirea unei asemenea politici 
sînt renunțarea guvernului vest- 
german la cererile de a obține ar
ma nucleară, recunoașterea fron
tierei Oder-Neisse și stabilirea de 
legături bazate pe egalitate în 
drepturi și respect reciproc cu Re
publica Democrată

HNEW YORK, 
vîrstă de 

Smith, a împușcat 
care urmau un curs de coafură în 
orașul Mesa (statul Arizona). 
Smith a pătruns în clasă, a ordo
nat celor șase fete să se culce la 
pămînt și și-a descărcat apoi re
volverul asupra lor. Cinci fete au 
încetat din viață, iar cea de-a șa
sea se află într-o stare extrem de 
gravă. Asasinul a fost arestat.

H ATENA. Lucrătorii de la ofi
ciile poștale din Grecia au 

declarat din nou, sîmbătă, o grevă 
de 24 de ore, revendicînd majora
rea

BHAGA.
Rotterd

rile
Partidului Muncii din Olanda (par
tid socialist), cel de-al 2-lea ca im
portanță din țară, participant la 
coaliția guvernamentală. Deschi- 
zind congresul, președintele parti
dului, Tans, a declarat că motivul 
principal al convocării Congresului 
extraordinar l-a constituit înfrîn- 
gerea partidului la recentele ale
geri municipale.

M| VARȘOVIA. In localitatea Ja- 
blonna de lîngă Varșovia s-a 

deschis întilnirea internațională a 
corespondenților de presă care au 
participat la procesul de la Nurn- 
berg. La întîlnire participă peste 
60 de scriitori și ziariști, din An
glia, Cehoslovacia, Danemarca, 
Franța, Iugoslavia, Olanda, Norve
gia, Polonia, S.U.A. și U.R.S.S. 
Participanții vor analiza influența 
procesului de la Nurnberg asupra 
vieții sociale și rolul acestuia în 
educarea tinerei generații în spirit 
antifascist.

„Gemini-12" s-a apropiat I
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lui juridic al Comitetului B 
pentru folosirea spațiului |

de racheta „Agena"
CAPE KENNEDY 12 (Agerpres). 

— Nava cosmică americană „Ge- 
mini-12“, lansată vineri seara de 
la Cape Kennedy, își continuă zbo
rul. Sîmbătă, cosmonauții James 
Lovell și Edwin Aldrin au reușit, 
în urma unor manevre, să fotogra
fieze eclipsa de soare, care a putut 
fi observată în sudul continentului 
latino-american. în aceeași zi, Al
drin a efectuat prima sa ieșire în

Disputa redevențelor
continuă

Negocierile de la 
Damasc începute la 26 
septembrie, între 
vernul sirian și 
pania 
s-au încheiat 
iembrie, fără 
vreo hotărîre. 
comunicat nu 
dat publicității. Repre
zentanții companiei 
încă nu au părăsit ca
pitala Siriei, dar nu 
există nici un fapt ca
re să trădeze intenția 
de a se reîncepe dis
cuțiile.

După cum se știe, o 
mare parte a produc
ției petroliere a Iraku
lui este pompată spre 

. Marea Mediferană (în 
porturile 
nez și 
prinfr-o

gu- 
com- 

„Irak Petroleum* 
la 8 no- 
să se ia 
Nici un 
a fost

Subiectul disputelor 
din ultimul timp dintre 
participanții la convor
birile de la Damasc 
este cererea Siriei de 
a se mări redevențele 
pe care le primește în 
schimbul transportului 
petrolului irakian prin

conducta instalată pe 
teritoriul său. Tn afa
ră de aceasta, guver
nul de la Damasc re
clamă mai multe mili
oane de lire siriene a- 
rătînd că ele au fost 
sustrase în ultimii zece 
ani de companie prin- 
tr-un sistem 
de calcul.

Tripoli-liba- 
Banias-sirian) 
conductă ca- 

. re frece, pe o lungi
me de aproximativ 500 
km, pe teritoriul *1- 
rlan.

incorect

Tn repetate rîndurl, 
presa și radioul sirian 
au afirmat că, dacă 
„Irak Petroleum* care, 
în ciuda numelui său 
nu aparține Irakului ci 
capitalului monopolist 
străin, îndeosebi celui 
englez, va refuza să 
satisfacă aceste cerințe, 
se va recurge la mă
suri de represalii îm
potriva patronilor con
ductei.

în urma încheierii 
neconcludenfe a con
vorbirilor de la Da
masc, observatorii ur
măresc cu interes evo
luția în continuare a 
evenimentelor care 
confrapun guvernul si
rian și Irak Petroleum. 
Agenția France Presse 
se întreabă chiar dacă 
nu vom asista în cele 
din urmă la un Suez al 
petrolului, adică la un 
act comparabil cu na
ționalizarea Canalului 
de Suez, produsă cu 
zece ani în urmă.

A. S.

De la actul ilegal al 
proclamării „indepen
denței" Rhodesiei de 
către guvernul rasist 
al lui Smith s-a scurs 
un an. Evenimentul a 
fost marcat la Salis
bury prin numeroase 
festivități. Smith și 
colegii lui într-ale ra
sismului au împărțit 
cu dărnicie interviuri. 
Dar nu despre aceas
tă latură a problemei 
ne propunem să ne o- 
cupăm, ci despre ceea 
ce în capitala rhode- 
siană s-a 
vorbește 
sau este 
tăcere.

Ilegalitatea 
mului rasist instaurat 
la 11 noiembrie anul 
trecut a 
noscută 
Curtea
Rhodesiei. Pe plan ju
ridic actul proclamă
rii unilaterale a „inde
pendentei" Rhodesiei 
este în afara oricărei 
legi — se arată într-o 
decizie recentă a 
Curții supreme. După 
cît au lăsat să se în
țeleagă căpeteniile 
rasiste de la Salisbu
ry această decizie 
nu-i deranjează de
loc pentru că știu si 
au știut cu mult timp 
înainte de proclama
rea „independenței" 
că vor avea sprijini
tori nu numai în co
lonialiștii portughezi 
și rasi'tii sud-africani, 
care au interesul de 
a prelungi prin orice 

. mijloace dominația 
lor asupra sudului A- 

i, ci și mult mai 
departe, în Anglia și 
S;U.A; Rhodesia este 
legată prin numeroa
se fire politice și eco-

punct de ve- 
politic, anumite

spațiu. El a ieșit cu partea supe
rioară a corpului în afara cabinei 
spațiale luînd fotografii ale Pă- 
mîntului, stelelor și oceanelor 
timp de 2 ore și 20 de minute.

La puțin timp după lansare, 
nava a făcut joncțiunea cu rache
ta țintă „Agena" în timpul nopții 
de vineri spre sîmbătă într-un 
punct situat deasupra Oceanului 
Indian. Apoi, cele două vehicule 
spațiale, aflate la o altitudine de 
185 de mile, s-au separat. în urma 
unei defecțiuni intervenite la sis
temul radar, joncțiunea, care a 
constituit un punct principal al 
programului de zbor, a fost reali
zată de cosmonauți cu ajutorul 
mijloacelor clasice de navigație 
aflate la bordul navei, 
care trebuia să j 
carea cabinei spațiale la o al
titudine de 740 km a fost anu
lată. Această hotărîre a intervenit 
după ce s-a constatat că turbina 
motorului principal al rachetei 
„Agena" nu funcționează în mod 
corespunzător.

★
NEW YORK 12. (Agerpres). — 

Un grup de membri ai unor comi
tete ale O.N.U., a căror activitate 
este direct legată de problemele 
spațiului cosmic, au fost invitați să 
asiste la lansarea navei cosmice 
„Gemini-12“.

Astfel, vineri au făcut deplasa
rea la Cape Kennedy membrii Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice, printre care pre
ședintele comitetului, ambasadorul 
Waldheim (Austria),. și vicepreșe
dintele acestui comitet, ambasado
rul Gheorghe Diacohescu, repre
zentantul permanent al României 
la O.N.U., precum și membrii sub
comitetului juridic al Comitetului 
O.N.U. ] 
cosmic în scopuri pașnice, prezidat <=k.v-
de Manfred L/achs (Polonia). | nomice de Occident.

vorbit 
mai

trecut

și se 
puțin 

sub

regi-

fost recu- 
chiar de 

supremă a

Din 
dere 
cercuri de la Londra 
și Washington sînt in
teresate să 
Rhodesîa, 
portugheze 
în rețeaua 
lor directe.
că aproape jumătate 
din investițiile ameri
cane sînt făcute în su
dul continentului afri
can. Dacă Anglia a fă
cut în tot cursul anului 
1965 investiții de 65 
de milioane de lire în 
țările africane mem
bre ale Common- 
wealthului, numai în 
R.S.A. aceste investi
ții s-au ridicat la 50 
milioane de lire. Cu
noscute fiind bunele 
relații între Pretoria 
și Salisbury, putem u- 
șor să ne imaginăm 
de ce 
Smith a 
mențină

■ ciuda 
instituit de Londrji.

Din 
runde ale tratativelor 
anglo-rhodesiene re
iese clar că politica 
echivocă, lipsită de 
fermitatea cerută de 
opinia, publică, a Lon
drei în problema rho- 
desiană nu face în ul
timă instanță decît să 
prelungească 
Iui Smith și 
să ducă la 
acestuia.

Situația din Rhode
sia a devenit de pe 
acum deosebit de gra.- 
vă. De un an încheiat 
țara se află sub stare 
de asediu. 55 000 de 
africani au fost arun
cați in închisoare de 
regimul lui Smith. S-a 
trecut deschis la apli
carea legilor apart-

mențină 
coloniile 

și R.S.A. 
influentei 
Este știut

regimul lui 
reușit să se 
la putere în 
embargoului

numeroasele

regimul 
implicit 

întărirea

heidului. într-o cu- 
vîntare radiodifuzată, 
șeful rasiștilor de la 
Salisbury a declarat 
că, chipurile, albii și 
africanii „preferă să 
trăiască separat".

Populația rhodesia- 
nă nu se poate însă 
împăca 
stare de 
Smith a avut 
să vadă chiar 
„aniversării" 
monstrație de 
împotriva actului 

noiembrie

cu această 
lucruri și 

prilejul 
în ziua 
o de- 
protest 

de 
la 11 noiembrie de 
anul trecut. La Salis
bury s-a recunoscut 
oficial că în anul în 
curs au avut loc 30 
de atacuri ale forțelor 
patriotice și acțiuni 
de sabotaj împotriva 
regimului. Lupta po
porului rhodesian pen
tru o reală indepen
dentă a țării se bucu
ră de sprijinul larg al 
tuturor popoarelor iu
bitoare de progres și 
pace.

EJS ROMA. în Italia situația cori- 
tinuă să se amelioreze după 

inundațiile și furtunile care au 
avut loc cu aproape o săptămînă 
în urmă. Un nou bilanț al pierde
rilor provocate de inundații arată 
că 102 persoane au fost ucise, 754 
comune acoperite de apă, aproxi
mativ 800 000 hectare de teren și 
5 000 kilometri de drumuri distru
se, 12 000 de clădiri avariate. De 
asemenea, în timpul inundațiilor 
au pierit 50 000 de vite.

M KHANG KHAY. Postul de ra
dio Patet Lao a anunțat că pa

trioții laoțieni din provincia Sa- 
vannaket au doborît un avion a- 
merican de tipul F-104.

m RIO DE JANEIRO. Autorită- 
—™ tile sanitare braziliene au a- 
nunțat că, în cursul ultimelor 10 
zile, la Sao Paulo au încetat din 
viață 29 de copii, victime ale des
hidratării provocate de un val de 
căldură.
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