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Stațiunea experimentală legumicolă Buzău. Vedere generală a răsadnițelor cultivate cu diferite legume de toamnă
(Foto : Agerpres)

RAID-ANCHETĂ ÎN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

Cum răspundeți interesului 
«aMfcsîat de oamenii nucii 
fați de wua lege a pasior ?

S Operativitatea, condiție a eficienței ® Nu 
numai activul sindical, ci și întreaga masă a 
salariaților @ „Mai așteptăm instrucțiuni..." 
@ Tineretul are încă timp? ® Când nici 
jurisconsultul nu știe...

Dezbaterea proiectului de lege a 
pensiilor prilejuiește pretutindeni 
o puternică manifestare a satisfac
ției $i recunoștinței colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderi, a diferitelor catego
rii de oameni ai muncii față de 
măsurile luate de partid pentru 
creșterea continuă a nivelului lor 
de trai.

în vederea definitivării proiectu
lui de lege, organizațiile de masă 
și obștești au fost chemate, încă 
de la apariția acestuia, să desfă
șoare o amplă și susținută activi
tate de popularizare, menită să 
contribuie la cunoașterea temeini
că a prevederilor legii de către 
toți oamenii muncii, să organizeze 
dezbateri în care aceștia să-și ex
pună opiniile, să facă propuneri 
și sugestii pentru definitivarea 
textului legii pensiilor. Avantajele 
pe care le va aduce aplicarea noii 
legi, pătrunsă de grija de a asi
gura tuturor oamenilor muncii o 
bătrînețe tihnită și demnă, sub
liniază superioritatea orinduirii 
noastre sociale, caracterul ei 
profund umanist, forța trans
formatoare a politicii partidu
lui, al cărei țel suprem este 
bunăstarea și fericirea omului. Fie
care latură a proiectului de lege, 
fiecare capitol, fiecare paragraf 
este încărcat de semnificațiile ma
jore ale înaltelor temeiuri sociale 
și etice care definesc profilul so
cietății noastre. încă un fapt ex
trem de important pentru desfășu
rarea muncii politice de masă : 
proiectul de lege nu se adresea
ză exclusiv unei categorii restrîn- 
se de oameni, el conține un sis
tem de măsuri care privesc în
treaga noastră colectivitate umană 
ne privesc — în prezent sau într-o 
perspectivă mai apropiată ori mai 
îndepărtată, dar măi ales prin răs- 
frîngerile în viața' fiecărei familii 
— pe toți, bătrîni și tineri, femei și 
bărbați.

Ce au întreprins^organizațiile de 
partid, comitetele sindicatelor pen
tru a răspunde dorinței firești a 
maselor de salariați de a cunoaș
te amănunțit și temeinic prevede
rile proiectului, avantajele pe care 
le conferă ?

FILATURA „DACIA" DIN CA
PITALĂ : Aici, încă din ziua 
apariției în presă a Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. și a 
proiectului de lege a pensiilor 
a fost declanșată o acțiune de 
popularizare vie, interesantă, sus
ținută cu multă pricepere de că
tre comitetul de partid și comitetul 
sindicatului din întreprindere. La 
gazeta de perete a fabricii a apă
rut imediat un număr special, cu- 
prinzînd cinci articole scrise de 
salariați, care iau în dezbatere di
ferite prevederi ale noii legi. 
Promptitudinea cu care s-a venit 
în întâmpinarea cerinței salariați
lor de a cunoaște mai bine proiec

tul a sporit eficiența muncii 
politice. După cum ne-a spus tov. 
Ion Șerban, membru al comitetu
lui sindicatului, s-au luat toate 
măsurile pentru ca rezultatele o- 
perativității manifestate în prime
le zile să fie consolidate prin per
severența cu care sînt explicate, 
punct cu punct, prevederile proiec
tului.

în timpul pauzelor, în jurul pa

nourilor alcăfuite de comitetul 
sindical, se formează grupuri în 
mijlocul cărora cîte un membru de 
partid cu mai multă pricepere și 
experiență explică concret, pornind 
de la exemplele de! pe panou; mo
dul cum se va calcula în viitor 
pensia unuia sau altuia dintre cei 
prezenți, în funcție de condițiile 
de muncă în care lucrează, vechi
me, continuitate, contribuția la 
pensia suplimentară.

UZINA DE UTILAJ GREU 
„PROGRESUL" DIN BRĂILA are 
peste 7 000 de salariați. Proiectul 
legii pensiilor a fost primit și aici 
cu un viu interes. Ziarul de uzină 
a editat, după apariția proiectului 
de lege, două foi volante în care a 
inserat ecouri, răspunsuri la unele 
întrebări. Au fost publicate, de a- 
semenea, trei consultații de spe
cialitate.

UNITĂTI 
DEPARTAMENTALE 
DE CERCETĂRI 

ȘTIINȚIFICE
In vederea creșterii contribuției 

științifice și tehnice proprii la dez
voltarea industriei construcțiilor 
de mașini, se înființează, sub în
drumarea și controlul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, șase institute și un centru 
pentru cercetări și proiectări în 
cadrul acestei ramuri. Asemenea 
unități au ca obiect cercetări, ela
borări de studii, documentații teh
nice și proiecte de execuție, pre
cum,și experimentări .menite, să 
asigure introducerea progresului 
tehnic în construcțiile de mașini.

Pînă în prezent, au fost orga
nizate : la București — Institutul 
de cercetare și proiectare pentru 
mașini-unelțe și agregate ; la Bra
șov — Institutul de cercetare și 
proiectare pentru autovehicule și 
tractoare ; la Galați — Institutul 
de cercetare și proiectare pentru 
construcții navale și la Timișoara 
— Institutul de cercetare și pro
iectare de mașini de transportat 
și ridicat. Sînt în curs de orga
nizare, un institut de cercetări 
electronice, un institut de cerce
tare și proiectare de utilaj chi
mic și un centru de cercetare și 
proiectare pentru cazane.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a n-a)

Poate fi lărgită 
aria de preocupări

a laboratoarelor uzinale
Prin poziția pe care o ocupă, sifuîndu-se în punctele 

de interferență ale cercetării științifice cu producția, la
boratoarele uzinale au o arie largă de preocupări. 
Există un mare număr de cadre experimentate, chemate 
să-și spună cuvîntul în diverse probleme, legate de 
perfectionarea procesului tehnologic, de introducerea 
în producție a ultimelor cuceriri din domeniul științei 
și tehnicii.

Trebuie subliniat faptul că pe lîngă analizele curente 
de determinare a proprietăților unor materii prime sau 
materiale, de control al calității produselor, un număr 
de specialiști din laboratoarele uzinale au întreprins o 
serie de studii și cercetări în diferite domenii ale pro
ducției. Așa de pildă, la uzinele „23 August" s-au stu
diat anumite regimuri de tratament termic, s-a rezolvat 
elaborarea fontei de mare rezistentă pentru fabricația 
de mașini-unelte, s-au efectuat cercetări privind suda
rea electrică în baie de zgură a unor piese. Cercetă
torii de la uzinele „Semănătoarea" au adus la rîndul 
lor o importantă contribuție la lipirea pietrelor abra
zive la combina de însilozaf universală, temă sesizată 
de producție, cei din laboratorul uzinelor „Grivija Ro
șie" au efectuat în colaborare cu Institutul de cercetări

T
ransportul auto de 
călători a cunoscut in 
ultimii ani o largă 
dezvoltare, asigurînd 
legătura între nume
roase localități. Di
recțiile regionale ale transpor

tului auto au înființat anul 
acesta încă 59 trasee, care to
talizează peste 720 km. în ur
ma asfaltării șoselei Hațeg-Pe- 
troșeni a fost deschis cel mal 
important dintre noile trasee: 
Brad-Deva-I-lațeg-Petroșeni. A- 
cest itinerar, lung de 148 km, 
asigură legătura directă între 
centrul regiunii si bazinul car
bonifer Valea .Jiului. Pentru
muncitorii care 
Combinatul de 
la Tg. Jiu și 
comunele învecinate

lucrează 
ciment 
locuiesc 

au

la 
de 
în 

fost
puse în circulație autobu
ze pe rutele Tg. Jiu-Merișoru, 
Tg. Jiu-Dobrița și Tg. Jiu-Glo- 
deni. De asemenea, pentru

Trasee noi

de autobuze

științifice de transporturi și telecomunicații un studiu 
asupra procedeelor noi de vopsire a vagoanelor. Ca
drele laboratorului uzinal de la „Tehnometal" au reu
șit să rezolve problema fontei de grafii nodular. Sînf 
numai cîteva exemple de valoroase realizări care ilus
trează posibilitățile de care dispun colectivele unor 
asemenea unităfi în promovarea progresului tehnic în 
uzină..

In perimetrele noi ale progresului știinfeî și indus
triei românești, întreaga activitate a laboratoarelor uzi
nale trebuie privită însă prin prisma unei maxime efi
ciente. La ce nivel se desfășoară munca în laboratorul 
de uzină, ce carenfe se manifestă I Cum s-ar putea 
transforma toate aceste unitâfi într-un element dinamic, 
de promovare consecventă a progresului tehnic I Ce 
rezultate ar avea o colaborare complexă a acestor uni
tăți pe plan national I

Am adresat aceste întrebări unor specialiști din 
cîteva laboratoare uzinale bucureștene, în cadrul pre
zentei „mese rotunde”, cu intenfia de a analiza con
dițiile în care ar fi posibilă lărgirea ariei de preocu
pări științifice ale colectivelor acestor unități-

Publicăm discuțiile în pag. a lll-a

BESCHIDEREA
! CELUI DE AL IX LEA CONGRES
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fflSJ agazinele „Ali- 
raOT menfara" pot fi 

RnOii» numite, pe drept 
sWfflCUV^n^’ C^m^ri'e 

furi și gondole 
sînt expuse mezeluri și 
brînzeturi, condimente și 
băuturi, fructe și legume 
conservate, produse zaha
roase. Aceste magazine 
sînf vizitate zilnic de mii 
de cumpărători. De multe 
ori ei întreabă : „Ce e 
nou ?” Și vînzătorii arată 
drept răspuns mărfurile 
proaspete. La raionul de 
mezeluri e întotdeauna a- 
fluen)ă mare. Dar vînză
torii, aici, sînt mai „refi- 
nu|i", nu au mereu ocazia 
să-și laude noutăjile. Ce se 
vede — spun ei: „salam, 
slănină"... „Numai atîf?" 
„Deocamdată. Dar aștep
tăm să ne sosească sorti
mente noi". A doua zi însă 
dialogul se repetă. Maga
zinul oferă tot salam... De 
ce ? înainte de a răspunde 
acestei întrebări, să vedem 
ce doresc cumpărătorii ?

Magazinul nr. 27 din 
Galați : „Jumătate kilogram 
de tobă" — cere cineva. 
„Tobă lipsește1.

Magazinul nr. 1 din Te
cuci : „Salam de vacă 
este?”. Răspunsul : „Numai 

I jifâlian, vă rog".
... -'Magazinul.din Piața lan- 

cului-București (dar fot atît 
de bine ar fi putut fi men
ționat oricare alt maga
zin). Se cer, tobă în sînge, 
jumări, cracauer, costiță a- 
fumată, caltaboși, limbă a- 
fumafă, ciolane afumate, 
tobă cu limbă, o varietate 
întreagă de șuncă și cîrnă- 
ciori. Magazinul nu poate 
satisface asemenea cereri. 
El este „aprovizionat” cu 
1 kg de tobă, 2 kg de cîr- 
nați „Muntenia”... în 
schimb, are zeci de kg de 
pastrama de porc și salam 
de Sibiu. în magazinele de 
specialitate din Pitești, Tîr- 
goviște, Făgăraș etc., etc. 
— situația e aproape iden
tică. Pînă și atît de apre

ciatul salam care se ser
vește la ceai, pe care 
bucureștenii îl caută la 
Brașov, nu s-a mai găsit 
în ultimele săptămîni în a- 
cest oraș. E clar : lipsesc 
numeroase preparate de 
carne. De ce ? Cei mai 
mulfi dintre responsabilii 
de magazine ridică din u- 
meri, închid ochii și-ți 
spun cu un aer misterios : 
Ăsta se repartizează de la 
„centrală”. Centrala — a- 
dică O.C.L. Alimentara — 
pasează răspunderea între
prinderii comerțului cu ri
dicata de produse alimen
tare. La rîndul ei, I.C.R.A. 
privește spre alții. în orice 
caz, pe filieră apare ideea 
că la mijloc „e ceva". Ceva 
care oprește comerțul să

că animalul nu are numai 
pulpe și mușchi, ci și alte 
părți și organe care’trebuie 
valorificate”.

Așadar, un „ceva" o- 
biecfiv nu există. Atunci, 
de ce nu comandă comer
țul toate sortimentele și 
toate preparatele din sub
produse, care dau atît de 
gustoșii caltaboși, afumăfu- 
rile ele. ? Constatăm că, în 
această privință, obstacolul 
principal pe care organele 
cpmerciale de resort îl au 
de sărit e... propria lor 
mentalitate exprimată în 
„reținere", lată cum acțio
nează aceasta și care sînt 
efectele ei : din totalul 
produselor de carne desfă
cute într-un trimestru, în 
regiunea lași, de pildă,

se aprovizioneze cu un 
sortiment mai larg de pre
parate de carne tradițio
nale. Ce-o fi? Nu sînt po
sibilități de producere? 
Sau, pur și simplu, au 
fost pierdute rețetele de 
fabricație? Nu pufem face 
nici o afirmație pînă nu 
cunoaștem punctul de 
vedere al reprezentanți
lor industriei cărnii.

Iafă-ne, așadar, la M.LA’. 
La Direcția generală de 
specialitate ni se spune : 
„Putem fabrica oricare din
tre sortimente — o largă 
gamă de preparate de car
ne pentru toate gusturile. 
Cu o condiție : să fie co
mandate de comerț. Cît 
privește sortimentele iefti
ne, noi sînlem bucuroși să 
le fabricăm ; doar este știut

doar 7 la sută n-au fosf 
slănină și salamuri obișnui
te. în regiunea Galați, a- 
cest procent a „săltat” la 
8 la sufă. De ce ? lată cum 
se petrec de obicei lucru
rile.

...Industria a creat un 
produs nou, un preparat 
da carne, apreciat (firește 
de cei care au apucat să-l 
guste). S-a prezentat cu el 
la contractare. „Cum îi 
zice ?" au întrebat repre
zentanții comerțului. „Sa- 
falade — un fel de cîrnă- 
ciori cu gust aparte’ — ti 
s-a răspuns : „Safalade?!? 
Nu ne trebuie...’. Această 
reținere față de fot ce iese 
din comun, această înțe
penire, devenită meteahnă 
la mulfe organizații comer
ciale, duc la sărăcirea și

uniformizarea artificială a 
rafturilor și, implicit, la re
ducerea posibilităților de 
satisfacere a cerințelor 
cumpărătorilor. Cu ce 
drept și cu avizul cui pro
cedează, ca atare, organe
le comerciale ?

De-a lungul anilor, in
dustria a creat un număr 
de -127 de preparate din 
carne. Ele au fost gustate, 
omologate și acceptate de 
comerț. S-au stabilit pre
țuri. La un moment dat 
(desigur, meteoric) aceste 
produse au apărut pe 
piață și au fost apreciata 
de cumpărători. Dar iată 
că, fără veste și fără să 
se consulte cu nimeni, 
magazinele nu le mai so
licită. La Direcția genera
lă de specialitate din 
M.C.I. ni se prezintă o si
tuație de toată lumea cu
noscută și de nimeni fă
găduită : „magazinele nu 
sînt aprovizionate cu foa
ie sorfimenfele pentru că 
nu vor șefii de magazine 
să le comande unităților 
producătoare”. De ce nu 
vor? Vînzarea unora din
tre aceste produse nu le 
vine lor, șefilor de maga
zine, la socoteală? De ce? 
lată o parte din „motive": 
unele din aceste mărfuri 
ocupă un spațiu mai ma
re și sînt greu de 
manipulat, iar cîștigul pe 
care-l aduc magazinului 
e, uneori, mai mic. Una 
e să vinzi piftie sau limbă 
ori mușchi în aspic, care 
trebuie conservate și pre
zentate cu grijă, și alta să 
vinzi salam ; una este 
să-ți bați capul cu Fstele 
de preparate, să-ți faci 
calcule corespunzătoare 
pentru a te încadra în 
sortimentul „obligatoriu” 
și mult mai comod e, să 
multiplici zile în șir ace
eași comandă.

Gheorghe GRAURE

transportul muncitorilor la 
Combinatul chimic Craiova 
s-au pus în circulație patru 
perechi de curse între Craiova- 
ișalnița-Almăju..

Tot pentru cei care (ac na
veta s-au pus în circulație 
curse auto pe rutele Brad-To- 
mești, regiunea Hunedoara; 
Timisoara-Beregsău, regiunea 
Banat; Lespezi-Buhuși, regiu
nea Bacău, și altele. Pe multe 
trasee s-a mărit numărul curse
lor. între Tg. Jiu și Peșteana 
și Tg. Jiu-Schela au fost puse 
în circulație încă opt perechi 
de curse, iar pe traseul Reșița- 
Cîrliște trei curse.

în urma sesizărilor făcute de 
cei veniți la odihnă în stațiu
nile balneo-climaterice de pe 
Valea Prahovei, itinerarul cursei 
Cîmpina-Izvorul Rece a fost 
prelungit cu 26 km pînă la 
Predeal. Pe acest traseu, care 
acum trece prin localitățile 
Cîmpina-Sinaia-Predeal, au fost 
puse în circulație încă 6 
curse. A fost prelungit, de a- 
semenea, pînă la Rm. Vîlcea 
traseul Drăgășani-Cărbunești.

De la Direcția generală a 
transporturilor auto din Minis
terul Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene aflăm că pentru 
îmbunătățirea transporturilor 
auto se preconizează ca în 
cursul anului viitor să se des
chidă trasee lungi de peste 100 
km, care vor fi deservite de 
curse rapide, cu regim de tren 
accelerat. Asemenea curse ra
pide vor circula pe trasee ca 
Pitești-Craiova, București-Lito- 
ral, Iași-Bicaz etc.

Ș. D.
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SOFIA 14. — Trimișii noștri spe
ciali C. Bordeianu, C. Prisăcaru și 
C. Linte, transmit : Luni dimineața, 
în sala „Universiada” din Sofia 
s-au deschis lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar.

Scena este dominată de portretul 
lui V. I. Lenin, precum și de por
tretele lui Dimităr Blagoev și 
Gheorghi Dimitrov, întemeietorii 
Partidului Comunist Bulgar.

La congres participă peste 1 500 
delegați ai organizațiilor de partid, 
precum și invitați — reprezentanți 
ai clasei muncitoare bulgare, țără
nimii cooperatiste, intelectualității.

Participă, ca invitați, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Sofia.

La ora 9, delegații și invitații au 
salutat cu puternice aplauze sosi
rea în sală a conducătorilor de 
partid și de stat bulgari și a repre
zentanților celor peste 70 de parti
de comuniste și muncitorești și or
ganizații democratice din alte țări, 
care participă la lucrările congre
sului.

în prezidiul congresului au luat 
loc conducători ai P.C.B., în frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar. De 
asemenea, în prezidiu au luat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației Partidului 
Comunist Român, conducătorii 
celorlalte delegații de peste ho
tare, participante la congres.

Lucrările congresului au fost des
chise de tovarășul Todor Jivkov, 
care a subliniat că acest congres 
se desfășoară în atmosfera unui 
mare avînt în muncă al întregului 
popor bulgar.

In numele prezidiului congresu
lui, el a propus asistenței să păs
treze un moment de reculegere în 
memoria fruntașilor mișcării comu
niste și muncitorești, printre care 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej, dece
dați în perioada care s-a scurs de 
la congresul precedent al P.C.B.

Primul secretar al C.C. al P.C.B. 
a salutat delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești prezente la 
congres. Salutul adresat delegației 
Partidului Comunist Român a fost 
primit de întreaga asistență cu a- 
plauze furtunoase șl urale, cu lo
zinca „Vecina drujba" (prietenie 
veșnică).

După alegerea organelor de lu

cru ale congresului, delegații au 
aprobat în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar.

2. Raportul Comisiei centrale de 
revizie a P.C.B.

3. Alegerea organelor centrale 
de conducere ale P.C.B.

Primul secretar al Comitetului 
Central al P.C.B., Todor Jivkov, a 
prezentat apoi raportul C. C. al 
P.C.B. (Rezumatul raportului — în 
pag. a V-a).

In ședința de după-amiază, To
dor Prahov, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie, a prezentat 
raportul la punctul doi de pe or
dinea de zi.

Delegații la congres au aprobat 
în unanimitate componența Comi
siei de redactare a rezoluției la 
raportul C.C. al P.C. Bulgar și la 
proiectul de directive cu privire la 
al 5-lea plan cincinal. Au fost a- 
lese, de asemenea, Comisia pen
tru modificări la statut și Comisia 
pentru studierea cererilor și sesi
zărilor oamenilor muncii.

Au începui, apoi, discuțiile pe 
marginea raportului C.C. al P. C. 
Bulgar și a raportului Comisiei 
Centrale de Revizie.

Lucrările congresului continuă.
"Ar

Luni seara, la Sofia a avut loc 
un concert festiv cu prilejul celui 
de-al IX-lea Congres al P.C. Bul
gar, la care au participat delegați 
la congres și membri ai delega
țiilor de partid din străinătate.

In ziarul de azi
© Estetica edificiilor 

publice

© Imprudențe fatale 
in circulația rutieră

(Continuare 
în pag. a H-a)

AL NOUĂLEA LAC
PE BISTRIȚA

9

BACĂU (corespon
dentul „Scînteii"). — 
La Bacău, cursul Bis
triței a fost din nou 
deviat. Constructorii 
de pe șantierul de a- 
menajare hidroener
getică a acestui rîu 
au închis noi stăvi- 
lare, creînd astfel al 
9-lea lac de acumu
lare, ultimul de pe 
frumoasa Vale a Bis
triței. El va constitui 
izvorul de energie al

hidrocentralei Bacău 
II aflată în plină con
strucție.

în legătură cu sal
ba de hidrocentrale 
de pe Bistrița, calcu
lele arată că cele 8 
lacuri aflate în aval 
de Stejaru acumulea
ză aproape 50 
milioane metri cubi 
de apă. La acea
sta se adaugă încă 
1 230 000 000 metri 
cubi de apă aflată în

lacul de la Bicaz. 
La un loc, aceasta 
înseamnă peste o 
treime din volumul 
de apă care curge 
într-un an pe Bistrița. 
Toate aceste lacuri 
vor fi populate cu 
pește șl vor constitui 
importante puncte de 
atracție pentru tu
riști. In acest scop se 
vor face amenajări 
speciale.

© Regimul camioanelor 
in cooperativele 

agricole

©NOILE CONSTRUCȚII 
UNIVERSITARE 
ÎNAINTEAZĂ în 

RITMURI DIFERITE

'1



PAGINA 2 SClNTEIA

persoană" (? I) ; „Pentru una fișă de 
Iei 0,25 durata convorbirei - 5 minu-

Impresia pe lcare ți-o‘ pfbdiîce .’un persoană" (? 1)
edificiu nu;::sf6"i®»ntiă':ir futi'ctia'".es-. •■7...--,1_____ __   _    
tetică a cadmlpf. arhitectural, așa cum ' te". Oare asemenea inscripții agrama- 
este el conceput de proiectant." Aspec- te au și o utilitate practică sau numai 
tul clădirilor publice (mai ales) depinde una... pur decorativă ?
fr’tbynă m?sur® ,^e cyr(1 s’”*_ Printre operațiile de întreținere,
valorificate intențiile arhitectului prin păstrarea continuă a curățeniei ocupă
utilizarea și întreținerea construcțiilor. un loc esențial. Este evident, mai mult 
de către cei care le gospodăresc, de... decît în orice altă privință, că în în- 
respectul și grijă cetățeriil6i\..Sentimen-... treținerea curățeniei, în raport cu gri- 
tul de încirilare, demnitate aati,. dirnpo- ja publicului, inițiativă gospodărească 
triva, de neplăcere Și .nedumerire cu . a administrației deține un rol deter*  
care părăsești : cinematograful, oficiul ...... - • — —
poștal, gara sau restaurantul se dațo- 
rește, adeseori, unei sume de factori 
neînsemnați în aparență,- dar de o 
considerabilă putere de înrîurire.

Poarta de intrare reprezintă spațiul 
în care facem cunoștință cu obiectivul
nostru ; ea ne comunică primele date, 
ne ajută să ne orientăm. Intrarea 
monumentală a Teatrului de operă și 
balet, vestibulul primitor; holul spațios, 
te conduc, printr-o trecere gradată 
și măiestrită, către sala de spectacole. 
Fără pretenția unei monumentalități 
similare, orice-edificiu ar trebui să-și 
conducă vizitatorii în mod firesc spre 
încăperile sale principale. Oare așa să 
fie în toate cazurile ? Dacă la unele 
instituții centrale utilizarea accesului 
principal al clădirii, ca intrare de o- 
noare, este justificată, blocarea — par
țială sau totală — a intrării principale, 
utilizarea vestibulului în alte scopuri 
la clădiri ca aceea a sfatului popular 
al raionului 16 Februarie, Teatrului 
Național (Sala Comedia) sau a Școlii 
generale nr. 99 din Capitală, dă efecte 
nepotrivite. Folosirea pentru public a 
unor accese laterale sau ocolite prin 
curtea interioară, a unor scări de ser
viciu dimensionate în vederea unor 
destinații secundare, poate provoca a- 
glomerații excesive.

Există clădiri al căror specific func
țional le impune ca, pe lîngă intrare, 
să aibă și o ușă specială pentru ieșire. 
Dacă intrarea se menține — în gene
ral — în atenția gazdelor, ieșirea este 
uneori lăsată la voia întîmplării. 
Ieșirile laterale ale cinematografului 
„Grivița" par a nu mai fi fost folosite 
în ultimul an. în timp ce holul scli
pește de curățenie, mormane de hîrtii, 
tot felul de resturi zac aruncate pe 
treptele ce urcă la nivelul trotuarelor. 
Exemplul ni se pare extrem de sugestiv 
pentru acea mentalitate superficială, 
din păcate încă destul de răspîndită, 
care limitează sfera preocupărilor la 
„fațadă". Apărătorii ei, pozînd în vic
time, recurg adeseori la rechizitorii 
la adresa lipsei de respect a unor 
cetățeni pentru bunul obștesc, pentru 
menținerea curățeniei. Ei uită însă că 

. educarea trebuie să înceapă de la ofe
rirea unui cadru primitor, curat, civi
lizat, îngrijit pină în detalii. Edu
carea trebuie pornită chiar de la gos
podari, de la cei răspunzători pentru 
starea, folosirea și aspectul construc
ției.

Se investesc, în fiecare an, sume 
importante pentru ridicarea de noi 
construcții social-culturale, pentru re
pararea și modernizarea celor existente. 
Efortul acesta de integrare în con
temporaneitate se cere susținut pînă 
în cele mai mici amănunte : gradul 
de civilizație nu se măsoară numai 
după monumentalitatea unei clădiri.

La modernul hotel „Europa" din 
Eforie, se face curățenie cu mătura 
și găleata. Este posibil să se fi sfîrșit 
fondurile tocmai la achiziționarea aspi
ratoarelor de praf ? La un hotel cen
tral din Arad instalația sanitară (de 
altfel, cîte una singură pe etaj) este 
menținută într-o „concepție" greu de 
calificat. Nu se văd aceste lucruri ? 
Greu de crezut. Mai degrabă cei în 
drept nu vor să le vadă. Trebuie re
petat mereu și mereu : astfel de „a- 
mănunte" nepuse la punct, sînt de 
natură să compromită efortul general. 
De aceea, nu pot fi trecute cu vede
rea, ci trebuie examinate cu seriozitate 
și răspundere.

Aspectul încăperilor constituie o 
sursă difuză, dar puternică, de alimen
tare a stărilor noastre afective. Lumina 
sumbră — ca la gara Basarab, ca în 
unele holuri de cinematografe sau săli 
de așteptare la notariat sau sfa
turi populare — e deprimantă, 
chiar dacă ambianța în gene
ral nu e de disprețuit. La numai 
doi ani după darea în folosință, cine
matograful „Luceafărul" ne uimește 
prin aspectul dezolant al stîlpilor și 
pereților zgîriați, prin tapițeria sfîșiată 
a scaunelor, prin lambriurîle. înne
grite. Vizitînd două școli r-F 
nr. 99 și 151 — am făcut o compa
rație între înfățișarea coridoarelor. 
Vopsite în vernil cu ulei, bine între
ținute și la fel de curate, ele diferă 
totuși printr-un amănunt : la școala 
nr. 99 se citesc pe pereți dungile ne
gre lăsate de talpa pantofilor la 
școala nr. 151, nu. Oare elevii'de aici 
sînt mai așezați, nu aleargă în re
creație pe coridoare ? Secretul este 
altul : aici, dungile de pe pereți sînt 
curățite cu o soluție specială, ori de 
cîte ori se ivesc, iar aspectul mai în
grijit determină și pe elevi să fie mai 
atenți. Iată, deci, că grija cetățenilor 
— mici sau mari — este în directă 
legătură cu nivelul întreținerii ordinei 
și curățeniei.

în multe instituții, problema afișe
lor, a anunțurilor nu este rezol
vată. La oficiu! poștal nr. 2, .niște 
tăblițe sînt atîrnate' în cuie, cîteva 
anunțuri sînt prinse pe pereți, iar un 
panou mare, așezat direct pe pardo
seală, după o bancă, astupă jumătate 
din cutiuțele poștale — care de alt
fel, nici nu sînt folosite. în același 
timp, panourile speciale de afișare nu 
sînt utilizate eficient, ele fiind așe
zate cu o față spre stîlpii interiori, 
iar la oficiul poștal nr. 53, sînt depo
zitate, pur și simplu, în spatele cabi
nelor telefonice.. Conținutul sau forma 
unor anunțuri nu poate decît să con
trarieze : „în cabină (e vorba de ca
bina telefonică) este permis numai una

minant. Pentru a fi respectată, cură
țenia trebuie, înainte de toate, să exis
te și să fie menținută permanent. Iar 
murdăria denotă, în primul rînd, ne
glijență din partea gospodarului. Și în 
această privință trebuie să vorbim în 
special de grupurile sanitare. Absența 
săpunului și prosopului la grupurile sa
nitare — în restaurante, gări, săli de 
spectacol, mari magazine, W.C.-uri 
publice — e aproape general semna- 
labilă și, în general, întreținerea e ne
glijată.

Poate că educația cetățenească, așa 
cum se face ea încă din școală, ar 
trebui completată cu însușirea unor 
norme de comportare civilizată în edi
ficiile publice. Poate că săpunul și 
prosopul ce le poartă cu ei elevii 
Școlii nr. 99, ai liceului „I. L. Ca- 
ragiale" și ai altor școli (să fie 
vorba de un semn că va trebui să 
ne purtăm mereu săpunul și prosopul 
cu noi, într-un săculeț ?) ar trebui fo
losit și la spălatul mîinilor, nu numai 
pentru prezentarea la inspecțiile pe
riodice. Poate că ar fi cazul să se des
ființeze aceste săculețe și să se intro
ducă, începînd cu școlile de toate gra
dele, săpunul și prosopul curat la toate 
grupurile sanitare. în sfîrșit, poate că 
intrarea ar trebui să devină, totuși, 
intrare, ieșirea — ieșire, curățenia — 
curățenie, pentru ca intențiile în care 
se realizează cadrul construit, destinat 
să adăpostească viața noastră cotidia
nă, să fie integral finalizate ; pentru a 
ajunge să generalizăm noțiunea de 
confort modern, aplicînd-o și albului 
nepătat al feței de masă la restaurant 
sau halatului lucrătorului din comerț, 
și tăblițelor ori schemelor indicatoare 
afișate la intrarea într-un edificiu pu
blic ; pentru a utiliza complex, cu ma
ximă eficiență, fondurile care se in
vestesc în vederea ridicării necontenite 
a nivelului, de viață a tuturor cetățe
nilor patriei noastre.

Arh. Gh. SASARMAN

Sărbătoarea 

majoratului
Luna noiembrie coincide cu 

începerea festivităților organizate 
de Uniunea Tineretului Comu
nist pentru cei aproape 320 000 
de tineri care devin majori anul 
acesta. Devenită tradițională, a- 
ceastă sărbătoare prilejuiește ac
țiuni colective variate printre 
care întîlniri cu activiști de par
tid și de stat, cu oameni ai mun
cii, duminici cultural-sportive, 
concursuri literare, seri dedicate 
tinerilor fruntași în muncă, fil
me și spectacole de teatru cu 
subiecte inspirate din viața și 
preocupările tineretului etc.

Aceste acțiuni, care se vor în
cheia în ultimele zile ale lui 1966, 
se desfășoară acum la casele de 
cultură din București și din di
ferite centre raionale și regionale, 
precum și în mari întreprinderi 
industriale, cămine culturale și 
cooperative agricole de produc
ție din toate regiunile țării.

(Agerpres)

(Urmare din pag. a l-a)

Comitetul de partid, comitetul 
sindicatului, prin activul lor, care 
cuprinde sute de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, a organizat dis
cutarea proiectului legii pensiilor 
în toate cele 162 de grupe sindicale, 
în secția rotărie. ing. Jan Bolocan, 
din activul de partid, a calculat în
tr-o pauză de prînz ce pensie va 
primi muncitorul Dumitru Virgil. 
Asemenea calcule se fac și în sec
ția cazangerie. La stația de radio- 
ficare a uzinei s-au dat răspun
suri unor muncitori și funcționari 
privind calculul pensiilor celor 
care sînt menținuți în muncă după 
pensionare, pensia de urmaș etc.

în multe întreprinderi din re
giunea Crișana, cum ar fi FABRI
CA DE CONFECȚII „MIORIȚA", 
ATELIERELE DE ZONĂ C.F.R., 
ÎNTREPRINDEREA POLIGRAFI
CĂ ȘI UZINA DE UTILAJ MI
NIER DIN ORAȘUL PETRU GRO
ZA, stațiile de radioamplificare au 
inclus zilnic în programul de emisie 
explicarea pe capitole a proiectului 
noii legi a pensiilor, iar la EX
PLOATĂRILE MINIERE SUNCU- 
IUS, SĂRMĂȘAG, LA ÎNTRE
PRINDEREA „REFRACTARA" 
DIN ALEȘD și altele, juriști și lu
crători ai oficiilor de prevederi so
ciale au lămurit pe larg și au făcut 
calcule convingătoare pentru fie
care caz adus în discuție, subliniind 
elocvent avantajele prevederilor 
noii legi a pensiilor.

Pe alocuri însă, munca politică 
de masă în jurul acestor proble
me de un atît de larg interes se 
desfășoară sporadic și unilateral, 
nefiind antrenate toate forțele 
care ar putea da un sprijin efec
tiv.

La UZINA „ÎNFRĂȚIREA" DIN 
ORADEA, de exemplu, această ac
țiune a fost aproape complet ne
glijată. Lipsa de preocupare a co
mitetului de partid și de sindicat 
a făcut ca acțiunea de populariza
re și dezbatere a acestor documen
te să se rezume doar la cîteva ac
țiuni întreprinse în primele zile 
după apariție. Cu excepția secției 
turnătorie, în alte secții — cele de 
prelucrări mecanice, montaj-finisaj 
etc. — gazetele de perete nici nu 
au consemnat măcar evenimentul, 
articolele nefiind schimbate de la 
începutul lunii octombrie. La fel 
și stația de radioamplificare : în 
pofida faptului că are un program 
de emisiune de peste trei ore pe 
zi, s-a limitat pînă în prezent doar 
la o simplă lectură a textului ho- 
tărîrii și proiectului de lege, deși 
îi stă la îndemînă o gamă variată 
de forme atractive: interviuri, 
discuții colective, rubrică de între
bări și răspunsuri etc. Aflînd că 
nici jurisconsultul uzinei nu a fost 
mobilizat activ în popularizarea și 
explicarea conținutului proiectului 
de lege, s-ar putea crede că aici 
salariații nu au nimic de întrebat 
sau de propus. Părerea este infir
mată de răspunsul tovarășului 
Grigore Holhea, vicepreședintele 
comitetului sindicatului.

Colectivul uzinei noastre mani
festă un viu interes față de noua

Misterul... afumăturilor
(Urmare din pag. I)

Adevărul esie că șefii 
unităților de desfacere 
consideră aprovizionarea 
cu un sortiment larg de 
preparate de carne ca o 
angara pe capul magazi
nului. In egală măsură se 
feresc însă să se „încurce" 
și unii reprezentanfi ai fo
rurilor comerciale superi
oare. Dovada : din cele 
127 de preparate de car
ne — precizăm : pentru 
care industria are posibi
lități de fabricație — un 
număr de 53 au fost ce
rute la contractări (deci 
pentru întreaga tară) în 
cantități cu totul neînsem
nate. Multe sortimente, 
mai ales cele ieftine, nu 
au tost solicitate deloc. 
Deci, reprezentanții direc
țiilor comerciale nu con
tractează decît o parte, 
Iar șefii de magazine nu 
comandă nici măcar atît 
cîl s-a contractat.

Cîteodată. rar, în maga
zinele de specialitate a- 
pare un sortiment mai 
complet. Cum se petrece 
miracolul ? Presa)1 de ce
rerea populației, șefii de 
magazine sesizează „mai 
sus". „Chiar așa ? Cer 
cumpărătorii tobă ? —- se

CUM RĂSPUNDEȚI INTERESULUI 
MANIFESTAT DE OAMENII MUNCII 
FATĂ DE NOUA LEGE A PENSIILOR ?

5z 'Z

lege a pensiilor. Numeroși munci
tori ne-au adresat întrebări și pro
puneri. Sînt convins că sînt și alți 
oameni care ar dori relatări supli
mentare dar nu-i cunoaștem pen
tru că nu ne-am ocupat cu stă
ruință de acest lucru.

O mentalitate cel puțin ciudată 
este aceea — relevată în cursul 
unor discuții cu factori răspunză
tori din întreprinderi — potrivit 
căreia pentru popularizarea și ex
plicarea proiectului de lege ar fi 
suficiente adunările de activ sindi
cal. Ca și cum problemele respec
tive ar privi numai un număr res- 
trîns de salariați și nu întregul co
lectiv, în ansamblul său.

La COMBINATUL DE ÎNGRĂ
ȘĂMINTE AZOTOASE DIN TG. 
MUREȘ, bunăoară întreaga mun
că politică s-a mărginit la pregă
tirea adunării cu activul sindicatu
lui. Dar în cadrul adunării nu 
au fost lămurite decît 20—30 de 
întrebări. Tn această întreprindere 
nu desfășoară o activitate satisfă
cătoare nici colectivul special în
sărcinat cu lămurirea unor proble
me. format din președintele comi
tetului sindicatului, jurisconsultul 
întreprinderii și un alt jurist.

La fel se întîmplă și pe unele 
ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII 
DIN ORAȘUL IAȘI De pildă, pe 
șantierul complexului de morărit 
și panificație, tov Aurel Bagdasar, 
președintele comitetului de secție 
sindicală, ne-a relatat că întrucît 
cei circa 400 de constructori ai 
șantierului sînt abonați la 426 pu
blicații, consideră că toți sînt pe 
deplin edificați asupra noului sis
tem de pensionare... în cadrul a- 
cestui șantier nu s-a stabilit nici 
măcar data adunării sindicale pen
tru dezbaterea proiectului de lege, 
nu s-a scris nici un articol la ga
zeta de perete, nu s-a afișat nici 
un grafic comparativ.

La UZINELE „REPUBLICA" 
DIN CAPITALĂ, tov. Viorel Bădi- 
lă, locțiitor al secretarului comite
tului de partid, ne declară că „nu 
a primit nici un fel de instruc
țiuni". Dar de ce era nevoie de in
strucțiuni ? De ce nu a inițiat co
mitetul de partid, ca organ de gîn- 
dire și inițiativă colectivă, acțiuni 
pe linia popularizării prevederilor 

Interesează direcția co
mercială ? Să cerem a- 
tunci suplimente indus
triei". Și astfel încep ce
rerile suplimentare. Dar 
survin și renunțările. Să 
exemplificăm : pentru un 
trimestru al anului, orga
nizațiile comerciale din 
Capitală au contractat cu 
fabricile de mezeluri 19 
tone de caltaboși „Mus
cel". Peste un timp s-a 
reveni*  asupra cererii ini
țiale. „Nu 19 tone, ci 51,6 
ne-ar trebui". Sînt con
tractate 30 de tone tobă, 
dar se solicită suplimen
tări pînă la 73 de tone. 
Se creează o tendinfă de 
haos în practica contrac
tărilor. Gestionarii magazi
nelor profită de împreju
rare și întocmesc liste de 
mărfuri după cum le vine 
la socoteală. De unde tra
gem concluzia că în a- 
provizionarea cu produse 
din carne factorul princi
pal nu-l constituie în pre
zent cererea cumpărătoru
lui, studiul atent al aces
teia. c: bunul plac al u- 
nor responsabili de ma
gazine. al funcționarilor 
de la O.C.L., I.C.R.A., din 
unele direcții comerciale.

Da' aprovizionarea ma
gazinelor cu preparate din

produse șl subproduse de 
carne este în funcție și 
de al(i factori. După cum 
se știe, preparatele exis
tente, indiferent spre ca
re regiune a tării sînt în
dreptate, au toate la ba
ză aceeași refefă, sînt 
realizate după un STAS ori 
normativ comun. Se pre
feră într-o regiune meze
luri mai grase, în alta mai 
slabe, mal piperate sau 
ma1 ardeiate ? Asta nu e 
treaba comerțului sau a 
industriei. Vorba aceea, 
dacă fi-e foame, fie că 
eșt! moldovean, fie că 
ești dobrogean ori bănă
țean, nu te mai uifi cîtă 
grăsime au cîrnăciorii... 
Ch'ar așa ? Atunci cum ră- 
mîne cu preferințele cum
părătorilor ? Firește, e mal 
greu și chiar foarte greu 
ca *oate  fabricile, să zi
cem, din București, să lu
creze după refete aparte 
pentru fiecare regiune a 
tării. Dar, în multe orașe 
mari ale fării, M.I.A. are 
ateliere de fabricate. A- 
ceste atel'ere nu au nici 
un fel de piedici de a a- 
dapta producția cerințelor; 
ele pot asigura o valori
ficare judicioasă a tuturor 
produselor și aproviziona
rea magazinelor cu meze

proiectului la locurile de muncă ? 
Menționăm că în programele sta
ției de radioamplificare a uzinei pe 
luna în curs era prevăzută o sin
gură emisiune consacrată acestei 
teme.

Tov. Dan Petre, vicepreședinte 
al comitetului sindicatului, recu
noștea că „deși am fost aglomerați 
cu fel de fel de sarcini în această 
direcție, am făcut cam puțin. Va 
trebui ca în viitor să căutăm noi 
forme, să dăm dovadă de mai mul
tă inițiativă". Noroc că directorul 
clubului, Christian Constantinescu, 
cu ajutorul unor tovarăși din uzi
nă sau din afara ei, a organizat 
pînă în prezent două expuneri. Do
vada că aceste expuneri au trezit 
interes o reprezintă numărul mare 
de muncitori care au participat.

în unele întreprinderi se observă 
un alt fapt, decurgînd din aceeași 
stare de spirit: munca de expli
care și dezbatere a proiectului le
gii pensiilor îi ocolește pe... ti
neri. Așa se întîmplă, bunăoară la 
FABRICA DE CONFECȚII DIN 
ODORHEI unde muncitoarele ti
nere — care alcătuiesc majoritatea 
salariaților — n-au fost aproape 
deloc antrenate în dezbateri. La 
UZINA DE ALUMINA DIN ORA
DEA, scuza invocată de tov. Victor 
Cuc, președintele comitetului sin
dicatului, pentru absența muncii 
politice pe această temă, sună ast-

C
onducătorii de vehi
cule și pietonii sînt as
tăzi cei doi poli care de
termină în mod hotărî- 
tor desfășurarea circu
lației și prin aceasta 
fizionomia modernă a drumurilor 

publice.
Apreqiem, ca o constatare gene

rală, că majoritatea covîrșitoare a 
conducătorilor de vehicule și pie
toni contribuie activ la realizarea 
unei circulații corecte. Cu toate a- 
cestea sînt și cazuri cînd se comit 
încălcări ale regulilor de circula
ție, urmate de accidente; unele 
dintre ele cu urmări dintre cele 
mai grave. Se naște. în mod firesc 
întrebarea : care este cauza, cine 
este de vină ? Vom anticipa puțin 
răspunsul : nesemnalizarea schim
bării direcției de mers, folosirea 
incorectă a luminilor pe timp de 
noapte, circulația cu viteză exce
sivă prin locuri nepermise, neacor- 
darea priorității, neasigurarea la 
traversarea străzii, apoi unele ob
stacole nesemnalizate și defecțiuni 
tehnice ale unor vehicule sînt cî
teva din cauzele mai frecvente care 
duc la comiterea de accidente.

în noua legislație rutieră se sta
bilește că schimbarea direcției de 
mers se execută numai după o 
prealabilă semnalizare a acestei 
manevre. Nerespectînd această o- 
bligație, la Ploiești, MINU LAZĂR 
— conducătorul unui autovehicul 
— a provocat tamponarea altui au
tovehicul ce circula în urma sa. 
Consecința a fost avarierea ambe
lor mașini. La aceasta se mai poate 
adăuga și un număr de accidente 
provocate de tramvaiele din Capita
lă care nu semnalizează — nici n-au 
cu ce — schimbarea direcției de 
mers acolo unde se despart mai 
multe linii.

în noua legislație s-a prevăzut că 
la întîlnirea autovehiculelor care 
circulă noaptea din sens contrar pe 
drumurile neluminate, este obliga
torie folosirea fazei scurte conco
mitent cu reducerea vitezei, de la

luri realizate după gustul 
local.

Ce se întîmplă cu a- 
ceste ateliere ? a) Mare 
parte din acestea au fost 
închise din dispoziția sfa
turilor populare, ca neco
respunzătoare ; b) dacă a- 
cesfe ateliere intră în 
funcfiune și fabrică pro
duse după gustul local, 
se naște marele pericol 
de a fi încălcat refetarul ; 
și, încălcîndu-se refetarul, 
se naște un al doilea pe
ricol, încă șl mal mare, a- 
cela de a fi încălcat și 
prejetarul I Punerea pe 
picioare a acestor ateliere 
cere ca sfaturile populare 
să găsească neînfîrziat po
sibilitatea de a le reda 
producției, Comitetul pen
tru preturi și alte foruri 
centrale de resort să a- 
probe, unde e cazul, sta
bilirea preturilor pe plan 
local.

Faptele sînt evidente : 
în comerțul cu mezeluri 
și alte preparate din 
carne și-au făcut loc și 
persistă numeroase ano
malii care aduc prejudicii 
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cumpărătorilor și, în a- 
celași timp, stau — ba
riere inutile — în calea
valorificării superioare și 
rat'onale a cărnii. Este 
imperios necesar ca foru
rile competente și intere
sate să revizuiască pînă 
în amănunt situația crea
tă și să ia măsurile cu
venite.

fel : „Colectivul uzinei noastre este 
prea tînăr ca să se gîndească la 
pensii"... Credem că nu mai e ne
cesar să demonstrăm cît de super
ficială este această apreciere.

La UZINELE „SEMĂNĂTOA
REA" DIN CAPITALĂ, de pildă, 
comitetul sindicatului a inițiat așa- 
zisul „Calcul la tablă" în timpul 
pauzei, la locul de muncă. în vreme 
ce la FABRICA DE PRODUSE 
LACTATE-București se așteaptă a- 
dunarea activului sindical din ziua 
de 17 noiembrie pentru a răspunde 
celor 45 de întrebări puse de sala
riați. La „Semănătoarea" juristul 
dă în mod curent răspuns diver-, 
selor întrebări, cu ajutorul cifre
lor, pe o tablă instalată la locul de 
muncă. Este vorba, după cum se 
vede, de o popularizare nu la 
modul general, ci pe marginea 
unor cazuri concrete. La club, s-a 
organizat, de asemenea, un simpo
zion la care au participat foarte 
mulți tineri, care au pus întrebări 
pentru a-și clarifica îndeosebi a- 
cele prevederi legate de încadrarea 
în diferite locuri de muncj.

O inițiativă interesantă a avut 
și Comitetul sindical al OFICIU
LUI FARMACEUTIC AL CAPI
TALEI. „Ora proiectului de lege a 
pensiilor" a fost intitulată o emi
siune zilnică a stației de radioam
plificare. Și la comitetul sindicatu- 

o distanță de cel puțin 200 m de 
autovehiculul din față. Deși au tre
cut mai mult de patru luni de la 
aplicarea noii legi, mai sînt con
ducători auto care folosesc inco
rect luminile pe timp de noapte, 
stînjenesc circulația creînd perico
lul unor accidente grave. Iată și 
cîteva urmări. Orbit de luminile 
fazei mari ale unui autovehicul 
care circula din sens opus pe șo
seaua București-Giurgiu, șoferul 
SIMION NISTOR a lovit cu ma
șina pe care o conducea o căruță 
accidentînd grav pe căruțaș și ava- 
riind vehiculul. Urmări și mai 
grave a produs accidentul comis de 
șoferul POPESCU VASILE care 
folosind incorect luminile de întîl- 
nire cu un alt autovehicul ce ve
nea din față n-a observat un bici
clist care circula pe partea dreap
tă și l-a accidentat -mortal.

Ținînd seama de interesele eco
nomiei, de performanțele tehnice 
ale mașinilor moderne, de starea 
drumurilor, s-au admis viteze spo
rite de circulație. Dar una dintre 
cele mai importante obligații ale 
unui conducător de autovehicule 
este aceea de a avea în permanență 
controlul asupra vitezei, de a 
se conforma restricțiilor de vi
teză, iar în unele situații să 
o reducă pînă la limita evi
tării oricărui pericol — la trecerile 
pentru pietoni, la curbe periculoase 
sau lipsite de vizibilitate etc. Des
tul de des însă observăm că mași
nile trec în viteză peste marcajele 
destinate pietonilor. Și urmările 
nu se lasă așteptate. Conducînd o 
autodubă I.T.B. cu viteză și ne
atent, pe B-dul Dinicu Golescu din 
Capitală în dreptul Gării de Nord, 
șoferul PETRESCU GHEORGHE 
n-a acordat prioritate pietonilor la 
locurile marcate și a accidentat 
grav o femeie.

Potrivit noii legislații, orice ve
hicul care circulă pe drumurile 
publice trebuie să îndeplinească a- 
numite condiții tehnice pentru a nu 
contraveni normelor de securitate 
a circulației Deținătorii de vehi
cule ca și conducătorii acestora 
trebuie să le întrețină în stare bună 
de funcționare și să nu permită ie
șirea lor în cursă cu defecțiuni teh
nice. Mai sînt însă cazuri — în ul
timul timp se constată chiar o 
creștere a frecvenței acestora — 
cînd atît din vina unor șefi de ga
raje, cît și a conducătorilor auto, 
unele autovehicule circulă cu defec
țiuni tehnice și produc accidente.

Se știe că obstacolele producă
toare de restricții pentru circulația 
pe drumurile publice — șantiere, 
reparații etc — trebuie semnalizate 
de cei care le creează, ziua cu mij
loace de avertizare corespunzătoa
re. iar noaptea prin lumini roșii vi
zibile din ambele sensuri de circu
lație la cel puțin 50 m distanță de 
acestea. Uneori această prevedere 

lui și oficiul juridic de la FABRI
CA DE CONFECȚII ȘI TRICOTA
JE BUCUREȘTI un mare număr 
de salariate se adresează cu în
trebări privind diferite prevederi 
ale proiectului de lege. Unele în
trebări, destul de simple, nu primesc 
însă răspunsurile cuvenite. Juris
consultul nu este întotdeauna în 
măsură să răspundă întrebărilor 
puse. Salariata Maria Paraipan, de 
pildă, s-a interesat dacă fiul ei, 
care a împlinit vîrsta de 18 ani și 
acum este student în anul I, mai 
poate primi pensia de urmaș de pe 
urma tatălui ; ea nu a primit răs
puns, deși din proiect rezultă clar 
că tînărul va primi această pensie.

Ce să mai spunem despre faptul 
că la ÎNTREPRINDEREA DE PRE
LUCRARE A MASELOR PLASTI
CE DIN IAȘI, unul din juriscon- 
sulți, Constantin Tonegaru, nu cu
noaște el însuși aprofundat preve
derile proiectului, confundînd une
le capitole ? Mai e de mirare că 
aici nu s-a dat pînă în prezent nici 
o consultație juridică pe această 
temă, nu s-a răspuns la nici o în
trebare pusă de salariați ?

Multiple sînt mijloacele care stau 
Ia îndemînă muncii politice de 
masă în vederea popularizării și 
explicării recentelor măsuri luate 
de partid și guvern pentru îmbu
nătățirea sistemului de pensionare s 
convorbiri la locul de muncă, în
trebări și răspunsuri, calcule la 
panou, afișarea tabelelor și grafi
celor comparative publicate în zia
re, întocmirea unor grafice proprii 
pornind de la situații specifice în
treprinderii respective, expuneri, 
dezbateri, simpozioane, rubrici ex
plicative la posturile de radîofica- 
re, în cadrul programelor de Ia 
cluburi. Toate aceste mijloace tre
buie însă folosite din plin și efi
cient, în mod viu, interesant, pen
tru ca fiecare prevedere a proiec
tului de lege să fie larg cunoscută 
și înțeleasă de masa oamenilor 
muncii.

Raid realizat de 
Aurelia GOLIANU 
Ștefan DINICĂ 
Lorand DEAKI 
Manole CORCACi 
Radu APOSTOL 
Ion PITICU

este încălcată. Transportînd 31 per
soane cu autocamionul pe șoseaua 
regională Bixad-Ineu, regiunea Cri
șana, la întretăierea cu canalul 
„Morii", unde este în construcție 
un pod nesemnalizat pe timp de 
noapte, conducătorul auto GHEOR
GHE MUSUNEA a intrat cu ma
șina în canal.

Siguranța traficului rutier este 
periclitată deseori din cauză că 
mulți conducători de vehicule cu 
tracțiune animală nu respectă re
gulile de circulație. Aceștia por
nesc noaptea la drum cu vehicule 
fără felinar aprins și fără „ochi de 
pisică" (catadioptru). dorm în că
ruță socotind că „animalele cunosc 
drumul", nu rareori consumă bău
turi alcoolice. împotriva unor ase
menea abateri care pot prîcinui 
grave accidente și pierderi mate
riale, nu sînt permise nepăsarea și 
îngăduința. Conducerile de unități 
posesoare de vehicule cu tracțiune 
animală sînt datoare să procure 
mijloace de semnalizare și să asi
gure folosirea lor de către cei că
rora le încredințează vehiculele. 
Față de cei găsiți în neregulă, or
ganele de miliție vor aplica sanc
țiunile prevăzute de lege.

Conducătorii auto îi consideră 
pe unii bicicliști drept „inamici" 
deosebit de periculoși ai circulației 
pe străzi și șosele. Și, la drept vor
bind, au destule motive. Se știe că 
bicicliștilor le este interzis să 
transporte orice fel de obiecte care 
stînjenesc conducerea bicicletei sau 
circulația celorlalte vehicule. să 
circule cîte doi sau mai multi în 
același rînd. să ia mîinile de pe 
ghidon, să se țină cu mîna de alte 
vehicule în mers, sau să circule în 
spatele lor la distantă mai mică de 
25 m etc. Cu toate acestea, mai ales 
bicicliștii tineri încalcă cu ușurință 
condamnabilă regulile stabilite pu- 
nînd în pericol viața lor și pe a 
altora MIHAI POTOKI, avînd 
bagaj voluminos pe ghidonul bici
cletei șl neacordînd prioritate de 
dreapta unui autovehicul, a fost 
călcat de acesta, accidentîndu-se 
grav. Pentru prevenirea unor ase
menea accidente este necesară o 
muncă susținută de lămurire prin 
mijloacele care stau la îndemînă 
întreprinderilor și instituțiilor cul
turale, cît și sancționarea celor care 
nu respectă regulile de circulație.

Nu rareori pietonii sînt cauza u- 
nor accidente. Socotind în mod cu 
totul greșit și periculos pentru ei 
înșiși că „șoferii trebuie să aibă 
grijă să-i ferească", unii cetățeni 
traversează străzile prin locuri 
unde nu sînt indicatoare sau mar
caje pentru trecerea lor. nu se 
asigură că nu există vreun pericol. 
Mulți își pierd viața tocmai din 
cauza lipsei de atenție la traversa
rea străzilor. Deseori victime sînt 
copii, nesupravegheați de părinți 
sau nelămuriți asupra pericolului 
ce-1 prezintă ioaca ne stradă, tra
versările în goană. Desfășurarea de 
fiecare zi a traficului rutier ne o- 
feră numeroase exemple de im
prudențe fatale comise fie de con
ducătorii de vehicule, fie de bici- 
cliștî, pietoni, copii. Accidentele 
sînt de ordinul miilor într-un an. 
Vieți pierdute, invalidități și ca
pacitate de muncă redusă, va
lori materiale — mașini și pro
duse transportate — distruse. Și 
toate acestea din cauza nerespec- 
tărîi unor prevederi care de fapt 
nu sînt nimic altceva decît norme 
de securitate a muncii, elaborate 
pe baze științifice, ca urmare a ne
numărate observații. Organe spe
cializate ale miliției sînt chemate 
să vegheze la respectarea lor. De
ținătorii și conducătorii de vehi
cule, pietonii trebuie să tragă cu
venitele învățăminte, să înțeleagă 
că respectarea prevederilor legii 
circulației este numai în propriul 
lor interes.

Maior Constantin GRADINARU 
locțiitor al șefului
Direcjiei circulației din D.G.M.
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și necesitatea or- 
centrale pe uzină, 
dezvoltarea aciivi-

soluțiilor in prac- 
decît Ia locul de
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Este laboratorul

uzinei ?

Sa ridecam

Cooperarea
să devină o normă

ale 
în

l1

portarița celui în care lu
crez nu posedă nici utila
jul necesar pentru efec
tuarea unor analize cu
rente, ca de pildă, pentru

— în cadrul 
rului dispunem 
lății complexe 
permit să desfășurăm

este, după părerea 
reglementarea prin 

normative a activi- 
acestor unități. Cred 
trebui să se stabileas- 
precizie sfera de cer-

precizări

Personal, socotesc că 
sînt necesare în aceste u- 
nități îmbunătățiri sub
stanțiale în funcție de

activitatea acestor

în activitatea

necesită
Actualul profil

privire la ACTIVITATEA
ÎN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE

laborato- 
de insta- 
care ne 

o 
activitate utilă producției, 
ne relatează OCTAVIAN 
PINTEA — ing. principal în 
laboratorul uzinei „Grivița 
Roșie". Deși colectivul u- 
nității noastre a desfășu
rat unele cercetări și stu
dii cu aplicabilitate di
rectă în secțiile uzinei re
feritoare la controlul cali
tății oțelului turnat, parti
ciparea sa la soluționarea 
problemelor majore lega
te de progresul tehnic este 
încă sporadică, neritmică. 

Se știe că regulamen
tul de funcționare a la
boratorului nu prevede în 
prezent și efectuarea de 
teme de cercetare; asimi
larea produselor și a ma- 

' ■ terialelor noi, ca și apli
carea tehnicii noi în uzi
ne, cad în sarcina institu
telor departamentale de 

I cercetări. Studiile și in-

vestigațiile care se efec
tuează pe ici, pe colo, sînt 
de obicei rodul inițiative
lor colectivelor acestor u- 
nități, ele neavînd un ca
racter organizat. Acest 
fapt generează uneori în 
rîndul nostru o stare de 
suficiență, ce duce la o 
proastă utilizare a poten
țialului științific din uzină. 
Avînd în vedere poziția 
pe care o ocupă aceste u- 
nități în introducerea 
progresului tehnic, în fina
lizarea rezultatelor cerce
tării, cred că este necesară 
o largă dezbatere în legă
tură cu precizarea atribu
țiilor lor. Asemenea con
sultări între factorii care 
răspund de activitatea a- 
cestor unități, oameni de 
știință, cercetători, cadre 
universitare etc. — ar pu
tea avea loc sub auspiciile 
comisiilor teritoriale 
cercetării științifice 
toate regiunile țării.

tru efectuarea de studii 
tehnico-economice și asi
milarea de noi produse.

In ce privește recrutarea 
cercetătorilor din aceste u- 
nifăți, ea ar trebui să se facă 
pe bază de concurs, după 
criterii similare celor din in
stitutele de cercetări; s-ar 
înlătura astfel practica de a 
se repartiza acestor labora
toare cadre de ingineri care 
nu manifestă în general nici 
o aptitudine pentru munca 
de cercetare’’.

Probleme legate de ca
lificarea cadrelor au rele
vat în cadrul discuției și 
alți participanti. în unele 
unități există și exemple 
bune de urmat; ca, de pil
dă, la uzinele „Grivița Ro-

șie“, unde s-a organizat 
specializarea unor cadre 
în colaborare cu Institu
tul de cercetări știin
țifice de transporturi și 
telecomunicații. în schimb, 
la uzina „Laromet" la
boratorul este împovă
rat cu un mare număr 
de lucrări, iar personalul 
este insuficient. „Dacă 
numărul cadrelor ar spori, 
— ne spune FELICIA Nl- 
COARA, chlmlstă în labora
torul uzinal — munca în 
unitate ar putea fi repar
tizată pe echipe, ceea ce 
ar determina răspunderi 
sporite și ar permite abor
darea anumitor teme de 
cercetare".

unități pe o treaptă 
superioară

. i — Rapida evoluție a in
dustriei românești obligă 

: factorii răspunzători să se 
gîndească la o mai justă 
evaluare a activității și 
poate chiar la o reprofi
lare a laboratoarelor uzi
nale —• ne spune și ing. 
PAMFIL ILIESCU, șeful la
boratorului uzinal „23 Au
gust".

în întreprinderea noas- 
■ tră, de exemplu, s-a soco- 
; tit că munca laboratorului 

este axată în prezent în 
prea mare măsură pe pro- 

' bleme de metalurgie și că 
ar fi necesară extinderea 

: preocupărilor și în dome
niul sudurii, încercărilor 
de uzură, așchierii, tehni
cii măsurătorilor etc. Ca 
urmare, mare parte din 
inginerii laboratorului, 
specialiști în probleme de 
metalurgie, electrochimie 
și defectoscopie au fost 
trecuți la alte servicii. De 
ce s-a ajuns la dispersa
rea unuia dintre cele mai 
valoroase colective ale u- 
zinei ? In consecință, activi
tatea laboratorului a început 
să stagneze. Teme stringen
te de cercetare cu caracter 
aplicativ, printre care utili
zarea oxigenului la elabo
rarea oțelului rapid din de
șeuri sau problema elabo
rării unor mărci noi de oțe
luri, menite să înlocuiască 
în multe domenii oțelul ra
pid (care are un preț de 
cost mult mai ridicat), au 
fost abandonate.

saraca

—• Sînt desigur nume
roase teme de cercetare 
care pot fi rezolvate și în 
zinitatea noastră, ne spune 
CONSTANȚA BOCANCEA, 
inginer în laboratorul uzinei 
„Semănătoarea" — dar la
boratorul uzinal este con
siderat încă un fel de 
„rudă săracă" a uzinei 
care se simte oarecum obli
gată să o tolereze. Această 
subapreciere se vădește în 
modul nesatisfăcăior în care 
este amplasat laboratorul 
nostru, cît și în faptul că nu 
avem un spațiu corespunză
tor, că dotarea lui este in
suficientă. Mașina de trac
țiune— pentru a cita doar 
un exemplu, — a depășit 
de mult termenul de u- 
zură morală și fizică ; dar, 
chiar dacă ni s-ar atribui 
una nouă, nu am avea 
unde să o instalăm. Maistanțiale 'în,'.. funcție ... . ................ ... ..... ............ .....

profilul uzinei- șl' chiar de niulf; Hm laborator de im- 
orientarea producției în 
anumite perioade. Mi se 
pare totuși o cerință ele
mentară că atunci cînd se 
prevede reprofilarea unei 
asemenea unități — cum 
este cazul laboratorului 
nostru — această trecere 
să se facă după un studiu 
prealabil, bine fundamen
tat. Un prim pas în ve
derea întăririi cercetării în
uzină 
mea, 
acte 
tățiî 
că ar 
că cu 
cefare, modalitățile de fi
nanțare, coordonare, îndru
mare și control a cercetări
lor, normele de recrutare și 
încadrare a tehnicienilor și 
inginerilor specialiști. Mă 
gîndesc că așa cum se în- 
tîmplă și în alte țări, u- 
nele din aceste labora
toare uzinale ar putea de
veni la un moment dat, 
filiale ale institutelor de
partamentale de cercetări. 
In acest mod, s-ar crea 
premise mai mult decît fa
vorabile cercetării aplica
tive, cu șanse sigure de 
finalizare, s-ar putea ridi
ca pe o treaptă superioară 
activitatea acestor unități 
cu toate consecințele po
zitive ce decurg de aici.

anumite produse petroli
ere. Balanțele, care au 
nevoie de condiții de timp 
constante, sînt instalate în 
aceeași hală cu cuptoarele 
de calcinat. Din aceleași 
motive, nu poate fi utili
zată nici bomba calorime- 
trică. Datorită faptului că 
laboratoarele se află am
plasate într-o hală a uzi
nei, aparatele. sînt supuse 
în continuu trepidațiilor. 
Fiind vorba de un echi
pament științific de pre
cizie și control, acesta se 
dereglează ușor, provocînd 
deseori perturbații și 
treruperi în muncă",

„Aceleași necazuri 
tîmpină și specialiștii 
boratorului uzinal de 
„Laromet", — arată FELI
CIA NICOARĂ, intervenind 
în discuție. Unitatea noas
tră se află instalată în in
teriorul halei de laminare, 
ceea ce provoacă efecte 
similare de dereglare a 
aparaturii științifice ca la 
„Semănătoarea".

ing. PAMFIL ILIESCU. Cu 
I.C.E.M. am avut însă o 
bună colaborare în privin
ța problemelor de chimie 
și metalurgie.

Cred că un sistem de in
formare între unitățile de 
acest gen în construcțiile de 
mașini, de pildă, ar suplini 
numeroase lacune, ar duce 
atît la eliminarea paralelis
melor, cît și Ia o coope
rare eficientă, care s-ar 
putea manifesta în dome
niul cercetării și a! specia
lizării cadrelor. Cred că în 

' sectorul nostru de activi
tate, Institutul de cerce
tări pentru tehnologia 
construcțiilor de mașini 
ar putea să fie interme
diarul între unitățile de 
cercetare propriu-zise și 
laboratoarele uzinelor. A- 
cest institut ar putea aco
peri multe din problemele 
de cercetare cu caracter 
aplicativ prevăzute în pro
gramul unitar, cu con
cursul laboratoarelor din 
uzine. Formele de coor
donare a acestei activități 
ar putea fi stabilite de 
comun acord între repre
zentanții laboratoarelor 
uzinale și cercetători".

„Cred că atunci cînd se 
realizează în laboratoarele 
noastre o cercetare valo
roasă — completează îng. 
CONSTANȚA BOCANCEA 
— ar fi util să se trimită în 
vederea experimentării do
cumentația de rigoare și al
tor unități. Așa a procedat

colectivul laboratorului uzi
nal de la „Tracforul"-Brașov. 
Acesta ne-a trimis o se
rie de modele placate cu 
mase plastice care sînt în 
curs de experimentare și Ia 
noi. Este vorba de o cer
cetare de perspectivă le
gată de introducerea teh
nicii noi, pentru finaliza
rea căreia colaborăm și cu 
Institutul de cercetări me
talurgice. Rareori venim 
însă în contact cu secția de 
științe tehnice sau cu alte 
unități ale Academiei. Ar 
fi bine ca acest schimb de 
informații, care s-a dovedit 
a fi de un real ajutor în ac
tivitatea laboratorului nos
tru, să aibă un caracter or
ganizat, nu incidental. Edi
tarea unui buletin lunar al 
laboratoarelor uzinale cu 
concursul Consiliului Na
țional al Cercetării Știin
țifice ar putea facilita un 
mai larg schimb de infor
mații, reflectînd preocu
pările și problemele spe
cifice activității acestor u- 
nități. Intr-un asemenea 
buletin ar putea avea loc 
și interesante dezbateri pe 
tema stabilirii mai exacte 
a profilului și atribuțiilor 
fiecărui laborator, specia
lizarea acestuia într-o a- 
numită direcție. Poate că 
s-ar dovedi necesară și o 
consfătuire a cadrelor la
boratoarelor uzinale pe 
plan național care să aibă 
în vedere analiza acestor 
probleme".

au relevat faptul că existăDiscuțiile purtate 
multiple posibilități de ridicare a nivelului activi
tății laboratoarelor uzinale. Oamenii de știință 
ca și cadrele din învățămîntul superior și-ar 
putea aduce o contribuție sporită Ia lărgirea 
ariei de preocupări științifice ale coleciivelor 
laboratoarelor din uzine prin desfășurarea unei 
bune părți a muncii lor de creație în aceste 
unități. S-a reținut ca o idee valoroasă și pro
punerea ca unele din aceste unități să se 
transforme cu timpul în filiale ale marilor insti
tute departamentale de cercetări. Finalizarea 
muncii științifice, verificarea 
tică nu sînt posibile adesea 
producție, în uzină.

Din discuții a mai reieșit 
ganizării unor laboratoare 
menite să asigure mai bine 
tățiî de cercetare, să evite cheltuirea inutilă de 
forțe și mijloace materiale. Pariicipanțiî lă „masa 
rotundă" și-au exprimat încrederea că prin or
ganizarea și funcționarea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice activitatea de' cercetare 
din uzine va obține un puternic sprijin, va cu
noaște un nou avînt, contribuind mai substanțial 
la ridicarea nivelului tehnic al 
dezvoltarea și mai impetuoasă 
noastre naționale.

Metode matematice în organizarea 
științifică a producției"

Masă rotundă
George CUIBUS

realizată de

în aula Facultății de Drept din ' 
Capitală au început ■ luni lucrările ■ 
seminarului „Metode matematice 
în organizarea științifică a pro
ducției", organizat de Consiliul 
Național al Inginerilor și Tehnici
enilor, în colaborare cu Societatea 
de Științe Matematice.

La seminar iau parte academi
cieni și alți oameni de științe și 
peste 300 de cadre tehnice și eco
nomiști din fabrici, uzine, exploa
tări miniere, întreprinderi de tran
sporturi, direcții regionale C.F.R.,

sfaturi populare, institute de cer
cetări și proiectări și din minis
tere.

După ce prof. univ. Constantin 
Dinculescu, președintele C.N.I.T., a 
subliniat importanța seminarului, 
acad, Remus Răduleț, vicepreșe
dinte al Academiei, a vorbit des
pre direcțiile principale ale orga
nizării științifice a producției, iar 
acad. Grigore Moisil, președintele 
Societății de Științe Matematice, 
despre rolul matematicii în teh
nica modernă. (Agerpres)

noastră

Exigență sporită

în recrutarea
și calificarea

cadrelor
MARIA ȘERBAN, inginer 

șef serviciu, laboratorul u- 
zinei „Grivița Roșie" este 
de părere că s-ar obține 
mai mult chiar și de la 
numărul laboranților de 
care dispun în prezent co
lectivele laboratoarelor u- 
zinale dacă s-ar remedia 
■anumite goluri existente 
încă în pregătirea lor. 
„Aceste lacune se datorea
ză faptului că în școlile de 
operatori chimiști, de pildă, 
elevii nu sînt familiarizați 
cu genul nostru de analiză. 
Formele respective de învă- 
țămînt nu posedă încă secții 
destinate anume pregătirii 
în specialitatea laborant u- 
zinal. De ce anumite depar
tamente care patronează a- 
cesfe școli n-ar solicita și 
părerea noastră în privința 
obiectelor de studiu, dispu- 
nînd efectuarea practicii 
chiar în laboratorul uzinei I 

/ în momentul de față, unui 
laborant în chimie gene-

rală nou angajat îi este 
necesară o inevitabilă pe
rioadă de acomodare ce 
durează aproximativ 6 
luni, vreme în care ingi
nerii noștri sînt obligați 
să-i supravegheze îndea
proape pe noii veniți, ceea 
ce îi sustrage de la rezol
varea unor teme mult mai 
complexe.

Pe de altă parte, anu
mite goluri în volumul de 
cunoștințe ale cadrelor 
din laboratoarele uzinale 
țin de domeniul unei in
suficient de prompte do
cumentări și informări 
științifice. Procurarea și 
distribuirea centralizată a 
materialului științific — 
mai ales a publicațiilor de 
specialitate — ar contribui 
la îmbunătățirea cunoș
tințelor cercetătorilor în 
laboratoarele uzinale și, 
implicit, ar avea conse
cințe favorabile în activi
tatea lor cotidiană, pen-

„Serviciile tehnice din 
uzine ar putea, la rîndul 
lor, să ne ofere un sprijin 
eficient în activitatea de 
cercetare — spune ing. 
OCTAVIAN P1NTEA — prin 
defalcarea prealabilă a te
melor de rezolvat în per
spectivă. Cunoașterea din 
timp a subiectului propus 
definește munca riguroasă 
a omului de știință. înain
tea experiențelor propriu- 
zise, el are în vedere con
cretizarea viitoarei sale 
lucrări prin adunarea 
materialului documentar, 
perfecționarea aparaturii 
necesare, precizarea cola
boratorilor din eventua
lele institute departamen
tale, interesate în aceeași 
problemă.

în legătură cu aceasta, 
vreau să subliniez că pro
pria noastră experiență ne-a 
dovedit cît este de utilă co
laborarea cu institutele de 
cercetări departamentale. In
stitutul de cercetări științifice 
de transporturi și telecomu
nicații ne-a furnizat apara
tură destinată efectuării u- 
nor probe privind studiul 
vopselelor la vagoane. Am 
colaborat cu succes și cu 
Institutul de cercetări meta
lurgice care ne-a pus la dis
poziție oțel-etalon necesar 
verificării datelor stabilite 
pentru anumite soluții de a- 
naliză. La rîndul său, 
laboratorul nostru a 
furnizat Institutului de 
cercetări și proiec
tări electrotehnice date

în legătură cu oțelurile 
inoxidabile și refractare 
folosite în uzină, iar Insti
tutul de cercetări științi
fice de transporturi și te
lecomunicații efectuează 
cercetări în atelierele noa
stre.

în sfera colaboratorilor 
uzinei se includ și unele 
întreprinderi productive 
interesate în probleme cu 
caracter de cercetare apli
cativă, similare cu 
noastre. De reținut că, 
complexitatea formelor de 
legătură între unități, uneori 
chiar cooperarea cu unități 
mai mici s-a dovedit fruc
tuoasă. La un moment dat, 
problema pregătirii su
prafețelor în vederea vop
sirii s-a aflat atît în aten
ția noastră, cît și a Uzinei 
metalurgice de utilaj chi
mic. Faptul că ne-am unit 
forțele, că am beneficiat 
de concursul Institutului 
de cercetări și proiectări 
electrotehnice, ca și de ex
periența altor întreprin
deri, ca „Autobuzul", ne-a 
fost de un real folos. O 
asemenea cooperare de
termină atît urgentarea 
rezultatului, cît și evita
rea unor paralelisme exis
tente în activitatea labo
ratoarelor noastre. înge
mănarea eforturilor poate 
constitui în același timp 
fermentul unei susținute 
activități științifice crea
toare de noi valori pentru 
economia noastră națio
nală".

ale 
în

Se cere și un sistem 
informațional 

eficient
„Laboratorul nostru n-a 

organizat pînă în prezent 
schimburi de experiență

cu alte laboratoare uzi
nale datorită unei inerții 
de neînțeles — ne spune

Sub titlul Regimul ca
mioanelor în cooperative
le agricole de producție, 
ziarul „Scînteia" nr. 7128 
a publicat un articol care 
dezbate o problemă deo
sebit de importantă pen
tru activitatea cooperati
velor agricole și anume 
utilizarea eficientă a au
tocamioanelor. întrucît 
problemele ridicate sînt 
valabile și pentru unită
țile din raionul Băilești, 
vreau să spun și eu cîte- 
va cuvinte.

Cele 43 cooperative a- 
gricole din raion posedă 
peste 250 de autocamioa
ne de 3 pînă la 5 tone. 
Este o forță serioasă care, 
folosită judicios, poate a- 
duce o contribuție impor
tantă la buna desfășurare 
a procesului de producție. 
Cu cele 250 de autoca
mioane, încărcate măcar 
la 3,5 t fiecare, s-ar pu
tea transporta zilnic, la o 
distanță de 10—15 km, în 
5—6 ture, 4 375—5 250 tone 
de diverse produse sau 
materiale. în realitate, 
cu mijloacele auto a- 
mintite nu se cară nici 
jumătate din această can
titate. în plină campanie 
de toamnă, cînd volumul 
transporturilor era' foarte 
ridicat, la cooperativele a- 
gricole din Goicea Mare, 
Bîrca, Rast, întorsura și 
altele, autocamioanele cir
culau doar cu trei sfer
turi, sau chiar mai puțin, 
din încărcătura normală. 
Sînt mai multe cauze care 
generează o asemenea sta
re de lucruri.

în primul rînd, nu exis
tă un regim unitar, echi
tabil de remunerare și 
premiere, care să cointe
reseze pe șoferi să îngri
jească bine mașina luată 
în primire, s-o folosească 
la întreaga capacitate, să 
nu facă risipă de benzină 
și piese de schimb. Coo
perativa agricolă din Goi
cea Mare, unde lucrez, are 
9 autocamioane și 12 șo
feri. Doi primesc un sala
riu fix de cîte 1 250 lei 
lunar; 5 din ei sînt retri- 
buiți cu 400 lei lunar și 
30 zile-muncă; 2 primesc

cîte 300 lei lunar și 30 
zile-muncă, iar restul — 
o zi-muncă pentru fiecare 
zi de lucru. Orice s-ar 
spune, acest sistem de re
tribuire nu constituie un 
stimulent pentru șoferi, 
nu-i cointeresează să- ob
țină rezultate
bune. Cu atît mai mult cu 
cît nici regimul de pre
miere nu 
punct. Ori 
km fără 
50 000 km,

cît mai

este pus la 
că faci 100 000 
reparații, ori 

salarizarea e

numai din cauza bobine
lor stau zilnic 2—3 auto
camioane. Este adevărat 
însă că în această pri
vință, o anumită vină o 
poartă și uzina care fa
brică astfel de bobine; 
calitatea lor lasă de dorit.

Utilizarea nerațională a 
autocamioanelor în coope
rativele agricole este cau
zată și de proasta gospo
dărire a acestora de către 
consiliile de conducere. In 
multe unități nu există o

nală Băilești, toți conta
bilii șefi ai cooperativelor 
agricole din raion. La ora 
indicată au apărut circa 
35 de mașini, din care au 
coborît numai cîte unul din 
cei convocați. Cîtă treabă 
ar fi făcut aceste autoca
mioane. în plină campanie 
agricolă! Socotesc că ar 
trebui să fie reglementată 
într-un fel această ■ pro
blemă, cu atît mai mult 
cu cît la nivelul raionului 
există anumite deficiențe

Regimul camioanelor

aceeași. Cîștigul șoferilor 
este același fie că fac 6 
curse transportînd sfecla 
de zahăr la baza de re
cepție, la distanță de 15 
km, fie că execută doar 3 
curse. Evident, acesta nu 
reprezintă un mijloc e- 
chitabil de măsurare a 
muncii șoferilor. Există și 
un alt aspect. Dacă se 
strică mașina din vina șo
ferilor, dacă se consumă 
piese sau benzină peste 
normativ ei nu sînt obli
gați să acopere pagubele 
aduse. Totul este suportat 
de către cooperativa agri
colă, adică de către coo
peratori. Pe mine unul mă 
uimește ritmul în care șo
ferii de la Goicea Mare 
consumă bobinele de in
ducție, bateriile și radia
toarele. Consider că este 
vorba de o insuficien
tă îngrijire a acestor 
instalații. Așa se face că

responsabilitate precisă în 
ce privește dirijarea mași
nilor, acest lucru fiind fă
cut de toată lumea. După 
părerea mea ar fi bine ca, 
în fiecare unitate, consiliul 
de conducere să delege un 
membru al său care să se 
ocupe de dirijarea auto
camioanelor, astfel încît 
să se pună ordine desă- 
vîrșită în utilizarea 
tor mijloace.

O problemă care 
buie, de asemenea, 
la punct este și folosirea 
mijloacelor de transport în 
scopuri neproductive. Sînt 
zile cînd, 
reședința 
sesc din 
agricole 
camioane 
aduc cîte 
tori. în luna septembrie, 
într-una din zile, pe la 
ora 15, au fost chemați la 
ședință, la Uniunea raio-

bine ca atît la raion, cît 
și la regiune să existe o 
planificare mai judicioasă 
a ședințelor cu reprezen
tanții cooperativelor agri
cole. Altfel, prin proasta 
folosire a mijloacelor de 
transport, cooperativele a- 
gricole pierd foarte 
mult.

Nu pot să închei aceste 
rînduri fără să arăt că la 
ora actuală, în multe coo
perative agricole, lipsește 
aproape în totalitate per
sonalul mecanic cît de cît 
calificat. în cazul nostru, 
este posibil ca la 9 auto
camioane, 4 agregate de 
aspersiune, 2 mori cu cio
cănele, 9 motoare de iri
gat, instalație de alimen
tare cu apă, instalație 
electrică etc să nu avem 
2—3 mecanici bine pregă
tiți ? Uniunile coopera
tiste ar trebui să inițieze 
anumite măsuri care să 
asigure pregătirea ttnor a- 
semenea cadre, foarte ne
cesare unităților în care 
lucrăm. Simțim, de ase
menea, acut lipsa pieselor 
de schimb, iar calitatea 
reparațiilor lasă foarte 
mult de dorit.

Pentru a pune capăt 
neajunsurilor în ce pri
vește -folosirea cu randa
ment a autocamioanelor,

aces-

tre- 
pusă

la Băilești, la 
raionului, so- 

diferite unități 
25—30 de auto-

de 3—4 t, care
1—2 coopera-

în organizarea chemării 
la centru a cadrelor de 
conducere din cooperați- consider absolut necesară 
vele agricole. Intre 4 și 7 
octombrie a.c., de exem
plu, eu am fosă chemat de 
3 ori la raion la 4 oc
tombrie — cu planurile 
de dezvoltare- pe anii 
1966—1970 ; la 6- octom
brie — cu situația pro
ducției de porumb,, iar 'la .
7 octombrie trebuia Să mă. 
prezint la Banca Națio
nală cu documentația 
pentru acordarea credite
lor necesare în vederea 
procurării unui agregat 
de aspersiune. Fiind în 
vîrf de activitate, m-arn 
dus doar de 2 ori. Ca să 
nu mai vorbesc de pre
ședintele cooperativei 

■care, în anumite săptă- 
mîni, stă în unitate doar 
1—2 zile, restul timpului 
fiind plecat ba la Craiova, 
ba la Băilești. Ar fi

elaborarea în timpul cel 
mai scurt, de către Uniu
nea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Pro
ducție, a unui regu
lament de salarizare și 
premiere a șoferilor din 
cooperativele agricole.

Dezvoltarea continuă a 
cooperativelor agricole 
cere rezolvarea unitară, e- 
ficientă, a problemei folo
sirii judicioase, la întrea
ga capacitate, a parcului 
auto, ca sector important 
în economia acestor uni
tăți.

Ion PERȘINARU 
inginer agronom 
cooperativa agricolă 

. din Goicea Mare, 
raionul Băilești
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INTERVIUL NOSTRU

NOILE CONSTRUCȚII UNIVERSITARE

Fapte noi vin să ilustreze dezvoltarea continuă a învăfămîntului su
perior din fara noastră. în perioada actualului cincinal, noile spații de 
învăfămînt, cămine și cantine, laboratoare și clinici, biblioteci pentru 
studenfi vor totaliza o suprafață de aproape 300 000 metri pătraji și o 
valoare, de 1,5. miliarde lei.. In legătură cu stadiul acestor construcții, cu 
problemele care, se pun. în. ce privește realizarea lor la termenele sta
bilite, redactorul.ziarului nostru Mihai lordănescu a avut o convorbire 
cu tovarășul conf. univ. irig. CONSTANTIN PEȘTIȘANU, directorul Di
recției tehnice de construcții și investiții din Ministerul Invăfămînfulul >

— Pentru început am dori 
să menționați obiectivele con
strucțiilor universitare pe pe
rioada 1966—1970, precum și 
criteriile după care ele au fost 
stabilite?

— Vreau să subliniez că noile 
obiective de construcții universi
tare au fost fixate în urma unor 
ample și temeinice calcule preli
minarii, ținîndu-se seama de ci
frele de școlarizare din anul uni
versitar 1970—1971 și perspectiva 
creșterii lor după această dată 
pentru fiecare unitate din învăță- . 
mint, precum și de armonizarea 
capacităților institutelor politehni
ce din centrele universitare de a- 
ceeași mărime.

Pe scurt. în suprafața totală, 
construită pe circa 300 000 metri 
pătrați, se încadrează următoarele: 
noul local pentru Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" ; clă
dirile noi destinate facultăților de 
medicină veterinară ale Institute
lor agronomice din Iași și Cluj ; un 
local nou pentru Institutul agro
nomic din Timișoara ; un corp nou 
repartizat Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin"; un local 
în plus pentru Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu" ; local nou 
pentru Facultatea de farmacie din 
București ; spații noi de învăță- 
mînt la institutele politehnice din 
Cluj, Brașov, Iași — ale 
ror lucrări de construcții vor 
continua și după 1970 — la in
stitutele politehnice din Timi
șoara și Galați, la Institutul de 
mine " _
la universitățile și institutele 
arte plastice 
Modernizări 
efectuate și 
Craiova, la 
din Oradea, 
etc. Acestor 
li se adaugă noile construcții de 
cămine și cantine pentru circa 
19 000 de studenți, dintre care o 
parte au și fost date în folosință.

— Vă rugăm să ne infor
mați în ce stadiu se găsesc a- 
ceste construcții universitare?

— Pînă la sfîrșitul anului vor 
putea fi date în folosință, la fie
care din institutele agronomice 
din Iași și Cluj, clinici veterinare 
totalizînd o suprafață de 6 700 și. 
respectiv 7 000 metri pătrați, din 
cei 19 0Q0 și respectiv 13 000 metri 
pătrați prevăzuți pentru întreaga 
lucrare. In bilanțul realizărilor pe 
acest an vor mai figura și spațiile 
de învățămînt construite la Con
servatorul „Ciprian Porumbescu" 
și modernizările efectuate la Insti
tutul pedagogic din Oradea. Au 
fost începute lucrările la noul 
local al Institutului politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" și cele din prima 
etapă de dezvoltare a Institutului 
de Științe Economice „V. I. Lenin", 
iar în prezent este în curs de orga
nizare șantierul pentru construirea 
unei noi aripi a Institutului de ar
hitectură „Ion Mincu".

Realizări importante pot fi men
ționate și în domeniul căminelor și 
cantinelor studențești. Au fost sau 
vor fi date în folosință în cursul 
acestui an cîte un cămin de 400 de 
locuri fiecare la Brașov, Iași și 
Pitești și cu 1 200 de locuri la Ti
mișoara. O cantină cu 600 de locuri 
a fost terminată la Constanța, o 
alta cu 3 000 de locuri va fi în cu- 
rînd gata la Timișoara. Sînt în curs 
de execuție și alte localuri de că
mine și cantine la București, Iași, 
Timișoara, Craiova, Brașov, Galați, 
Suceava, Petroșeni, Oradea.

— Ce probleme mai impor
tante se fpun în legătură cu 
realizarea la termenele stabi
lite a tuturor construcțiilor 
universitare planificate?

— Experiența proiectării și exe
cutării unor asemenea lucrări ne

din Petroșeni, precum și 
de 

din București și Cluj, 
și completări vor fi 
la Universitatea din 
institutele pedagogice 
Baia Mare, Suceava 
spatii de învățămînt

permite să delimităm cîteva pro
bleme mai importante de care va 
trebui să ținem seama în reali
zarea tuturor obiectivelor de con
strucții universitare incluse în pla
nul cincinal. Nu spun un lucru nou 
afirmînd că reușita unei campanii 
ample de construcții universitare 
cere drept condiții esențiale per
spectiva clară a întregului proces 
de lucru, organizarea aprofundată 
a fiecărei etape, sincronizarea ac
tivității tuturor factorilor part.ici- 
panți. Bunăoară, asigurarea docu
mentației tehnice este o verigă 
hotărîtoare în îndeplinirea la timp 
și în bune condiții a prevederilor 
de plan. Cu sprijinul forurilor ști- 

' ințifice și tehnice cu care colabo
răm am reușit ca pînă în prezent 
să avem definitivată peste 60 la

sută din documentația necesară 
construcțiilor universitare din în
tregul plan cincinal. Unul dintre 
colaboratorii noștri apropiați, In
stitutul „Proiect-București", oferă 
în multe cazuri o documentație co
respunzătoare, temeinic fundamen
tată din punct de vedere științific 
și economic, elaborată într-un timp 
destul de scurt. Construcțiile uni
versitare din zona Institutului de 
științe economice „V. I. Lenin", de 
pildă, au fost proiectate într-un 
trimestru și, drept urmare, șantie
rul a putut fi deschis într-un timp 
record. Iată însă că în cazul Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu", 
același institut de proiectare, din 
cauza nehotărîrli în alegerea solu
țiilor tehnico-științifice, a dezacor
dului dintre colectivul de proiec
tant! și beneficiar — conducerea 
Institutului de arhitectură — a 
redactat proiectul lucrării în mai 
bine de 10 variante. Consecința ? 
Deși lucrarea se află de mult în 
studiu, proiectul de ansamblu a 
fost denifitivat abia în luna sep
tembrie, iar primele detalii de 
execuție vor fi date la sfîrșitul 
lunii noiembrie, ceea ce va face ca 
investițiile în valoare de 14 milioa
ne lei, repartizate acestei lucrări 
pe anul în curs, să nu poată fi fo
losite la această lucrare.

De elaborarea amplasamentelor 
depind într-o măsură hotărîtoare 
deschiderea la timp a șantierelor 
și execuția organizată a lucrărilor. 
Teoretic, toată lumea este de acord 
cu acest lucru ; cu toate acestea nu 
puține dintre deficiențele întîlnite 
în realizarea programului de con
strucții universitare provin 
subaprecierea modului cum 
pregătită această primă etapă. Des
chiderea șantierului la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" — ca 
să mă rezum doar la un exemplu 
— întîmpină încă greutăți dintr-o 
asemenea cauză.

Modul în care s-au desfășurat 
lucrările în acest an la institutele 
agronomice din Cluj și Iași, la a- 
menajarea căminelor din Iași și 
Brașov constituie o ilustrare eloc
ventă a faptului că acolo unde con
structorii cunosc bine proiectele, 
manifestă din timp atenție față de 
aprovizionarea cu materiale, orga
nizează corespunzător șantierele și 
procesul tehnologic, există certitu
dinea succesului deplin. Din pă
cate, nu o dată asemenea cerințe 
sînt mai mult deziderate decît re
alități. Iată un exemplu : în exe
cutarea lucrărilor de la Grupul 
studențesc Regie 2 din București — 
cuprinzînd cămine cu 2 000 de 
locuri și o cantină pentru 3 000 de 
studenți — întreprinderea de con- 
strucții-montaj nr. 3, aparținînd 
Sfatului popular a,l Capitalei, a a- 
doptat o nouă tehnologie fără. să 
analizeze dacă posibilitățile mate
riale existente o permit. Urmările 
n-au întîrziat să apară. Bilanțul 
activității pe acest șantier, cu un 
plan și așa destul de mic față de 
prevederile C.S.P. (întrucît con
structorul n-a acceptat decît lu
crări în valoare de 12 din cele 18 
milioane lei prevăzute inițial), se 
reduce pînă în prezent doar la lu
crări de 4,2 milioane lei. Restul 
fondurilor de aproape 8 milioane, 
repartizate pe acest an, rămîn 
astfel nefolosite, iar graficul de 
execuție a devenit o simplă for
malitate.

După cum se vede, o fisură ori
cît de mică în conceperea, organi
zarea și desfășurarea lucrărilor se 
concretizează în pierderi de timp 
și materiale, în nefolosirea unor 
fonduri importante, repartizate 
dezvoltării bazei tehnico-materiale 
a învățămîntului superior. Pe ce 
căi vor trebui evitate în viitor ase
menea neajunsuri ? Soluția nu 
este decît una singură : precizie 
maximă în planificarea și organi
zarea lucrărilor, rigurozitate și 
înaltă exigență în elaborarea și în
deplinirea planului, o susținută 
disciplină tehnică și financiară, 
manifestate pe parcursul întregii 
perioade de construcții universi
tare.

din 
este

din Capitala. Au început tezele pe trimestrul I

9 WARLOCK — cinemascop^ Sal# 
Palatului (seria de bilete 1 816 — oro

‘le 19,30), Patria (completare Năică șl 
barza) — 9 ; 12 j 15 ; 18 i 21, Fero
viar — 8 ; 10,30 ) 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Excelsior — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.30, Melodia (completare Orizont 
științific nr. 6/1966) — 9 i 12 ; 15 | 
18; 21.
a TUNELUL — cinemascop : Republi
ca — 9 ; 11,15) 13,45) 16,15; 18,45 |
21.15, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16 ; 
18,30; 20,45 (Ia ambele completare 
6 000 de ani), Victoria (completare 
Orizont științific nr. 6/1966) —• 9 ; 
11,15 , 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Fla
mura (completare Visez Marisî — 9 |
11.15 ) 13,30 ; 15,45 î 18,15 ; 20,45.
© MAGAZINUL DE PE STRADĂ 
MARE : Luceafărul — 10 ; 12,30 |
15.15 ; 18 ; 20,45, Arta — 9 ; 12 , 15 | 
18 ; 20,45.
O RIO ESCONDIDO : Cinemateca ©9
10 ; 12. ; 14.
©WEEK-END LA ZUYDCOOTE — c!h 
nemascop : București — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21, Gloria (com
pletare Orizont științific nr. 6/1966)
— 9 ; 11,30 r 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
a MĂRTURISIRILE UNUI DOMN CU 
CAMERĂ MOBILATĂ : Capitol (corn- 
pletare Putna 500) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, Aurora (completare 
Invizibilul vizibil) — 8,30 ; 10,45 ; 13 f
15.30 ; 18 ) 20,30.
0 MINUNATA ANGELICĂ — cinema
scop ; Festival (completare George 
Coșbuc, cîntărețul pămîntulul româ
nesc) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ;
18.45 ; 21,15, Modern (completare In
vizibilul vizibil) — 9; 11,30; 14 ;
16,30; 18,45; 21,15.
© IANOȘIK — cinemascop (ambeld 
serii) : Lumina — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Central (com
pletare Timpul, legende, oameni de 
știință) — 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ;
20.15.
9 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I t U- 
nion (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Ga
lați) — 15,30 ) 17,45 ) 20,30, Flacăra 
(completare Invizibilul vizibil) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 9.
O FOTO HABER : Doina (completare 
Liniște) — 11,30; 15,45; 18,15; 20,45.
9 ANACONDA — NĂICĂ ȘI BAR
ZA — 3X3 = ...?: Timpuri Noi —« 
9 — 21 în continuare.
© CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEĂ- 
POLE : Giulești (completare Dimen
siuni) — 15; 18; 20,45.
® DILIGENȚA : înfrățirea între po
poare (completare Vizita conducători
lor de partid șl de stat în regiunea 
Galați) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
Rahova (completare Soarele rănit) —■
15.30 ; 18 ; 20,30.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA I : Dacia 
(completare Soarele rănit) — 8,30 —•
13.30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21.
® ZORBA GRECUL:
17.45 ; 20,30.
O NU SÎNT COPACI 
Crîngași — 15,30; 18;
0 LAGUNA DORINȚELOR : Grivița 
(completare Orizont științific nr. 6/ 
1966) — 9, 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 21.
O VERIFICAT, NU EXISTA MINE I : 
Bucegi (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Bacău) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; ‘17,45 ;
20.30.
O CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Unirea 
(completare Deschiderea noului an 
universitar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE : Vitan — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® CASA DIN MONTEVIDEO — cine
mascop • Miorița — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 
17,45 : 20,30.
® CENUȘĂ —- cinemascop (ambele 
serii) : Munca — 16; 19,15; Lira — 
16 ; 19,30.
0 CLEOPATRA —, cinemascop (am
bele serii)': Popular — 16 i 19,30.
© VREMEA 
(completare
15.30 ; 18 ;
© SUZANA 
(completară '
— 16: 18;

iași Expoziție consacrată

tradițiilor teatrului românesc
In întîmpinarea sărbătoririi a 

150 de ani de la reprezentarea în 
casele hatmanului Costache Ghica . 
a piesei „Mirthil și Chloe", primul 
spectacol în limba română, s-a 
deschis o expoziție la Biblioteca 
centrală universitară din Iași. 
Vizitatorii cercetează cu inte
res numeroase exponate, fo
tografii și reproduceri, înfăți- 
șîncl figurile unor promotori 
ai teatrului în limba națio
nală : Gheorghe Asachi, Mihail 
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 
Costache Negruzzi, Alecu Russo, 
diverse fotocopii, facsimile din 
lucrări ale dramaturgilor noștri și 
din traduceri, jucate în decursul 
deceniilor pe scena Naționalului 
ieșean. Un loc de frunte îl ocupă 
lucrările lui Vasile Alecsandri 
— „capul de afiș" constituindu-l 
fragmentele din „Farmazonul din 
Hîrlău", prima lucrare originală

inspirată din realitățile vieții ro
mânești.

Expoziția cuprinde, de aseme
nea, diverse publicații, fotocopii 
din presa vremii în legătură cu 
activitatea prodigioasă a unor 
actori de mare- prestigiu — Mihai 
Pascaly, Aglaie Pruteanu, 
Liciu, Petre Sturza, C. B. Penel, 
State Dragomif, Toni și 
Sturdza Bulandra, Ion Manolescu, 
Maria Ventura, și mulți alții, a 
unor regizori și scenografi — Ion 
Sava, Aurel Ion Maican, Th. Ki- 
riacoff, a unor scriitori care au 
condus teatrul din Iași de-a lun
gul anilor — Mihail Sadoveanu. 
Mihai Codreanu, Ionel Teodorea- 
nu, G. M. Zamfirescu, G. To- 
pîrceanu.

Un mare număr de documente 
înfățișează activitatea Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" în 
anii noștri.

Petre

Lucia

S-a vorbit, în ultima vre
me în Occident, îndeosebi, 
de o adevărată „criză” a 
comparatismului literar. Du
pă aproape trei sferturi de 
veac de evolufie a studiu
lui literaturii comparate sub 
înrîurirea dominantă a șco
lii lui F. Baldensperger, Paul 
van Tieghem și J.-M. Carre, 
disciplina s-a aflat dintr-o 
dată într-un impas spre mi
rarea unora și surpriza al
tora. Au început atunci dis
cuții cu privire la „simpto- 
mele crizei" și la motive
le ei.

S-au ivit însă și slujitori 
ai comparatismului care 
n-au acceptat caracterizarea 
sceptică de mai sus ca, de 
pildă, eruditul atît de sen
sibil la inovafii profesorul 
Etiemble de la Sorbona. 
realitate, ca de multe ori 
asemenea cazuri, nu de 
„criză" poate fi vorba, 
mai curînd de un popas 
cursul unei evoluții agitate 
cu care prilej s-a impus re
examinarea temeinică a do
meniului și metodelor știin
ței în discuție.

Faptul e cu afît mai ne
cesar cu cît studiile de lite
ratură universală și compa
rată au devenit tot mai nu
meroase în ultimul timp, în 
toate fările și nu mai pufin 
la noi. într-un moment în 
care circulația bunurilor ma
teriale și spirituale cunoaș
te un ritm fol mai accele
rat, comparatismul tinde a 
se situa pe unul din pla
nurile cele mai înaintate 
ale cercetării științifice.

După cum se știe, docu
mentele de partid au relie
fat — cu numeroase prile
juri — importanța relațiilor 
internaționale pe tărîmul 
științific, în cuvînful rostit 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea so
lemnă a centenarului Aca
demiei Republicii Socialiste 
România problema a fost 
reluată. „Este știut că știin
ța și cultura au jucat întot
deauna un rol important în 
cunoașterea și apropierea 
dintre popoare, în colabo
rarea activă a acestora în 
slujba cauzei progresului’,

de prof univ. dr. docent Al. DIMA
membru corespondent

al Academiei Republicii Socialiste România

spus secretarul general al 
C. al partidului, constatînd 

(ara

a
C.
totodată că )ara noastră 
se manifestă ca „parte inte
grantă activă a știinfei și 
culturii mondiale". Este evi
dent că studiile comparatis
te servesc, în domeniul ști
inței literare, tocmai aceste 
feluri și că, prin urmare, li 
se cade o atenfie din cele 
mai susfinute.

Vom însemna aci doar cî-

dia pe acestea cu toate 
componentele lor. Regreta
tul Tudor Vianu a găsit și 
aici o imagine sugestivă 
spre a statua noul punct de 
vedere. S-a creat „o revo
luție coperniciană" în 
prinsul comparatismului, 
observat învățatul 
soaiele devenind 
noastră structură 
în jurul căreia < 
diferitele influente

cu- 
a 

I nostru, 
propria 

specifică 
gravitează 

străine.
în 
în 
o 
ci 
în

PUNCTE DE VEDERE

teva observații de bază cu 
privire la orientarea gene
rală a acestor cercetări. So
cotim că cea dintîi datorie 
a comparatiștilor noștri îna
inte de a purcede la studii 
aplicative pe teme precise 
e cercetarea însăși a baze
lor comparatismului. Nu se 
mai poate vorbi astăzi de 
reducerea comparatismului 
la așa-numitul „izvorism", la 
depistarea influentelor străi
ne și la considerarea lor ca 
generatoare dominante ale 
fenomenului literar. Subor
donarea înrobitoare fafă de 
un model din afară, oricît 
de Ilustru ar fi el, consti
tuie în primul rînd o gre
șeală de metodă, necores
punzătoare faptelor istorice. 
Dar nu numai afît. După 
cum „traducfiunile nu fac o 
literatură", cum spunea od!- 
nioară Koqălniceanu, nici 
izvoarele străine nu con
struiesc o literatură origina
lă. Comparatismul științific, 
marxist, a trebuit să res
pingă — cu drept cuvînt — 
o astfel de concepție. El a 
deplasat atenfia de la facto
rul emițător al influentelor 
la cel al condițiilor recepti
ve, propunîndu-și a le sfu-

(Agerpres)

Cinematografia japoneză 
— destul de vag cunoscu
tă la noi prin cîteva filme 
de-a lungul anilor — este 
poate cea mai vastă la ora 
de fată. Judecînd după cifra 
producției (aproape 400 de 
filme anual) ea se situează 
pe primul loc în lume. într-o 
asemenea cinematografie își 
găsesc expresie o seamă de 
modalități, de școli chiar, iar 
personalități dintre cele mai 
marcante imprimă-filmului ja
ponez fendinfe ce-l diferen
țiază atît înlăuntrul masivei 
producții naționale, cît și pe 
plan mondial. Există, evi
dent, și un capitol înțfea-; 
juns de amplu — al realiză
rilor pur comerciale, carp • 
seamănă cu fot ce se face și 
prin alte părfi în același 
spirit. Dar filmul japonez ca 
atare devine fof mai' cunos
cut prin ceea ce aduce fel 
specific, prin producții care 
exprimă un punct de vedere 
propriu asupra unor proble
me de interes general uman. 
Un asemenea film este Fe
meia nisipurilor.

Pe ecranele lumii, filmul 
tînărului Hiroshi Teshigahara 
a cunoscut aprecieri dintre 
cele mai înalte, alături de 
rezerve, de încercări de a fi 
explicat prin comparație. 
Pentru că filmul trăbuie, de 
bună seamă, să fie explicat. 
Reacția sălii pe alocuri, în

FEMEIA NISIPURILOR
timpul proiectării) este o do
vadă în acest sens. Și atunci 
despre Kobo Abe, scriitorul 
japonez al cărui roman a 
fost sursa scenariului filmu
lui de fajă, s-a spus că ar 
fi creator al unei atmosfere 
kafkiene. Una din lucrările 
cele-mai. reprezentative ale 

“uhuiTgindltor cum a fost Ca
mus a fost și ea citată : mi- 
tul"Jui Sisif (ilustrare a filo
zofiei afcWrde a strădaniei 
fără firsalîtafe). S-ar putea ca 
filmul lui Teshigahara să 
«conțină similitudini cu o sea
mă de opere, de pare se 
deosebește totuși fundamen
tal. Dar cred că nimic nu-l 
poale explica mai bine de
cît propriile lui teze. Căci 
Femeia nisipurilor — cu ori- 
cîfe trimiteri ar avea și chiar 
dacă are capacitatea de a 
extinde observajia sa la alte 
universuri umane — este în- 
tîi de toate un film japonez. 
Este o operă izvorîtă dintr-o 
colectivitate pe care, deșt o 
intuim mai mult decît o 
vedem, o simțim angajată 
într-o aprigă luptă cu exis-

fen(a cotidiană, cu legile ei 
aspre, cu probleme ce im
pun rezolvări neechivoce și 
pline de sacrificii.

Ne aflăm de bună seamă 
în fa|a unul film cu un în
treg univers de simboluri, un

marginea unul cătun locuit 
angajați 

într-o luptă tară preget cu 
a 

să

de niște oameni

elementele naturii spre 
putea exista. Este dus 
fie găzduit peste noapte la 
o văduvă ce își are casa in

CRONICA FILMULUI
EH

film a cărui înțelegere de
plină este condiționată de 
interpretarea acestora. Este 
poate locul să amintesc acea 
destul de lungă secvență de 
la început în care un fir de 
nisip zărit parcă la micros
cop capătă o înfățișare ma
sivă, de stîncă,' spre a se 
pierde apoi, — privit cu o- 
chiul liber — în marea de 
nisip veșnic și inexorabil 
mișcătoare. Fabulația filmului 
este la drept vorbind destul 
de simplă. Un tînăr profe
sor și entomolog se rătăceș
te printre dune ajungînd la

tr-o groapă, între dunele de 
nisip. Și prin voia sătenilor 
este obligat să rămînă acolo 
spre a o ajuta să îndepli
nească o muncă, în aparen
tă dintre cele mai neînsem
nate, dar de care colectivi
tatea micii așezări are ne
voie. Ne aflăm din această 
clipă în fafa a două planuri 
de desfășurări dramatice, a 
două procese de dezvăluire 
a concepțiilor de viată : pe 
de o parte tînărul cu preo
cupările lui pînă atunci le
gate doar de lumea acelor 
mici vietăți care înfipte în

vîrful acelor trebuiau să-i a- 
ducă într-o zi gloria de a fi 
trecut într-o enciclopedie ; 
pe de alta văduva al cărei 
sof și copil fuseseră înghi- 
țiți de nisip în mod tragic, 
femeia care își iubește satul, 
știe că oamenii se poartă 
frumos cu ea, îi simte alături 
deși nu-i vede decît din 
fundul gropii ei, își dă con
tribuția de muncă noapte de 
noapte umplînd lăzi de nisip 
ce apoi sînt cărate la supra
față cu ajutorul scripetelul. 
Conflictul se naște între a- 
cesf tînăr ce privește destul 
de egoist existenta, exilîn- 
du-se de fapt și poate in
conștient în afara socialului, 
în lumea căutărilor lui, și 
văduva aparent captivă, care 
are totuși un sentiment de 
eliberare prin aceea că
simte utilă colectivității, că 
oamenii au nevoie de ea și 
de munca ei. Problema li
bertății individului este pri
vită din două unghiuri, cu 
toate implicațiile dramatice 
pentru unii, pe care le are 
dobîndirea sentimentului de

se

responsabilitate fafă de cei
lalți.

Pledoaria filmului nu ur
mează totdeauna un drum 
drept, ci pare să se fină 
după meandrele unei con
științe ce nu se lasă do
mesticită decît de revelația 
rațiunii de a exista, cînd își 
află scopul, legal și de cîș- 
tigarea sentimentului de uti
litate pentru ceilalți. Iar dacă 
i se reproșează filmului lui 
Teshigahara unele lungimi, 
cred că ele frebuie să fie 
considerate ca o dimensiune 
necesară, ca o componen
tă a climatului lui dramatic, 
fără de care faptele ar pu
tea căpăta o precipitare ne
justificată, capabilă să ne 
facă să zîmbim, în loc să ne 
emoționeze.

Poate că am zăbovit prea 
mult asupra sensurilor filmu
lui fără să fi vorbit despre 
calitățile lui artistice propriu- 
zise. Dar ele sînt dizolvate 
în operă. Căci actorii, de 
dimensiuni pu(in obișnuite, 
par într-un film de ficfiune 
— în care orice fapt devine 
o metaforă — niște eroi 
reali. Iar arta regizorului și 
a operatorului este atît de 
mare încît — cum bine spu
nea cineva — nisipul devine 
și el un mare actor.

Mircea ALEXANDRESCU

De asemenea, acoperirea 
domeniului comparatist cu 
suma relațiilor internaționa
le nu corespunde nici la 
realități istorice, pentru mo
tivul simplu că între litera
turi n-au existat numai con
tacte, influenfe, împrumu
turi reciproce, ci și para
lelisme ce apăreau în afa
ra apropierilor directe. li
nele curente din preajma 
și de după primul război 
mondial ca, de pildă, exis
tențialismul sau expresionis
mul au apărut concomitent 
în mai multe țări, dar fără 
a exprima numaidecît îm
prumuturi de la unele la 
altele. Expresionismul 
man și cel francez nu 
supun, în mod necesar, îm
prumuturi. ci au apărut din 
aceleași condiții economico- 
sociale în perioada de la
sfîrșitul secolului trecut și
începutul veacului nostru.

Comparatismul marxist a 
acordat o accentuată atenfie 
paralelismelor. Paralelismele, 
existente în multe perioade 
ale istoriei literaturii univer
sale, se reazemă pe condiți
ile sociale și spirituale ana
loge care generează feno
mene de suprastructură ar
tistică 
toare. 
mul și 
nesc nu sînt expresia exclu
sivă a unor ecouri ale 
cărilor literare similare 
străinătate, ci ne apar 
terminate de condifhle 
terne asemănătoare în 
nele privințe cu cele 
alte părți. Influentele sînt ele 
însele. în fond, posibile din 
pricina paralelismelor situa
țiilor economico-sociale a- 
naloge către care noile 
cercetări ale comparafismu- 
lui românesc ar trebui să 
se îndrepte cu precădere.

Adevăratul spirit al com
paratismului șfiinfific ne în
deamnă însă și spre un alt 
domeniu pe care, de ase
menea, documentele de 
partid îl reliefează perma
nent. Tnfr-adevăr, compara- 
fismul nu frebuie redus nu
mai la studiul influentelor 
străine sau la cel al parale
lismelor. El nu poate negli
ja o altă serie de fenome
ne și anume pe cele care 
apar independent și origi
nal în cuprinsul unei litera
turi nafionale. Vom da un 
exemplu de pe tărîmul fol
clorului literar.

Opinia obștească vede în 
producțiile populare opere 
strict specifice, pe tot în
tinsul lor. în realitate cer
cetările au arătat de mult 
că numeroase motive, 
pildă cele din domeniul 
basmelor și baladelor noas
tre, sînt cuprinse în cataloa-

gele inlernafionale ale fol
clorului și circulă la multe 
popoare. Folclorul româ
nesc are, după cum se șfie, 
teme comune cu multe ope
re ale folclorului sud-esf 
european, dar toate aceste 
indiscutabile fapte nu anu
lează deloc existenfa și per
manenta unui miez specific 
national care poate îmbră
țișa două forme : producții 
originale fără coresponden
te la alte popoare ca de 
pildă, și mai cu seamă „Mi
orița" — o capodoperă a 
literaturii universale, recu
noscută ca atare de cerce
tători străini de seamă ca 
Leo Spitzer. Ramiro Ortiz, 
și alfii și producții care răs- 
frîng în mod diferențial a- 
ceeași tematică internațio
nală, cum e, de asemenea, 
cazul unor basme și balade.

lată deci că un obiectiv 
de seamă al comparatis
mului nu poate fi inclus nici 
printre relațiile international 
le, nici printre paralelisme. 
El cuprinde sectorul cu to
tul specific al unei litera
turi, particularitatea ei a- 
firmată în mod accentuat. 
Aceasta nu poate fi , însă 
identificată în mod direct, 
ci prin contribuția eficace a 
metodei comparatiste care 
— conlruntînd operele dife
ritelor literaturi între ele — 
descoperă ceea ce le dife
rențiază.

Putem conchide, prin ur
mate că alături de 
influentelor și 
lor, unul din
cele mai de seamă ale com- 
parafismului nu va putea să 
nu fie cercetarea specificu
lui literaturii naționale, ceea 
ce vechiul comparatism a 
ignorat aproape cu fotul. 
Comparatismul știinfei lite
rare românești va trebui 
să-și îndrepte și el efortu
rile permanente, și esenția
le spre determinarea, în ul
timă instanță, a structurii di
namice, a specificului natio
nal prin care se răsfrîng 
deopotrivă influentele și 
paralelismele dintre litera-

Buzești — 15 /

PE STRADĂ t 
20,30.

și literară, asemănă- 
lată de ce romantis- 
realismul critic româ-

studiul 
paralelisme- 
obiectivele

Popular
ZĂPEZILOR : Moșilor 

în orașul Iui Pușkin) — 
20.30.

ȘI BĂIEȚII : Cosmos 
Centum anni Academiae) 

i 20,15.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
Viitorul (completare în orașul Iui 
Pușkin) — 1.5,30, 18 ) 20,30.
© ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : 
Colentina (completare Prezintă pisica) 
— 15,30: 17,45: 20.
0 CALATORUL CU BAGAJ : Volga 
(completare Invizibilul vizibil) — 9 ; 
11,30) 15,30. 18, 20,30.
® FEMEIA NISIPURILOR : Floreasca

— 9 i 12 > 15 , 18 i 20,45.
O FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop ■ Progresul (completare 
Soarele rănit) — 15,30 >18) 20,45.
0 STEAUA FĂRĂ NUME : 
Sării (completare Soarele 
15,30 ; 18 i 20,30.
9 YOYO : Ferentari (completare Ziua 
recoltei) — 15,30 ; 18 » 20,30.
® ALFABETUL FRICII : Cotroceni — 
15,15 ) 18 ; 20,45.
® AVENTURILE LUI WERNER HOLT

— (ambele perii) : Pacea — 15,45 i 19.

de

Drumul 
rănit) —

® Teatrul de operă
• Teatru] de stat de
© Teatrul National
ȘOARECI - 19.30, (sala Studio)": O FEMEIE CU BANI — 19,30? T' 
® Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI - 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bel Schitu Măqureanu 
nr. 1) ; OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER - 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC Al IV-LEA — 
20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : UN LUP MtNCAT DE OAIE

20.
Teatrul ,,Barbu Delavrancea” : VIFORUL — 20.
Teatru! Mic : RICHARD AL II-LEA 19,30

® Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SAMARCAND — 16.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER ÎN TARA 
PĂPUȘILOR — 16,30.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI _ 20.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor î MAGIS-. 
TRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

și balet : AIDA — 19.
operetă : SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30. 
„I. L. Caragiale” (sala Comedia) : OAMENI ȘI

©

18,00 —- Telerebus școlar.
18,50 — Publicitate.
19,00
19,20
19,23
19,40
20,10
20,30

22,40
22,50

— Telejurnalul de seară,
— Buletinul meteorologic.
— Recita) poetic din versurile lui Vasile Voiculescu.
— Pagini din istoria filmului în România (I).
— Divertisment muzical.
— Seară de teatru : „Pulbere purpurie" de Sean O'Casey. In

terpretează un colectiv de actori de la Teatrul de Stat din 
Brașov. în pauze — Filmul : — „Punct de gravitație" : — 
Telefilatelia.

— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.
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Semnarea Protocolului privind 
livrările reciproce de mărfuri 

între România și U.R.S.S. pe anul 1967
Ca rezultat al terminării tratati

velor rodnice dintre delegațiile 
guvernamentale ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovie
tice, care s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, la 14 noiembrie s-a sem
nat la București Protocolul privind 
livrările reciproce de mărfuri în
tre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste pe anul 1967.

Volumul de livrări reciproce din
tre cele două țări pe anul 1967 va 
reprezenta 730 milioane ruble, de
pășind cu circa 9 la sută volumul 
prevăzut în protocolul pe anul 
1966.

România va livra în U.R.S.S. 
mașini-unelte, instalații de foraj și 
alte instalații pentru industria pe
trolieră, utilaje electrotehnice, na
ve, produse petroliere, laminate și 
țevi de otel, produse sodice și alte 
produse chimice, cherestea, mobilă 
și alte produse din lemn, confecții, 
fructe și legume proaspete și con
servate și alte mărfuri.

U.R.S.S. va livra în România ma
șini-unelte, utilaje de ridicat, 
transportat și pentru construcții, 
utilaj electrotehnic, de telecomu
nicații, autoturisme, cocs, cărbune 
cocsificabil, minereu de fier, fero
aliaje, produse chimice, laminate

PLECAREA MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR AL U.R.S.S.
I

N. S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., și dele
gația economică pe care a condus-o 
în vizita de cîteva zile în tara 
noastră au părăsit luni după-amia- 
ză Bucureștiul, înapoindu-se în 
patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de

încheierea unor acorduri comerciale 
între România și R. A. U.

în urma tratativelor care au a- 
vut loc la București, între delega
țiile Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Unite, s-au 
semnat la 14 noiembrie Acordul 
comercial de lungă durată și Acor
dul de plăti de lungă durată pe 
perioada 1967—1970, precum și 
Protocolul privind schimburile de 
mărfuri între cele două țări, pen
tru anul 1967.

Potrivit Protocolului, România 
va livra în Republica Arabă Unită 
mașini și utilaje, produse chimice, 
produse petroliere, cherestea și alte 
produse din lemn, ciment, tutun, 
anvelope, produse alimentare etc. 
Republica Arabă Unită va exporta 
în România bumbac, orez, țesături 
și fire de bumbac, iarbă de mare, 
fructe citrice, arahide etc.

handbal Scoruri strinse 

în„CupaBueiireștiului“
In sala Floreasca din Capitalâ au 

continuat aseară întrecerile compe
tiției internaționale feminine de 
handbal „Cupa orașului București". 
Întîlnind redutabila reprezentativă a 
Budapestei, selecționata de tineret a 
Bucureștiului a obfinut un valoros 
rezultat de egalitate : 8—8 (6—4). A 
doua întîlnire, București—Moscova, 
s-a încheiat cu victoria sportivelor 
noastre, la scorul de 10—9 (6—6). As
tăzi, începînd de la ora 18, au loc 
meciurile București (tineret)—Mosco
va și Budapesta—Belgrad. 

cova
Foto : A. Cartolan

de ofel, bumbac, diverse bunuri de 
consum și alte mărfuri.

Noul protocol comercial va con
tribui la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare economică 
dintre cele două țări.

Protocolul a fost semnat din îm
puternicirea Guvernului Republi
cii Socialiste România de către mi
nistrul comerțului exterior, Gh. 
Cioară, și din împuternicirea Gu
vernului U.R.S.S. de către minis
trul comerțului exterior, N. S. Pa
tolicev.

La semnare au asistat Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii altor 
ministere.

Au fost prezenti A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Au participat, de asemenea, 
membrii celor două delegații care 
au purtat tratativele.

★

Cu prilejul semnării protocolu
lui, Gheorghe Cioară a oferit un 
dejun în saloanele hotelului 
Athenee Palace.

(Agerpres)

Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, de membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior.

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

(Agerpres)

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Ilie Voicu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, și din partea R.A.U. de Hus
sein Khaled Hamdi, subsecretar de 
stat la Ministerul Economiei și 
Comerțului Exterior al R.A.U.

La semnare au asistat Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum și 
Mohamed Fahmy Hamad, amba
sadorul Republicii Arabe Unite la 
București.

Au participat, de asemenea, 
membrii celor două delegații care 
au purtat tratativele.

★

Cu prilejul semnării, Ilie Voicu 
a oferit un dejun în saloanele hote
lului Athenee Palace.

(Agerpres)

„Cupa campionilor europeni" la polo

Dinamo București învingătoare la Szczecin
Echipa de polo pe apă Dinamo 

București a cîștigat turneul inter
național de la Szczecin, contînd 
pentru calificarea în turul urmă
tor al „Cupei campionilor euro
peni". Reprezentanta țării noastre 
a obținut victoria în toate cele

OLIMPIADA DE SAH
La Olimpiada de șah 

de la Havana, după 
victoria în fața echipei 
Argentinei, selecționata 
de șah a României a 
cîștigat în runda a 8-a 
și meciul cu selecționa
ta Bulgariei, realizînd 
punctajul de 2,5—1,5. 
In runda a 9-a echipa 
țării noastre a întîlnit-o 
pe cea a Islandei. Din

totalul de 4 partide, în 
timpul reglementar de 
joc s-a încheiat una 
singură, cîștigată de is
landezi, care conduc 
deocamdată cu 1—0.

Alte rezultate: Iugo
slavia — Cuba 2—1 (1); 
Bulgaria — Cehoslova
cia 2—1 (1); Danemar
ca—Norvegia 1—0 (3); 
U.R.S.S. — Ungaria 
0,5—0,5 (3); S.U.A. —

PE AGENDA SĂPTĂMÎNII
Două meciuri 
internaționale de fotbal

In această săptămînă fotbaliștii 
români susțin noi întîlniri interna
ționale. Prima reprezentativă a țării 
are programat joi, la Ploiești, un 
joc amical în compania selecționa
tei Poloniei, care în ultima vreme 
a înregistrat o serie de rezultate 
bune. Partida de la Ploiești — a 
18-a din istoria confruntărilor fot
balistice România—Polonia — este 
programată pe stadionul „1 Mai* * 
cu începere de la ora 14,30 și va 
fi condusă de o brigadă de arbitri 
francezi. Pînă în prezent jucătorii 
români au învins de șapte ori, cei 
polonezi o dată, iar nouă partide 
s-au terminat la egalitate. Ultima 
confruntare a avut loc în 1964 la 
Chorzow și s-a încheiat nedecis : 
1—1. Pentru meciul de joi, lotul po
lonez cuprinde 16 jucători, printre 
care Liberda, Faber, Galeczka, 
Kovalik. Din lotul român fac parte,

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Berlin, o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Chirilă Cos- 
tică, membru al C.C. al U.T.C., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Cluj al U.T.C., care, la invi
tația organizației „Tineretul Liber 
German", va face o vizită de prie
tenie în R.D.G.

★
O delegație de ziariști români, 

condusă de George Ivașcu, vice
președinte al Uniunii Ziariștilor, a 
plecat în Republica Federală a 
Germaniei, unde, la invitația Ofi
ciului de presă și Informații al 
guvernului federal, va face o vi
zită de documentare.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 noiembrie : în tară : vreme 
relativ rece, cu cer mai mult noros. 
Vor cădea precipitații mai frec
vente in estul tării, Vînt potrivit, 
cu intensificări. Temperatura în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse

înțelegere
româno -luxemburgheză cu 
privire la ridicarea nivelului 
reprezentării diplomatice

Intre guvernele Republicii Socia
liste România și Marelui Ducat al 
Luxemburgului' a intervenit o în
țelegere cu privire la ridicarea ni
velului reprezentării diplomatice 
dintre cele două țări la rangul de 
ambasadă.

VIZITELE DELEGAȚIEI P. C. DIN SUEDIA
Delegația Partidului Comunist 

din Suedia, compusă din tovarășii 
Fritjof Lager, membru al Comite
tului Executiv al Conducerii P.C. 
din Suedia, și Ake Pettersson, 
membru al Comitetului regional 
Bohuslan al P.C. din Suedia, aflată 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., și-a continuat călătoria prin 
țară.

în regiunea Banat, delegația a 
făcut o vizită la sfatul popular re
gional. Tov. Vasile Daju, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele sfa
tului, a vorbit oaspeților despre 
principalele preocupări ale orga
nelor .administrației locale, Dele
gația s-a întîlnit cu conducătorii 
Consiliului regional al sindicatelor,

închiderea 
industriale a

Duminică s-a închis Expoziția 
industrială a R. P. Bulgaria de la 
București. Deschisă între 1 și 13 
noiembrie, ea a trezit un viu in
teres atît în rîndurile oamenilor 
de specialitate, cît și ale publicu
lui larg bucureștean. Numeroși 
specialiști români — atît din Ca
pitală, cît și din alte orașe ale 
țării — au avut convorbiri cu spe
cialiști bulgari, aflați la expoziție, 
s-au interesat de caracteristicile 
tehnice și performanțele unor pro
duse ale industriei bulgare.

La închidere, Ivan Davidov, se
cretar general al Camerei de Co
merț a R. P. Bulgaria, directorul 
expoziției, a declarat, printre alte
le, redactorului Agenției de presă 
„Agerpres", Mircea Bumbac :

Expoziția noastră, organizată la 
București, a avut ca scop să facă 
cunoscute poporului român, spe
cialiștilor, activiștilor din comerț 
și tuturor vizitatorilor, posibilită - 
țile industriei constructoare de 
mașini bulgare, ale industriei chi
mice și electrice. Au fost expuse, 
de asemenea, cîteva produse din 
industriile metalurgică, farmaceu
tică și ușoară.

Ne bucură faptul că expoziția a 
trezit interes, fiind vizitată de a- 
proape 100 000 persoane. O deose
bită cinste pentru noi a consti
tuit-o vizita conducătorilor de 
partid și de stat ai Republicii So
cialiste România, în frunte cu se- 

patru partide susținute. în ultimul 
meci ea a dispus cu 7—3 (1—0, 
0—1, 2—0, 4—2) de B.V.S.C. Buda
pesta. In etapa următoare, semifi
nală, Dinamo București va evolua 
în turneul de la Zagreb.

Argentina 1,5—0,5 (2); 
Spania — R. D. Ger
mană — toate partidele 
întrerupte. In clasament 
conduce echipa U.R.S.S. 
cu 22,5 puncte (3), ur
mată de S.U.A. — 22 
(2), Iugoslavia — 22 (1) 
etc. Selecționata Româ
niei ocupă în prezent 
locul VIII cu 17,5 
puncte și trei partide 
întrerupte.

printre alții, M. Ionescu, Popa, Dan, 
Mocanu, Ghergheli, Dobrin, Pîrcă- 
lab, Dridea I, Frățilă, Lucescu.

Stadionul „Republicii" din Capi
tală găzduiește miercuri, începînd 
de la ora 15,30, întîlnirea dintre lo
tul olimpic al României și selecțio
nata de tineret a R. F. Germane. 
Pentru acest meci selecționerul 
Dettnam Kramer a reținut un lot de 
17 jucători, printre care, Nigbur 
(Schalke 04), Rumor (F. C. Koln), 
Bella (Meidericher), Neuberger 
(Borussia Dortmund).

Echipa Steaua debutează 

în „C. C. E.“ la baschet
Joi, la ora 20, în sala Floreasca 

din Capitală va avea loc meciul in
ternational masculin de baschet din
tre echipele Steaua și Union Kuen- 
ring Viena din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". Returul se va 
desfășura la 24 noiembrie, la Viena.

(Agerpres)

Numirea noului 
ambasador al României 
în R. S. Cehoslovacă

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Ion Obradovici a 
fost numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
în locul tovarășului Gheorghe Ni- 
țescu, care a primit o altă însăr
cinare.

a vizitat construcții noi din Timi
șoara, serele și uzina de vagoane 
din Arad și cooperativa agricolă 
de producție Biled.

în regiunea Brașov, delegația a 
fost primită la comitetul regional 
de partid de tov. loan Voina, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului re
gional, care i-a informat pe oas
peți despre activitatea organizației 
de partid regionale. Delegația a 
vizitat uzina „Tractorul", noile 
cartiere brașovene și centrul tu
ristic Poiana Brașov.

în cursul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de tov. Constantin He- 
răscu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Expoziției
R. P. Bulgaria
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Contactele stabilite în acest timp 
cu specialiștii români și organiza
țiile comerciale au creat noi posi
bilități de export pentru mărfurile 
industriale bulgare către țara dv. 
Expoziția a coincis cu convorbirile 
purtate între reprezentanții Bul
gariei și României în vederea sta
bilirii Acordului privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 1967. Con
form acestuia, se prevede ca în 
anul viitor schimbul reciproc de 
mărfuri să sporească aproape de. 
2 ori, în comparație cu anul a- 
cesta.

în munca noastră de organizare 
a expoziției, a arătat în încheiere 
Ivan Davidov, am fost ajutați 
foarte mult de conducerea Came
rei de Comerț din România, pen
tru care mulțumim și pe această 
cale. Dumneavoastră aveți un pa
vilion minunat, care oferă mari 
posibilități pentru o expoziție fru
moasă.

(Agerpres)

Seminarul internațional 
al sindicatelor 
din industria lemnului

Luni au început la București lu
crările Seminarului Internațional 
al sindicatelor din industria lem
nului, organizat de Uniunea Inter
națională a sindicatelor muncito
rilor din construcții, industria lem
nului și materialelor de construcții.

La seminar participă reprezen
tanți ai sindicatelor din Australia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
Cuba, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, Iugo
slavia, Polonia, România, Ungaria, 
Uniunea Sovietică. Sînt prezenți, 
de asemenea. Porkkala Veiko li
niari, secretar general al U.I.S. din 
Construcții, industria lemnului și 
materialelor de construcții, Mi
chael O’Callaghan, reprezentantul 
Biroului Internațional al Muncii, 
și Ghenadie Ptașinski, din partea 
Federației Sindicale Mondiale.

Participanții la seminar vor dez
bate, timp de 4 zile, probleme le
gate de progresul tehnico-științific 
în industria lemnului, influența 
lui asupra condițiilor de viață și 
de muncă și activitatea sindicate
lor pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii din acea
stă ramură.

Cronica zilei

CUM VA FI VREMEA

CONGRESUL AL II-LLA AL P. C. BULGAR
Raportul prezentat de tovarășul Todor Jivkov
în prima parte a raportului, 

Todor Jivkov s-a ocupat de pro
blemele vieții internaționale, de 
relațiile R. P. Bulgaria cu cele
lalte țări. Trăsătura caracteristică 
a evoluției mondiale în ultima pe
rioadă — se arată în raport — 
constă în întărirea sistemului so
cialist mondial, în creșterea influ
enței sale ca factor principal al 
procesului revoluționar, al apără
rii păcii, independenței naționale 
și libertății popoarelor. Numeroase
le manifestări de colaborare bilate
rală și multilaterală a țărilor socia
liste în domeniul politicii, econo
miei, culturii, științei și artei — a 
subliniat raportorul — ilustrează 
dezvoltarea și adîncirea relațiilor 
și prieteniei dintre ele. Sîntem de 
părere că relațiile dintre țările so
cialiste trebuie să se înfăptuiască 
și de acum înainte, în mod consec
vent, pe baza internaționalismului 
socialist, egalității în drepturi, 
respectului reciproc și întrajutoră
rii frățești. Aceasta — se spune 
în raport — corespunde intere
selor tuturor popoarelor co
munității socialiste, intereselor 
popoarelor din lumea întreagă, in
tereselor păcii și socialismului. Re- 
ferindu-se la lupta împotriva ca
pitalismului și imperialismului, T. 
Jivkov a spus :

Sîntem profund convinși că e- 
forturile unite și active ale țărilor 
socialiste, ale mișcării muncitorești 
și de eliberare națională și ale 
forțelor democratice din lume sînt 
în stare să înfrîneze forțele agre
siunii și războiului, să mențină 
pacea și securitatea, popoarelor.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la relațiile Bulgariei cu sta
tele recent eliberate și cu o serie 
de țări din Europa occidentală și 
de nord.

Situația în Balcani și problema 
menținerii și întăririi păcii în a- 
ceastă regiune a globului ocupă un 
loc deosebit de important în poli
tica externă a țării noastre, a 
subliniat Todor Jivkov. Vorbito
rul s-a referit la relațiile actuale 
ale R. P. Bulgaria cu țările din a- 
ceastă regiune geografică. A fost 
creată — a spus el. — at
mosfera necesară pentru dezvol
tarea continuă, în interesul comun, 
a relațiilor și contactelor concrete 
între țările balcanice, îndeosebi în 
domeniul economiei și turismului.

Relațiile noastre cu Republica 
Socialistă România — a spus 
T. Jivkov — se făuresc ca rela
ții între două țări socialiste 
frățești. în această direcție a con
tribuit în mod deosebit vizita fă
cută la noi în septembrie 1965 de 
către delegația de partid și gu
vernamentală în frunte cu secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și vizitele conducătorilor noș
tri de partid și de stat în Repu
blica Socialistă România.

Se lărgește colaborarea econo
mică, tehnico-științifică și cultu
rală dintre cele două țări. Acor
dul bilateral prevede ca în pe
rioada 1966—1970 schimbul de 
mărfuri să crească cu 43 la sută 
în comparație cu anii 1961—1965. 
Sîntem convinși că ceea ce a fost 
stabilit în acord va fi depășit. 
Despre aceasta ne vorbește și fap
tul că, conform protocolului pen
tru schimburi de mărfuri și plăți 
pe anul 1967, semnat zilele acestea 
la București, între cele două țări, 
volumul schimbului de mărfuri în 
anul viitor va fi de aproape două 
ori mai mare decît prevederile 
pentru anul 1966. Au fost create și 
se lărgesc relațiile de colaborare 
între institutele, departamentele, 
organizațiile și uniunile de creație 
bulgare și române.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la relațiile Bulgariei cu cele
lalte țări din Balcani.

în raport se subliniază că în în
treaga sa activitate internațională, 
Bulgaria contribuie la reducerea 
încordării internaționale, la apă
rarea păcii în întreaga lume, la 
întărirea încrederii reciproce, la 
rezolvarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică și constructivă.

In continuare, vorbitorul s-a o- 
prit asupra unor probleme inter

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, luni după-amia- 
ză, la Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
din Capitală, a avut loc comemora
rea a 250 de ani de la moartea fi
lozofului și matematicianului ger
man G. W. Leibniz, organizată de 
Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice și Comisia națională 
pentru UNESCO. Despre viața și 
opera savantului german a confe
rențiat prof. univ. dr. Dan Bădărău. 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

între minus 4 și plus 6 grade, far 
maximele între minus 1 și plus 9 
grade. In București : vreme relativ 
rece, cu cer temporar acoperit Vor 
cădea precipitații în prima parte a 
intervalului. Vînt poțriviț, cu inten
sificări. Temperatura în scădere. 

naționale care prezintă pericol 
pentru pacea mondială. Din vina 
imperialiștilor, și în primul, rînd 
din cauza acțiunilor agresive ale
S. U.A.. în Asia de sud-est și în 
alte regiuni ale lumii — a spus
T. Jivkov — sporește încordarea 
în relațiile Internaționale. Proble
ma cea mai importantă care stă în 
fața omenirii este războiul barbar 
al imperialismului american îm
potriva poporului vietnamez. îm
preună cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste, cu forțele 
iubitoare de pace din întreaga lu
me, Partidul Comunist Bulgar, po
porul bulgar și guvernul său își 
exprimă solidaritatea fierbinte cu 
poporul Vietnamului de nord și 
de sud. Ca și pînă în prezent, a 
subliniat vorbitorul, îi vom acorda 
și în viitoi- ajutor politic, econo
mic, moral și militar pentru în- 
frîngerea deplină a intervenționiș- 
tilor străini. De la tribuna Congre
sului nostru, în numele comuniș
tilor bulgari și al întregului po
por bulgar, declarăm : orice s-ar 
întîmpla, Vietnamul de sud va fi 
liber, poporul vietnamez va fi sin
gurul stăpîn pe pămîntul său !

Raportul s-a referit în conti
nuare la problemele securității eu
ropene, la Declarația adoptată la 
București în această problemă.

în raport sînt condamnate pro
vocările permanente ale S.U.A. îm
potriva Cubei.

Comitetul Central al partidului 
și guvernul bulgar, se spune în 
raport, își dau limpede„seama că 
actuala situație internațională este 
complicată și iau toate măsurile 
necesare pentru a întări'și' perfec
ționa necontenit capacitatea de a- 
părare a țării.

O parte importantă a raportului 
a fost consacrată economiei bul
gare. Cel de-al patrulea plan cin
cinal de dezvoltare a țării, a rele
vat Todor Jivkov. a fost îndepli
nit. S-a făcut un nou pas în con
struirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului. în anii celui de-al 
patrulea plan cincinal producția 
industrială a crescut anual, în me
die cu 11,7 la sută, iar producția 
agricolă — cu 3,2 la sută. Succe
sele în construcția socialistă con
firmă încă o dată caracterul crea
tor al regimului socialist, forța și 
vitalitatea învățăturii marxist-le- 
niniste, capacitatea partidului și a 
Comitetului său Central de a ela
bora în mod creator și de a aplica 
teoria marxistă la condițiile con
crete ale țării.

Referindu-se la sarcinile celui 
de-al cincilea plan cincinal (1966— 
1970). ale cărui directive vor fi 
dezbătute și aprobate de Congres, 
Todor Jivkov a subliniat partici
parea largă a maselor de oameni 
ai muncii la discutarea proiectu
lui, faptul că partidul și poporul 
bulgar îl aprobă în ' unanimitate, 
apreciindu-1 ca o etapă importan
tă de construire continuă a bazei 
tehnico-materiale a socialismului. 
Ca sarcină principală a noului 
cincinal, raportorul a indicat con
tinuarea construcției societății so
cialiste în Republica Populară 
Bulgaria prin crearea în continua
re a bazei sale tehnico-materiale, 
perfecționarea relațiilor socialiste 
de producție; creșterea' conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, ri
dicarea nivelului de trai al po
porului. în anul 1970, venitul na
țional al țării va fi cu aproxima
tiv 50 la sută mai mare decît în 
anul ■ 1965. Fondurile fixe în 
întreaga economie națională vor 
crește cu 90 la sută, producția in
dustrială globală — cu peste 70 la 
sută, iar producția agricolă — cu 
peste 30 la sută. Volumul total al 
fondurilor de consum va spori cu 
aproximativ 40 la sută. Direcția in
tensivă de dezvoltare a economiei 
noastre, a subliniat vorbitorul, 
creează condițiile pentru lichidarea 
rapidă a rămînerii în urmă în do
meniul productivității sociale a 
muncii. în continuare, vorbitorul a 
arătat că Comitetul Central al 
partidului consideră că în anii 
celui de-al cincilea cincinal indus
tria trebuie să se dezvolte în ritm 
accelerat, astfel ca la sfîrșitul lui

Plenara Conducerii P. C. 
din Suedia

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 
în zilele de 12 și 13 noiembrie au 
avut loc la Stockholm lucrările 
plenarei conducerii Partidului Co
munist din Suedia, în cadrul că
reia au fost examinate probleme 
organizatorice, precum și situația 
politică din țară. S-a adoptat o 
declarație cu privire la probleme
le actuale ale politicii interne și

0 declarație a Comitetului Executiv 
al P. C. din Marea Britanie

LONDRA 14 (Agerpres). — Ea 
Londra a fast dată publicității De
clarația Comitetului Executiv al Par
tidului Comunist din Marea Britanie 
în legătură cu intenția guvernului 
englez de a adera la Piața comună. 
Declarația apreciază că aderarea An
gliei la Comunitatea Economică Eu
ropeană, ar accentua greutățile e- 
conomice și politice actuale ale 
tării, ar determina e reducere con
siderabilă a exportului englez în ță
rile Commonwealthulul și ar spori 
costul vieții și deficitul balanței de 
plăti în Anglia.

Piața comună, se arată în decla-

să dea 65—70 la sută din produsul 
social și circa 52 la sută din veni
tul național. înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute pentru dezvoltarea in
dustriei va permite țării să cree
ze. în anii cincinalului, o industrie 
modernă atît ca nivel cit și ca 
structură.-...............................

Un capitol special al raportului 
a fost consacrat noului sistem de 
conducere a economiei care se in
troduce în R. P. Bulgaria și care, 
a subliniat vorbitorul, este consi
derat ca un factor de deosebită im
portanță pentru înfăptuirea direc
tivelor celui de-al cincilea plan cin
cinal și accelerarea dezvoltării so
cialiste a țării. Noul sistem, se sub
liniază în raport, nu se reduce doar 
la rezolvarea unor sarcini econo
mice, ci atinge toate laturile princi
pale ale vieții sociale a țării, aduce 
și va continua să aducă modificări 
importante atît în baza economică 
a țării cît și în suprastructură.

Todor Jivkov s-a oprit, de ase
menea, și asupra rezultatelor ob
ținute în ultima perioadă de oa
menii de știință bulgari. Este ne
cesar să se preia și să se aplice in
tr-un termen cît mai scurt ulti
mele realizări ale producției, ști
inței și tehnicii din cele mai dez
voltate țări ale lumii.

Referindu-se la ridicarea nive
lului de trai al populației, vorbito
rul a arătat că salariul mediu al 
muncitorilor și funcționarilor a 
crescut cu 18,1 la sută, iar veni
turile cooperatorilor realizate de 
pe urma muncii în cooperative și 
în gospodăriile individuale au spo
rit cu 61 la sută. Pe locuitor, ve
nitul real a crescut în această pe
rioadă cu aproximativ 25 la sută, 
în cel de-al cincilea plan cincinal 
se asigură astfel de resurse mate
riale și financiare care vor permite 
sporirea veniturilor reale ale oa
menilor muncii cu cel puțin 30 la 
sută.

Această perioadă se caracteri
zează nu numai prin dezvoltarea 
rapidă a forțelor de producție, ci 
și prin modificările corespunzătoare 
atît în relațiile de producție cît și 
în relațiile politice, ideologice și 
în alte relații sociale. Adîncirea re
lațiilor de producție socialiste con
stituie una din cele mai esențiale 
modificări în relațiile sociale în 
această perioadă.

în continuare, Todor Jivkov s-a 
referit la unele sarcini ale lărgirii 
democrației socialiste, la activitatea 
Adunării Populare, a vorbit des
pre necesitatea lărgirii cercului de 
organe cu drept de inițiativă legis
lativă. în legătură cu modificările 
profunde care s-au produs în toate 
domeniile vieții noastre, a spus 
Todor Jivkov, este necesar să se 
rezolve sarcina întocmirii noii con
stituții bulgare.

Ultimul capitol al raportului a 
fost consacrat vieții interne de 
partid. Vorbitorul a subliniat că 
Comitetul Central ales la cel de-al 
VIII-lea Congres a acționat ca un 
stat major unit al partidului și 
țării. Todor Jivkov a relevat, de 
asemenea, că în condițiile dezvol
tării construcției socialismului și 
creșterii complexității sarcinilor 
partidului, în fața lui se ridică ca 
o problemă importantă introduce
rea pe scară și mai largă a me
todelor colective de muncă și, tot
odată, sporirea răspunderii perso
nale a membrilor colectivului pen
tru sarcina care le-a fost încre
dințată.

Perioada care a trecut de la Con
gresul al VIII-lea al partidului, a 
continuat raportorul, poate fi ca
racterizată ca perioada unei munci 
multilaterale pe frontul nostru i- 
deologic. în cursul istoriei sale în
delungate partidul a învățat să 
dezvolte și să aplice în mod crea
tor marxism-leninismul și în a- 
ceasta stă chezășia succeselor sale.

Referindu-se în raportul său la 
unele modificări în statutul parti
dului, primul secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar a arătat că cele mai 
importante modificări constau în 
renunțarea la stagiul de candidat, 
prevederea de a se convoca de 
către Comitetul Central Confe
rința națională a partidului și 
altele.

externe a Suediei și o hotărîre în 
legătură cu pregătirea Congresului 
ordinar al partidului, care va avea 
loc în mai 1967.

în declarația amintită, partici- 
panții la plenară au cerul guver
nului suedez să condamne agresiu
nea S.U.A. în Vietnam șj să stabi
lească relații cu Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud.

rație, permanentizează scindarea e- 
conomică sl politică a Europei sl 
constituie e piedică în calea extin
derii colaborării economice șt poli
tice a țărilor europene. Ne pronun
țăm pentru convocarea unei con
ferințe, care să examineze noile for
me de colaborare in Europa și care 
să ducă la încheierea unui acord 
asupra problemelor păcii șl secu
rității europene.

Poporul englez trebuie să se pro
nunțe pentru lichidarea tuturor 
blocurilor economice închfse, anu
larea interdicțiilor care limitează 
comerțul dintre Est și Vest,



VIETNAMUL DE SUD
FRANȚA

Declarații în problema
A

APROPIEREA electoralealianțelor
14 (Agerpres). — Un 
cuvînt militar a de- 
frontiera dintre Siria 
avut loc, duminică

DM MADRID. Buletinul oficial apa- 
“ rut luni Ia Madrid anunță că la 

22 noiembrie va avea Ioc o ședință 
plenară a Cortesului (parlamentul), 
în cadrul căreia generalul Franco va 
prezenta un mesaj asupra unui 
„proiect de lege organică a statului, 
de importanță fundamentală". Vor fi 
prezentate proiectele unor noi legi 
care vor include probabil separarea 
puterilor șefului statului de cele ale 
șefului guvernului. Aceste legi ar 
urma să fie supuse unui referendum.

Con-
diferitelor organi-SAIGON 14 (Agerpres). — Ince- 

pînd de duminică seara, 
patriotice sud-vietnameze 
susținut posturile întărite 
neze situate. în împrejurimile ca
pitalei și în special în provincia 
Long An, din delta fluviului Me
kong. Potrivit informațiilor sai- 
goneze, agenția France Presse re
latează că atacurile patriotilor au 
provocat pierderi „grele" garnizoa
nelor posturilor atacate, unul din
tre ele fiind abandonat complet de 
soldații saigonezi, sub presiunea 
patriotilor. Sediul administrativ al 
provinciei învecinate, Binh Phuoc, 
a fost, de asemenea, supus tirului 
de mortiere al patriotilor. Pierderi 
considerabile au 
speciale saigoneze și 
Bien Hoa, la numai 
est de Saigon.
• Tot agenția France 
mite că forțele americane din pro-

tortele 
atacă 

saigo-

suferit forțele 
în provincia 

28 kilometri

Presse trans-

vinciile Tay Nmh, Phuoc Long 
Kontum au chemat luni în ajutor 
avioanele strategice americane 
B-52, pentru a-i susține în luptele 
din junglele dense, în special de la 
frontiera cu Cambodgia, unde for
țele patriotice continuă să atace 
intens.

Și în regiunea platourilor înalte 
din centrul țării, unitățile Frontu
lui Național de Eliberare și-au in
tensificat acțiunile. Luptele ce 
avut loc duminică după-amiază, 
urmare a atacului' declanșat 
patrioți asupra regimentului 17 
diviziei a 4-a americană, precum 
și împotriva unei companii, a 25-a 
infanterie americană, s-au soldat 
cu pierderi de ambele părți. Ope
rațiunile au fost calificate de co
respondentul agenției Reuter ca 
deosebit de grele, punînd în se
rioase dificultăți trupele ameri
cane.

Luni diminea|ă s-a deschis la Pa
ris cea de-a 12-a sesiune anuală a 
conferinfei parlamentarilor țărilor din 
N.A.T.O., cu excepția celor din Da
nemarca care au refuzat să partici
pe. Circa 200 de parlamentari vor 
face bilanțul dificultăților prin care 
trece blocul nord-aflanfic și vor în
cerca, potrivit observatorilor, să pro
pună „solujii’ pentru „întinerirea" 
lui. Printre altele, va fi discutată pro
blema reorganizării N.A.T.O., măsuri
le ce trebuie luate pe plan militar, 
ca urmare a retragerii Fran(ei din or
ganismul militar integrat și altele.

O. N. U

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Luni dimineață în Comitetul Eco
nomic și Financiar al Adunării Ge
nerale au avut loc dezbateri pe mar
ginea problemei „reevaluării rolului 
și funcțiunilor Consiliului Econo
mic și Social (ECOSOC)“. Repre
zentanții Belgiei, României, Nige
riei, Iugoslaviei și ai altor țări au 
expus pozițiile lor în legătură cu 
activitatea Consiliului și în legătură 
cu proiectul de rezoluție prezen
tat de Malta, împreună cu alte 23 
de țări. Luînd cuvîntuil din partea 
delegației române, ambasadorul 
Costin Murgescu a făcut o analiză 
a activității ECOSOC, scoțînd în 
evidență atît o serie de realizări 
cît și unele sarcini care se pun 
în domeniul coordonării activită
ților O.N.U. Referindu-se la proiec
tul de rezoluție supus dezbaterilor 
de grupul țărilor coautoare, repre
zentantul țării noastre a 
tat poziția de principiu a 
ției române în problema 
rării organismelor O.N.U., 
niind că drumul cel mai
și mai puțin costisitor constă 
în crearea de organisme 
noi, ci în folosirea cît mai bună 
a structurilor existente, a îmbună
tățirii perseverente a activității 
lor, a adaptării lor la realitate și 
la nevoile statelor membre.

în lumina acestei poziții de prin
cipiu reprezentantul român a făcut

prezen- 
delega- 
prolife- 

subli- 
eficace 

nu
mereu

britanică

toți citito- 
„Scînteii"

înainte de plecarea mea 
într-un recent turneu de 
conferințe în Germania 
occidentală, am întrebat-o 
pe soția mea: „Ce cadou 
ai dori să-ți aduc din 
R. F. G. ?"

La aceasta, ea a răs
puns : „Armata 
de pe Rin 1“

Sînt sigur că 
ril-bărbați ai
nici măcar un moment nu 
vor înțelege greșit ce a 
vrut să spună soția mea 1 
Deși ar fi jenant ca 64 000 
de soldați și aviatori în 
uniformă să defileze pe 
strada noastră pentru a 
răspunde astfel dorinței 
soției mele, ar fi un lucru 
minunat pentru Anglia, 
încetarea scurgerii de 
devize, de mînă de lucru 
și de materiale în Germa
nia occidentală ar avea, 
după părerea mea, efecte 
de-a dreptul salvatoare 
pentru economia noastră.

Dar nu mă gîndesc nu
mai la militarii englezi de 
pe Rin, ci la toți cei 
220 000 de militari pe care 
îi are Anglia peste mări.

Dacă i-am aduce acasă, 
am vîna două păsări din- 
tr-un singur foc, ca să fo
losesc o expresie engle
zească :

1) s-ar remedia în bună 
măsură deficitul balanței 
noastre de plăți; și

2) intrarea acestor oa
meni în munca ■ pașnică 
productivă ar contribui la 
o atît de necesară creș
tere a producției. •• —- - - ■

Necesitatea imperioasă 
și urgentă de a rezolva 
dificultățile economice ale 
Angliei este unul din ar
gumentele care au deter
minat Conferința anuală 
a partidului laburist bri
tanic, reprezentînd șase 
milioane de membri, să 
adopte o rezoluție în fa
voarea reducerii cheltuie
lilor pentru înarmare, în 
pofida recomandării con
trare a comitetului execu
tiv național. într-un fel, a- 
ceastă rezoluție a consti-

DAMASC 
purtător de 
clarat că la 
și Izrael a
după-amiază, un schimb de focuri. 
Incidentul s-a petrecut în partea 
nordică a lacului Tiberiada, între 
patrulele celor două părți. Schim
bul de focuri a durat, potrivit de
clarației purtătorului de cuvînt, 
aproximativ 2 ore.

PARIS 14 (Agerpres). 
ducători ai 
zații politice din Franța au făcut 
declarații privind evoluția situa
ției politice, în special în ce pri
vește problejna alianțelor electora
le în vederea alegerilor legislative 
din martie 1967.

La încheierea Zilelor naționale 
de studii asupra problemelor tine
retului. organizate de Partidul 
Comunist Francez, Waldeck Ro
chet, secretar general al P.C.F.. a 
vorbit despre raporturile dintre 
partidul comunist și Federația 
Stîngii Democrate și Socialiste. El 
a arătat, nrintre altele, că propu
nerile S.F.I.O. și ale Federației 
pentru începerea unor discuții cu 
partidul comunist constituie un 
prim pas, dar „conducătorii fede
rației nu s-au declarat gata pentru 
elaborarea unui program comun al 
tuturor partidelor stîngii".

La rîndul său, luînd cuvîntul la 
o reuniune publică la Casa Po
porului din Pezenas (departamen
tul Herault), președintele Federației 
stîngii, Francois Mitterand, a abor
dat problema alianțelor și s-a 
pronunțat pentru tratative cu toa
te partidele de stînga.

EVOLUȚIA NAVEI îÎGEM|NM2“
4

BVIENA. La 14 noiembrie Niko
lai Podgornii, președintele Pre-

zidiulul Sovietului Suprem 
U.R.S.S., a făcut o vizită și a 
o convorbire cu Franz Jonas, 
ședințele Republicii Austria.

al 
avut 
pre-

E ANKARA. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, în cursul 

nopții de duminică spre luni, la baza 
americană de la Adana (Anatolia) a 
avut loc o demonstrație de protest 
antiamerlcană a cetățenilor turci. în 
cursul demonstrației, mai multe ma
șini americane au fost avariate. Po
liția a intervenit, operînd mai multe 
arestări. Aceasta este cea de-a doua 
manifestație de protest din ultimele 
48 de ore a cetățenilor turci împo
triva prezenței americane pe teri
toriul Turciei.

Reprezentantul francez, senatorul 
Georges Portman, a spus în cuvînta- 
rea sa că „această înfîlnire este pro
babil ultima care se desfășoară la 
sediul N.A.T.O. din Paris”. Manlio 
Brosio, secretarul general al N.A.T.O. 
s-a referit, printre altele, la situația 
critică în care se află în prezent 
N.A.T.O., ca urmare a divizării sale. 
Situîndu-se pe vechile poziții, el și-a 
exprimat dezaprobarea față de hotă- 
rîrea Franței de a se retrage din co
mandamentele integrate ale alianței 
atlantice, precum și cererea acesteia 
cu privire la retragerea bazelor mi
litare străine, în .speță americane, de 
pe teritoriul ei pînă la 1 aprilie anul 
viitor. Pe de altă parte, Brosio s-a 
pronunțat împotriva concepției unei 
Europe a europenilor, teză susținută 
în special de Franța și care vizează 
independența față de S.U.A. în ca
drul alianței atlantice. în același 
timp, vorbitorul a făcut apel la par
lamentari să sprijine blocul N.A.T.O., 
pentru a preînfîmpina prăbușirea lui 
definitivă.

La rîndul său, ministrul vesf-german 
al apărării a pledat în favoarea în
tăririi N.A.T.O. și integrării sale mili
tare sub un comandamenf suprem 
unic. Numeroși observatori occiden
tali, care au asistat la ședința inau
gurală, nu se așteaptă ca această 
conferință să aibe rezultate care să 
amelioreze criza ce macină N.A.T.O.

(Agerpres). 
James Lo-

CAPE KENNEDY 14 
— Cei doi cosmonauți, 
veil și Edwin Aldrin, care pilotea
ză nava spațială „Gemini-12“, au 
procedat luni la fotografierea no
rului de vapori de natriu format

la o altitudine între 68 și 167 km 
deasupra pustiului Sahara, de o 
rachetă franceză „Centaur". Echi
pajul navei „Gemini-12“ a luat 12 
fotografii ale acestui nor. Comen- 
tînd experiența, specialiștii de la 
N.A.S.A. au declarat că șansele de 
succes sînt foarte reduse, deoarece 
deșertul este de 2 500 de ori mai 
strălucitor ca norul de vapori de 
natriu, format de racheta fran
ceză.'

în ultimele 24
Lovell și Edwin Aldrin au avut 
de îndeplinit două dintre cele mai 
complexe obiective ale programu
lui de zbor: ieșirea completă în 
spațiu a lui Aldrin și verificarea 
posibilităților de a stabiliza două 
vehicule spațiale cu 
cîmpului gravitațional 
tului.

Cosmonautul Edwin 
stat în spațiu tim,p de 
minute, fiind legat de 
tr-un cordon lung de 8 metri. Pro
gramul șederii în spațiu a cuprins 
o serie de exerciții în vederea ve
rificării posibilităților omului de 
a desfășura munca fizică în spa
țiul cosmic. Totodată, Aldrin a 
legat nava „Gemini-12“ de rache- 
ta-tintă „Agena", printr-un cablu 
de 30 de metri. După întoarcerea 
lui Aldrin la bordul navei, aceasta 
s-a îndepărtat de „Agena" la 
tanța maximă permisă de 
blu. Timp de aproape cinci 
cele două vehicule s-au aflat 

poziție pentru a verifica 
stabilizării obiectelor a- 
cosmos prin cîmpul gravi- 
al Pămîntului.

FT0 PARIS. Curtea de Apel din Pa- 
ris a respins luni cererea de pu

nere în libertate provizorie prezen
tată de colonelul Dlimi, unul din 
principalii acuzați în procesul Ben 
Barka, și care, după cum se știe, s-a 
predat autorităților franceze la 19 
octombrie.

Al. GHEORGHIU

această 
metoda 
flate în 
tațional

AJdri-n a
2 ore și. 8 
navă prin-

cărora 
asasinării 

președinte

dis- 
ca- 
ore, 

în

ajutorul 
al pămîn-

au 
evidență o 
contradicții, 
și puncte 
cuprinse în

de ore, James

la „dosarul de la Dallas"
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Bohne va da

de oa-

G. D.
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relațiile 
europene

condu
ct fost

culturale 
estul și 

Din nefe- 
rezoluție

totuși socoteala

BSS TOKIO. în Japonia au început l 
luni mari manevre militare ja- 

pono-americane, Ia care participă 850 
de avioane aparținînd forțelor aerie
ne ale Japoniei și S.U.A. Manevrele, 
care se desfășoară sub denumirea a 
de „Festivalul de toamnă", vor dura S 
trei zile.

b a

SjțȘJ MOSCOVA. La 14 noiembrie a 
încetat din viață în vîrstă de 65 

de ani, Nikolai Ignatov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.

Jfș-51 DAMASC. La invitația guvernu- 
lui sirian, la Damasc a sosit o 

delegație guvernamentală a R. D. 
Germane condusă de Paul Scholtz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ai R.D.G.

EH PNOM PENH. Agenția cambod- 
giană de presă precizează că în

tre 3 octombrie și 6 noiembrie, a- 
vioanele americano-saigoneze au 
violat de 24 .de ori spațiul aerian 
cambodgian.

M Frank ALLAUN H
membru al Parlamentului britanic

o analiză amănunțită a proiectu
lui de rezoluție prezentat, rele- 
vînd o serie de paralelisme și du
ble întrebuințări pe care le-ar 
implica adoptarea lui și a prezen
tat o serie de sugestii, exprimîn- 
du-și speranța că grupul de coau
tori va ține seama de ele modifi- 
cîndu-și în acest sens propuneri
le. în încheiere, Costin Murgescu 
a propus ca luarea unei decizii a- 
supra proiectului de rezoluție să 
fie amînată pînă după sesiunea 
ECOSOC care urmează să înceapă 
marți, 15 noiembrie.

tuit o puternică expresie 
a opiniilor membrilor de 
rînd ai partidului în le
gătură cu vechea dilemă 
„tunuri sau unt". Bunul 
meu prieten Konni Zilia- 
cus, membru al Parlamen
tului, a fost întotdeauna 
încredințat că — indife
rent de părerile lor în una 
sau alta din problemele 
externe — membrii de rînd 
ai partidului sînt înclinați 
să se pronunțe în favoa
rea păcii și dezarmării din 
cauza poverii excesive pe 
care o reprezintă cheltu-

efectueze o reducere ho- 
tărîtoare a angajamente
lor militare -la est de Suez 
inclusiv retragerea din 
Malayezia, Singapore și 
Golful Persic în 1969/70, 
punînd astfel capăt exce
sivei încordări în legătu
ră cu forțele armate și su- 
per-dependenței de spri
jinul american și făcînd 
astfel posibil un buget al 
apărării cu mult sub 1 750 
milioane lire sterline".

De altfel, trebuie spus 
că devine din ce în ce 
mai greu de justificat în

lelile crescînde pentru pre
gătirile de război.

Rezoluția încununată de 
succes a fost prezentată 
la conferința partidului la
burist de către Frank 
Cousins, secretarul gene
ral al sindicatului lucră
torilor din transporturi și 
al muncitorilor necalifi- 

/ câți — cel mai mare sin
dicat din Anglia. în ea se 
spune : „Dacă nu se face 
o reducere substanțială a 
cheltuielilor militare ca
pacitatea guvernului la
burist de a realiza însă
nătoșirea economiei na
ționale, progresul social 
și prosperitatea pe care 
le-a promis va fi frînată 
de crizele reînnoite ale 
balanței de plăți. Confe
rința cere guvernului să-și 
reducă prezența în Ger
mania occidentală și să

iața opiniei publice de ce 
. trebuie să se facă cheltu

ieli militare atît de mari. 
Mitul „amenințării unei a- 
gresiuni comuniste", care 
a fost creat la sfîrșitul de
ceniului 1940—1950, cînd 
a fost înființat N.A.T.O., 
s-a destrămat. Chiar Den- • 
nis Healey, ministrul apă
rării, a declarat recent că 
o asemenea amenințare 
nu există în Europa. în a- 
ceste condiții în înseși 
cercurile oficiale se pune 
întrebarea : ce rost mai 
are acest pact militar 
care costă Anglia nu mai 
puțin de 94 milioane lire 
sterline anual, în valută 
străină ? Tot mai mult se 
subliniază că aceste chel
tuieli contribuie în bună 
măsură la menținerea de
ficitului balanței de plăți, 
stau la baza presiunilor 
continue asupra lirei ster-

Revista newyorke- 
„Esquire" a pu

blicat pentru prima 
oară un clișeu care 
înfățișează un individ 
ațintind o pușcă a- 
supra fostului preșe
dinte Kennedy. Cli
șeul mărit provine 
de la un film de 8 
mm și aparține lui 
Orville Nix, locuitor 
din Dallas, care, la 
22 noiembrie 1963, 
se găsea cu aparatul 
său de filmat aproa
pe de locul asasina
tului. Filmul lui Nix 
a fost găsit — scrie 
„Esquire" — în arhi
vele cinematografice 
ale agenției de presă 
americane U.P.I. de 
către un anchetator 
independent. Mări
rea fotografiei a per
mis să se vadă lingă 
locul asasinatului un 
automobil, parțial as
cuns de o mică mo
vilă ; de capota au
tomobilului pare să 
se sprijine un individ 
cu o pușcă îndrepta
tă în direcția limuzi
nei prezidențiale.

în zilele ce au ur
mat după asasinat, a-

genția U.P.I. obținuse 
un interviu de la un 
funcționar al compa
niei „Union termi
nal", care era de pa
ză, în momentul dra
mei, în vîrful unui 
turn de 5 m, situat 
în spatele movilei. 
Funcționarul, Lee B. 
Bowers, declarase a- 
țunci reporterului a- 
genției: „Sînt multe 
șanse ca ceva să se 
fi petrecut aci și s-ar 
putea să fie vorba de 
un al doilea trăgă
tor". Cetățeanul Bo
wers a pierit în mod 
misterios, la 9 august 
1966, într-un acci
dent de automobil...

Fotografia luată de 
Nix nu a figurat 
printre probele luate 
în considerare la în
tocmirea raportului 
Warren. Agențiile de' 
presă care publică 
relatarea din „Es
quire" consideră că 
noua descoperire este 
de natură să întă
rească afirmațiile 
cuprinse în numeroa
se articole și cărți a- 
părute în ultima vre-

me, potrivit 
misterul 
fostului 
Kennedy n-a fost pe 
deplin elucidat, cri
ma nefiind, după ei, 
opera doar a unei 
singure persoane, 
cum a susținut ra
portul Warren.

De altfel, în aceas
tă problemă, în pre
zent, se poartă dis
cuții foarte aprinse, 
în cursul unei recen
te emisiuni organiza
te de o societate de 
televiziune americană 
s-a formulat întreba
rea „dacă nu cumva 
necesitățile de stat au 
prevalat asupra ade
vărului" ? Scriitorul 
american Edward 
Epstein, coresponden
tul la New York, al 
ziarului parizian „Le 
Figaro", Leo Sauva- 
ge, avocatul Mark 
Lane, scriitorul Ha
rold Weisberg 
scos în 
serie de 
omisiuni 
obscure 
raportul Warren.

H BRAZZAVILLE. Un detașament 
motorizat al trupelor colonialis

te portugheze din Angola a căzut în- 
tr-o ambuscadă organizată de deta
șamentele de patrioți ale Mișcării 
populare pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.). In comunicatul difuzat la 
Brazzaville de reprezentanța M.P.L,A. 
se arată că trupele portugheze, su
puse unui puternic foc de arme, au 
lăsat pe cîmpul de luptă 81 de morți. 
Partizanii angolezi au capturat, de a- 
semenea, însemnate cantități de 
echipament militar.

BK3 ROMA. Daunelor provocate de 
inundații monumentelor și ope

relor de artă din Florența li s-a a- 
dăugat duminică încă una : prăbuși
rea podului Solferino de pe Arno. 
Construit în anul 1875 în întregime 
din marmură, și renovat în 1960, a- 
cesta era unul dintre cele mal fru
moase poduri din oraș. Iată în foto
grafia alăturată transmisă de agenția 
U.P.I. rămășițele podului.

line și dau posibilitate 
bancherilor străini să 
dicteze o conjunctură de 
șomaj și înghețare a sa
lariilor în Anglia.

Drept expresie a aces
tei stări de spirit, la con
ferința laburistă a fost de
pusă și o altă rezoluție în 
care se spunea : „Confe
rința cheamă guvernul 
laburist și Ministerul de 
Externe să revizuiască o- 
rientarea noastră față de 
Europa, avînd în vedere 
retragerea din N.A.T.O. și 
recunoașterea deplină a

manifestă fiaelitate față 
de N.A.T.O.

Este incontestabil că 
deplasările oglindite în 
rezoluțiile de mai sus sînt 
stimulate și de ceea 
întîmplă dincolo de 
la britanică. Poziția 
ței de desprindere 
gresivă din 
poate să nu 
opinia publică britanică. 
Aș vrea să subliniez de 
asemenea ecoul cunoscu
telor propuneri ale Ro
mâniei, care mi se par 
foarte realiste și despre

ce se 
insu- 
Fran- 
pro- 

N.A.T.O. nu 
influențeze

Republicii Democrate Ger
mane cît mai curînd po
sibil. Conferința conside
ră că atît din punct de 
vedere strategic cît și e- 
conomic a sosit momen
tul pentru o schimbare ra
dicală în politică, pentru 
încheierea «războiului 
rece» prin dezangajarea 
reciprocă a armelor nu
cleare, prin reducerea 
proporțională și progresi
vă a armamentelor con
venționale pînă la un ni
vel minim și prin extin
derea legăturilor econo
mice, tehnice și 
între țările din 
vestul Europei", 
ricire, această 
n-a obținut la conferință 
majoritatea necesară pen
tru adoptarea ei — a- 
ceasta din cauza presiu
nilor aripii de dreapta a 
conducerii laburiste, care

care am mai scris. Ele 
sînt de natură să nete- 
zeasă drumul pentru cei 
care ar dori să promove
ze politica preconizată în 
rezoluția de mai sus.

Desigur, eu nu consider 
că trebuie așteptat cu re
tragerea trupelor de pe 
Rin și cu alte măsuri de 
reducere a înarmărilor 
pînă se va ajunge la un 
acord — propus de unii — 
privind limitarea recipro
că a armamentelor din 
cadrul N.A.T.O. și Tra
tatului de la Varșo
via. Noi am putea acțio
na în mod unilateral, de- 
clarînd Bonn-ului : „Deoa
rece refuzați să acoperiți 
o parte mai substanțială 
din cele 94 milioane de 
lire anual, cît reprezintă 
în valută străină întreți
nerea trupelor engleze de 
pe Rin, să reducem măcar

la jumătate aceste cheltu
ieli". (în paranteză fie 
spus, cercurile de la 
Bonn nu se arată dispu
se să plătească nici ju
mătate din ceea ce cere 
Anglia. Toată compensa
ția constă în aceea că 
cumpără din Anglia bu
nuri pe care le-ar fi cum
părat oricum). Cred că 
noul ministru de externe, 
George Brown, și minis
trul de finanțe, James 
Callaghan, ar putea a- 
dopta această linie față 
de Bonn dacă nu din mo
tive politice, cel puțin din 
motive economice.

în timp ce scriam acest 
articol a fost publicat un 
interviu cu primul minis
tru, Wilson. întrebat dacă 
consideră că 
dintre statele 
din răsărit și din apus 
au ajuns acolo îneît 
N.A.T.O. și țările Tratatu
lui de Varșovia ar putea 
negocia o reducere a for
țelor armate din Europa 
centrală, Wilson a spus 
că aceasta este o proble
mă de studiat în cadru 
interaliat. însuși primul 
ministru a recunoscut însă 
că din partea țărilor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia există bunăvoin
ță. Este de aceea cu atît 
mai necesar să se mani
feste inițiativă și din par
tea noastră.

In aceste condiții, par
lamentarilor trade-unio- 
nurilor și membrilor de 
rînd ai partidului laburist, 
care simt ca și mine că 
reducerea înarmărilor este 
piatra filozofală pentru 
rezolvarea problemelor ce 
stau în fața Angliei, le re
vine sarcina de a exerci
ta asupra guvernului pre
siuni pentru a-1 determina 
să ia măsuri concrete în 
această direcție. O ocazie 
pentru aceasta se va o- 
feri. în luna februarie, cînd 
vor fi dezbătute în Parla
ment politica militară a 
guvernului și problema 
cheltuielilor pentru înar
mare.

Escortat de doi inspectori ai 
poliției vest-germane, Gerhard 
Bohne, venind din Argentina, 
a aterizat la Frankfurt pe Main.

Acest nume readuce în actu
alitate odioasa acțiune „§ 4“ — 
denumirea secretă a așa-zisei 
«acțiuni de euthanasie» — por
nită în 1940 de naziști pentru 
lichidarea unor vieți care, după 
aprecierea lor, «nu meritau să 
fie trăite». Potrivit unui ordin 
secret al fiihrer-ului, bolnavii 
mintali «incurabili» urmau să 
moară primind «lovitura de 
grație». A început perioada 
cînd — după cum se exprimă 
„Die Welt" — „un mare nebun 
s-a dezlănțuit împotriva micilor 
nebuni, transformed pe cei 
normali în călăi". De fapt, eu
thanasia s-a' „extins" rapid, de
venind o vastă acțiune de ex
terminare în masă a așa-ziselor 
«rase inferioare», soldîndu-se 
cu asasinarea a 100 000 
meni nevinovați.

Unul din principalii 
cători ai acestei acțiuni 
Gerhard Bohne.

In februarie 1964, după o pre
gătire de mai mulți ani, în fața 
tribunalului din Limburg 
(R. F. G.) a început proce
sul conducătorilor euthanasiei. 
Bohne, care figura și el prin
tre acuzați, a reușit, puțin timp 
înaintea începerii procesului, să 
obțină eliberarea din închisoa
re pe motiv de «boală». Folo
sind acest prilej și bucurîndu- 
se de ajutorul unor organizații 
naziste clandestine din străină
tate, Bohne a fugit în Argen
tina.

Autoritățile vest-germane au 
cerut extrădarea criminalului. 
Tratativele au durat peste doi 
ani. în cele din urmă, Curtea 
Supremă a Argentinei a apro
bat extrădarea, iar președinte
le republicii a respins recursul 
lui Bohne.

Și astfel, Gerhard Bohne a 
ajuns din nou în închisoarea 
Butzbach, unde a mai stat în 
1963. Procesul lui urmează să 
fie reluat de același tribunal 
din Limburg.
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