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O importantă sursă de economii:

FOLOSIREA RAȚIONALA
A FORJEI ENERGETICE

Ing. PAVEL MAER, 
adjunct al comisiei economice 

a Comitetului regional Banat al P.C.R. INDUSTRIALE
I

Cuvîntarea tovarășului

Nicola® Ceaușescu
la Congresul al IX-lea

al Partidului Comunist Bulgar

3n cadrul măsurilor de 
îmbunătățire continuă 
a aprovizionării popu
lației intră și noile ac
țiuni privind lărgirea 

producției și desfacerii pîinii, a 
articolelor de franzelărie și pa
tiserie, a laptelui, produselor 
lactate proaspete și a brînzetu- 
rilor. In Capitală și în celelalte 
orașe din țară s-a înmulțit 
numărul locurilor de desfacere 
a acestor sortimente. Multe 
dintre ele au fost puse în vîn- 
zare la bufetele din școli, uni
versități, întreprinderi și in
stituții. Pentru lărgirea des
facerii produselor lactate 
proaspete, a specialităților de 
franzelărie — cerute în can
tități tot mai mari de către 
consumatori —• în patiserii, 
cofetării, bufete lacto, unități 
lacto-vegetariene se va servi, 
în tot cursul zilei (în funcție

lărgirea
desfacerii
articolelor

de franzelărie

de profilul unității) lapte dul
ce la pahar, lapte bătut, iaurt, 
etc. Recent s-a deschis în Bucu
rești, în fostul magazin „Del
ta Dunării" de pe calea Vic
toriei, o expoziție permanen
tă cu vînzarea produselor lac
tate proaspete și a brînzetu- 
rilor. O asemenea unitate s-a 
mai deschis la Cluj. Treptat 
urmează să se deschidă și al
tele în toate centrele regionale.

S-au întreprins totodată ac
țiuni de lărgire a desfacerii 
acestor alimente la sate. După 
cum se știe, în baza unei ho- 
tărîri a conducerii partidului 
au fost intensificate lucrările 
de construcție a brutăriilor să
tești de către cooperativele a- 
gricole de producție sau co
operativele de consum. Numai 
cooperația de consum va în
ființa în perioada cincinalului 
560 de noi brutării. In 1970 
va deservi cu pline de la bru
tării proprii populația din 
peste 1 600 comune. Celelalte 
comune urmează să fie apro
vizionate cu pline și articole 
de franzelărie din producția 
industriei alimentare și indus
triei locale.

Pentru extinderea vînzării 
pîinii albe și specialităților de 
franzelărie, Centrocoop-ul dez
voltă rețeaua comercială cu 
amănuntul prin înființarea de 
noi centre și puncte de des
facere în cadrul raioanelor cu 
produse alimentare din ma
gazinele sătești și specializa
rea unor raioane în cadrul 
magazinelor alimentare exis
tente. Articole mărunte de pa
nificație se vînd și prin cofe
tării, prin chioșcuri și tonete 
amplasate în preajma locurilor 
mai aglomerate de la sate, în 
incinta școlilor și instituțiilor, 
în tîrguri sau piețe. Ținînd 
seama de gusturile populației, 
întreprinderile producătoare 
au început să livreze unități
lor de desfacere și produse de 
franzelărie specifice ținutului 
respectiv.

In ultima vreme. Ministerul 
Industriei Alimentare și Cen- 
trocoop au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
consumatorilor de la sate cu 
lapte și produse lactate proas
pete și. cu brînzeturi. în pre
zent. aceste produse se desfac 
în 1151 unități sătești.

D. MINCULESCU

Creșterea în ritm susținut a pro
ducției industriale în regiunea Ba
nat, ca și în celelalte regiuni ale 
țării, face să sporească an de an 
necesitățile de combustibil și ener
gie electrică. Statul nostru inves
tește în cincinal fonduri importan
te pentru satisfacerea cerințelor 
crescînde de combustibil și energie 
electrică ale economiei naționale. 
Dar, concomitent, apare necesar să 
fie intensificată acțiunea de econo
misire și raționalizare a tuturor 
consumurilor de combustibil, ener
gie electrică și termică, în toate în
treprinderile și unitățile economi
ce. Aceasta este o sarcină de mare 
interes economic, subliniată de do
cumentele Congresului al IX-lea 
al partidului.

în lumina acestei sarcini, în ma
joritatea fabricilor și uzinelor din 
regiunea noastră au fost întocmite, 
cu sprijinul Inspecției energetice 
regionale, bilanțuri energetice pe 
agregate, secții și întreprinderi, 
care au permis în numeroase ca
zuri să se depisteze sursele de pier
deri sau de risipă și să se stabi
lească măsuri care să ducă la eli
minarea acestora. Este un succes 
incontestabil faptul că începînd 
din anul 1965, practic nu s-a mai 
ars deloc gaz de furnal la faclă la 
Combinatul siderurgic din Reșița, 
dacă luăm în considerare că, în 
1963, s-au pierdut pe această cale 
peste 86 000 tone combustibil con
vențional. Tot aici, prin recupera
rea căldurii gazelor arse de la pa
tru cuptoare adînci, se realizează 
anual economii de 5 200 tone com
bustibil convențional.

Ca urmare a aplicării unora din
tre măsurile preconizate cu acest 
prilej, numai în cursul anului tre
cut, în regiunea Banat au fost rea
lizate, față de consumurile norma
te. economii totalizînd 106 mii tone 
combustibil convențional și 34 mi
lioane megawattone energie elec
trică.

Dar, așa cum s-a desprins din- 
tr-o analiză întocmită de comisia 
economică a comitetului regio
nal de partid, urmată de o largă 
dezbatere într-o recentă consfătui
re cu cadre de energeticieni din 
unitățile economice din regiune, 
într-o serie de întreprinderi indus-
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Nu există decît o singură cale 
pentru rezolvarea problemelor în 
Vietnam : Statele Unite trebuie să 
înceteze definitiv și necondiționat 
bombardamentele asupra Republi
cii Democrate .Vietnam, să pună 
capăt agresiunii în Vietnam, să pă
răsească această țară, să lase po
porul să-și hotărască singur drumul 
dezvoltării viitoare, fără nici un 
amestec din afară.

Republică' Socialistă România 
pune în centrul politicii sale exter
ne prietenia și alianța cu toate ță
rile socialiste, ea acționează con
secvent pentru a-și aduce contri
buția la unitatea sistemului mon
dial socialist. Totodată, țara noas
tră dezvoltă relații de colaborare 
cu toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor socială. România acțio
nează în spiritul principiilor De
clarației adoptate de țările socia
liste participante la Consfătuirea 
de la București cu privire la secu- l 
ritatea europeană, care deschide 
largi perspective în vederea dezvol
tării relațiilor de colaborare în
tre statele europene cu sisteme 
sociale diferite, îmbunătățirii cli
matului politic în; Europa. O 
deosebită atenție acordăm dez
voltării relațiilor de bună1 
vecinătate între statele din Balcani 
cu care România își lărgește con
tinuu legăturile economice, politice 
și cultural-științifice, în interesul 
popoarelor din această parte a con
tinentului, în interesul cauzei păcii 
în întreaga lume. Singura bază să
nătoasă pe care se pot clădi în lu
mea contemporană relațiile între 
țări și popoare o constituie princi
piile suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne ale altor state, respec
tarea dreptului fiecărui popor de a 
hotărî singur asupra soartei sale,'de 
a-și alege modul de viață conform 
propriei sale voințe. Aceste prin
cipii găsesc astăzi-o tot mai largă 
recunoaștere și aprobare în viața 
internațională. '

Așa cum se subliniază în Declara
ția Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din 1960, grija pentru întărirea per
manentă a unității mișcării comu
niste internaționale este suprema 
datorie internaționalistă a fiecărui 
partid marxist-leninist. înfăptuirea 
acestei îndatoriri impune ca în re
lațiile dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
să se respecte principiile marxist- 
leninlste, internaționalismul prole
tar, independența și egalitatea par
tidelor, .neamestecul în treburile in
terne ale altora, dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătă
tor politica, strategia și tactica re
voluționară, în conformitate cu con
dițiile concrete în care își desfă- 
șoară activitatea. în condițiile de 
astăzi este necesar să nu se între
prindă nimic care să adîncească di
vergențele și să sporească pericolul 
sciziunii, să se facă tot ce e posibil, 
chiar și cel mai inie pas, în vederea 
restabilirii climatului favorabil 
statornicirii unor raporturi normale 
între partide, pentru întărirea soli
darității internaționale a mișcării 
comuniste și muncitorești, pentru 
întărirea unității întregului front 
antiimperialist.

Aceasta este în momentul de 
față, după convingerea noastră, ce
rința fundamentală a internaționa
lismului proletar, în care își gă
sește expresia grija pentru intere
sele mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Partidul Co
munist Român este ferm hotărît 
să depună și în viitor eforturi 
perseverente în această direcție, să 
militeze neobosit pentru întărirea 
unității și coeziunii țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești —' garanție de nădej
de a înaintării victorioase a mă
reței cauze a comunismului.

Dragi tovarăși,

Vă rog să-mi, permiteți, în în
cheiere, să exprim cele mai calde 
urări de succes lucrărilor Congre
sului al IX-lea aL Partidului Co
munist Bulgar, să vă doresc dum
neavoastră — delegaților la con
gres, tuturor comuniștilor bulgari, 
întregului popor bulgar, noi și tot 
mai mari înfăptuiri în munca și 
lupta pentru prosperitatea patriei 
dumneavoastră, pentru fericirea 
celor ce muncesc, pentru cauza so
cialismului și păcii.

Trăiască Partidul Comunist Bul
gar — conducătorul încercat al 
poporului

Trăiască 
nat dintre 
bulgar !

Trăiască 
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale I

(Cuvîntarea a fost subliniată. în 
repetate rinduri prin puternice a- 
plauze).

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși,

îngăduiți-mi să vă adresez de la 
această, tribună, dumneavoastră — 
delegați la Congres, tuturor comu
niștilor, poporului bulgar, salutul 
cordial, frățesc al Partidului Co
munist Român, al Comitetului său 
Central și al întregului popor ro
mân.

Oamenii muncii din patria noas
tră urmăresc cu adîncă simpatie 
opera măreață de construcție pe 
care o întreprinde poporul frate 
bulgar. îmbrățișînd cu entuziasm 
și devotament cauza socialismului, 
urmînd cu încredere partidul său 
comunist, muncind cu hărnicie și 
spirit gospodăresc, el a dat un pu
ternic avînt forțelor de producție 
ale țării, și-a transformat patria 
din temelii. Cu ocazia vizitelor 
prietenești pe care le-am făcut în 
țara dumneavoastră am luat con
tact nemijlocit cu viața și munca 
poporului bulgar. Succesele pe 
care le-ați obținut în dezvoltarea 
industriei socialiste — factorul 
principal al progresului întregii so
cietăți — în înflorirea agriculturii, 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al maselor, sînt 
înfățișate elocvent în raportul pre
zentat Congresului de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar.

Congresul dumneavoastră dezba
te probleme de mare importanță 
pentru avîntul economiei și cultu
rii, pentru prosperitatea Bulgariei 
prietene.

Ne bucurăm din toată inima de 
rezultatele pe care le-ați obținut și 
vă urăm noi succese în dezvoltarea 
multilaterală a patriei dumnea
voastră, în creșterea continuă a ni
velului de trai al celor ce muncesc 
— succese în care noi vedem con
tribuția poporului bulgar la întă
rirea sistemului mondial socialist, 
la cauza socialismului și păcii în 
lume.

între popoarele român și bulgar, 
între țările și partidele noastre 
s-au stabilit și se dezvoltă relații 
de prietenie frățească. Ele își au 
rădăcinile în condițiile istorice de 
dezvoltare, în multe privințe ase
mănătoare, în aspirațiile comune 
spre independență națională, în 
lupta dusă în trecut cot la cot de 
forțele progresiste și revoluționare 
din țările noastre pentru o viață 
mai bună, pentru progres social, 
care au generat sentime’nte de pu
ternică prietenie frățească, de sti
mă și respect reciproc între români 
și bulgari.

Pe acest teren fertil a înflorit, 
în epoca nouă a construcției so
cialiste, prietenia strînsă dintre 
România și Bulgaria — țări cu a- 
ceeași orînduire, unite prin idealul 
comun al socialismului și comunis
mului. în ultima vreme au cunos
cut o, largă dezvoltare relațiile de 
colaborare și cooperare economică, 
tehnico—științifică și culturală din
tre țările noastre. Se intensifică 
continuu schimburile de delegații 
și de experiență în diferite dome
nii de activitate.

O mare însemnătate pentru .în
tărirea prieteniei dintre partidele 
și popoarele noastre au avut-o în- 
tîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat români și bulgari 
și participarea la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân a delegației Partidului Co
munist Bulgar, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar al
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Șantierul naval Galați : cheiul de armare

PREZENTAREA SCRISORILOR

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit la 15 noiem
brie pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Olandei în Re
publica Socialistă România, Joost

Bernard Haverkom van Rijsewijk, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare. (In pagina a V-a, cuvîn- 
tările rostite).

DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL OLANDEI
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FOST MAI FERICIT?
în-

i
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1. NU, m-am afundat

i Vasile BARAN

(Continuare în pag. a II-a)
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cuse prin destule frămîn- 
tări ca sâ se poată privi a- 
cum pe el însuși și să se ju
dece cinstit.

la 
de 
iu-

viața lor „de acum în
colo", îndeplinirea idea
lurilor lor.

Cer arhivarului să-mi 
deschidă dulapurile lui late, 
cît pereții, și iau de acolo.

Regretul acesta mi-1 
mărturisește și inginerul 
Velescu T. Discutăm în bi
roul său, cu pauze mari 
între fraze.

— Cu ce vă simțiți vi
novat ? Doar nu dv„ ci 
soția a cerut tribunalului 
să vă despartă 1

— Așa este, dar vino
vatul principal eu sînt. 
Cînd ea a deschis acțiunea, 
ne-am înțeles împreună

din dosarele mai vechi, cî- 
teva adrese de divorțați.

Cum decurge viața aces
tor oameni ? Ce visuri și-au 
„realizat", destrămîndu-și 
căsnicia ?

asupra ei. împreună am 
stabilit motivele și am 
fixat atitudinile în timpul 
procesului. Eu, cu munca 
și răspunderea mea, ti
veam. să nu mă prezint la 
proces. Oamenii mă cu
noșteau, nu voiam să mă 
dau în spectacol...

In singurătate

ANCHETÂ-REPORTAJ

Șl, DUPĂ ACEEA,

Acum citeva zile, 
asistat la următoarea 
tîmplare :

Mă aflam în biroul preșe
dintelui tribunalului raional 
din Brăila, cînd, gata să 
ajungă în celălalt colț al 
încăperii, dă buzna un tî- 
năr cu o cerere de divorț.

Vorbind, tînărul își trăse
se înapoi pieptul, spatele i 
se încovoiase puțin, ca și 
cum s-ar fi aflat acolo o po
vară care nu mai putea fi 
dusă.

— Mi-e imposibil să mai 
stau cu ea 1

Tînărul nostru părea că 
dacă i s-ar fi admis ac
țiunea ar fi prins dintr-o 
dată atîta viață, .îneît, de 
fericire, ar fi zburat ca pă
sările 1

II ascultam si mă gîn- 
deam că ar fi foarte inte
resant să-l întâlnești pe 
acest tânăr după un an 
sau doi, să vezi cu ce se 
va alege el din această 
hotărîre neclintită ? Sau 
să vezi cum o duc oame
nii aceia care cu cîteva 
luni, cu un an, cu doi sau 
patru în urmă veniseră ca 
și el la tribunal înșirînd, 
ca pe o sîrmă, cele mai 
convingătoare argumente 
cu care încercau să de
monstreze că familia le 
stă în cale ca o stâncă și 
că de divorț depindea

Valeriu M., pontator 
I.S.C.M., s-a despărțit 
soție acum doi ani, în 
lie. Motivul înscris la do
sar : „Pîrîta nu se îngrijește 
de gospodărie și, deși re
clamantul suferă de ulcer, 
cu toate insistențele lui, ea 
nu-i asigură regimul nece
sar..."

— Unde iei masa ? îl în
treb.

— La cantină.
— Și seara ?
— Seara și dimineața 

mi-o pregătesc singur.
— Bei ?
— Din cînd în cînd...
— La ulcerul dumitale... 

Spune-mi, te rog, dar fii 
sincer, care a fost motivul 
real ?

Se vede că omul tre-

— Divorțul a fost una 
din greșelile mele cele 
mai mari. Cînd m-am că
sătorit aveam 24 de ani. 
Spun drept, îmi plăcea, o 
iubeam. Pe urmă totul a 
început să mă irite.- As- 
ta-i adevărul. Pur și sim
plu nu-nii convenea viața 
de familie, cu disciplina 
ei, cu sutele de întrebări: 
„Cînd vii? Ce facem azi? 
Unde-ai întârziat?" Și se 
mai întâmpla ceva: aveam 
impresia că făcusem o a- 
legere proastă. Simțeam 
că pierdusem dragostea 
pentru ea I

— Chiar o pierduse! ?
— Nu, nu cred îngăimă 

el, altfel n-aș regreta acum.
— Ce anume regreți ?

— Totul. Am fugit de 
monotonia pe care, îmi 
dau seama, eu însumi 
mi-o creasem și am dat 
peste singurătate. Stau 
aici, singur, în garsoniera 
asta de doi ani. Eu și 
cu... mine. Duminicile, pur 
și simplu, mă sperie. Mă 
mai duc la cîte un film... 
Și uite-așa zilele trec.

— Bine, bine, totuși la ce 
sperai, divorțînd ?

— Sînt lucruri mai in
time. Trec și prostii prin 
capul omului...

Ce-i trecea lui prin cap ? 
Iată :

Despăr(indu-se avea 
credința că o să fie asal
tat de fete, că abia a- 
funci o să fie în stare să 
facă o alegere după pof
ta inimii lui. O să-și a- 
leagă, zicea, ceva ex
cepțional, o fată cum nu 
există pe tot pămîntul 1

Toate astea au fost, în- 
fr-adevăr, numai în gîn- 
durile lui pentru că, di- 
vorțînd, nu numai că nu 
a fost „asaltat", că nu 
i s-a ivit prilejul să alea
gă, dar a rămas singur 
cuc.

Au trecut doi ani...

2. NU, nu familia 
mă împiedicase...

Comitetului Central, vizita în Re
publica Populară Bulgaria a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România. 
Partidul, guvernul și poporul nos
tru dau o înaltă prețuire priete
niei și 
țească, 
litică, 
fică și 
acționa și în viitor pentru întă
rirea și dezvoltarea lor continuă, 
în interesul ambelor țări, al cauzei 
generale a socialismului și priete
niei între popoare.

Stimați tovarăși,

După cum știți, 
avut loc Congresul 
munist Român. El 
program a cărui esență este ridi
carea pe o treaptă superioară a 
desăvîrșirii construcției socialis
mului în România.

Direcțiile principale indicate de 
Congresul al IX-lea al partidului 
sînt: continuarea în ritm susținut 
a industrializării socialiste a țării 
— baza progresului material și 
spiritual al României; dezvoltarea 
intensivă, multilaterală și moder
nizarea agriculturii, în vederea 
sporirii susținute a producției a- 
gricole; valorificarea superioară a 
bogățiilor țării; ridicarea continuă 
economică și culturală a regiuni
lor și raioanelor rămase în urmă; 
creșterea rolului științei în pro
ducția de bunuri materiale, în în
treaga viață socială ; perfecționa
rea relațiilor socialiste de produc
ție, dezvoltarea democrației socia
liste, ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor.

în perioada de mai bine de un 
an care a trecut de la Congresul 
partidului, poporul român a des
fășurat o muncă rodnică, entuzias
tă, în toate domeniile de activita
te. Rezultatele bune obținute în 
îndeplinirea planului pe 1966 —
primul an al cincinalului — con
stituie o verificare a realismului 
planului cincinal, ne îndreptățesc 
să afirmăm că directivele Congre
sului vor fi cu siguranță îndepli
nite.

Partidul Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noastre 
socialiste, imprimă un puternic di
namism dezvoltării multilaterale a 
țării, aplicînd în mod creator prin
cipiile marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale României, 
sfătuindu-se neîncetat cu poporul, 
asigurînd participarea largă a ma
selor de oamerii ai muncii la con
ducerea statului, la elaborarea și 
aplicarea măsurilor și hotărîrilor 
de care depinde viitorul țării. în
făptuind cu succes sarcina sa fun
damentală — făurirea socialismului 
în România — Partidul Comunist 
Român își îndeplinește totodată în
datorirea internațională, adueîn- 
du-și contribuția la întărirea siste
mului mondial socialist, la crește
rea influenței sale 
părarea păcii.

Dragi tovarăși,
Omenirea este 

unor procese de o 
funzime și amploare în viața inter
națională, în dezvoltarea societății. 
Forțele socialismului, forțele revo
luționare și progresiste se afirmă 
tot mai puternic ca factor deter
minant al cursului evoluției social- 
politice contemporane.

Imperialismul internațional și, în 
primul rînd, imperialismul ameri
can încearcă să oprească mersul 
înainte al lumii prin acte de a- 
gresiune, prin atentate la inde
pendența și suveranitatea popoare
lor. Aceasta impune omenirii înain
tate vigilență și combativitate spo
rite, unirea tuturor eforturilor în 
lupta pentru apărarea păcii și secu
rității popoarelor.

Sfidînd opinia publică, încâlcind 
legile dreptului internațional, im
perialismul american continuă să 
poarte un criminal război nedeclarat 
împotriva eroicului popor vietna
mez. Poporul român a condamnat, 
încă din prima zi, agresiunea Sta
telor Unite ale Americii în Viet
nam, subliniind greaua răspundere . 
pe care conducătorii americani 
și-au asumat-o în fața popoarelor, 
consecințele pe care această agre
siune le poate avea pentru pacea 
mondială. Partidul și guvernul 
nostru și-au exprimat solidaritatea 
fierbinte față de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez, față de lupta 
sa eroică. Sprijinim și vom sprijini, 
atît pe plan material, cît și politic 
și moral lupta Republicii Democra
te Vietnam — stat socialist, liber 
și suveran — pînă la victoria de
finitivă asupra agresorilor. Ne ma
nifestăm solidaritatea deplină cu 
poziția guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, precum și cu a- 
ceea a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

alianței cu Bulgaria fră- 
relațiilor de colaborare po- 
economică, cultural-științi- 
își exprimă hotărîrea de a

anul trecut a 
Partidului Co- 
a elaborat un

în lume, la a-

astăzi martora 
deosebită pro-

bulgar !
nrietenia de nezdrunci- 

nopoarele român și

unitatea tarilor socia-

SOFIA 15 (Agerpres). —
Marți la amiază, delegația Parti

dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., a 
depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Gheorghi Dimitrov din 
piața „9 Septembrie" din Sofia.

Membrii delegației au fost în-

soțiți de Ivan Mihailov, membru a, 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bpl- 
gar, Ghero Grozev, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, pre
cum și de membrii ambasadei Re
publicii Socialiste România la So
fia.
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Mica
O P I N I I J

podoabă 
cotidiană

Gablonzul este o indus
trie recentă și provine, ca 
orice meșteșug nou, din 
unul mai vechi, din arta 
bijuteriei. înainte de a 
exista matrițe, obiectele 
de podoabă se cizelau 
manual și au rămas în is
toria decorației ca obiec
te de artă. La noi, cu 6 ani 
în urmă, în niște secții 
nou înființate pe lîngă di- 

meș-
, a- 
i a-

verse întreprinderi, i 
teri bijutieri, puțini, 
ceiași de azi, au 
dunat în jurul lor lu
crători necalificați și au în
ceput să producă obiecte 
de podoabă. Ceea ce a- 
pare azi în magazine este 
creația lor exclusivă. Ei 
au făcut primele modele, 
tot ei au făcut primele 
matrițe, copiind modele 
străine 
ad-hoc, cu mai multă sau 
mai puțină pricepere, la 
gustul mereu nou al pu
blicului. Broșe, pandanti
ve, lănțișoare, coliere, 
mărgele, bufoni de man
șetă, cercei, clipsuri, ine
le, verighete — din alu
miniu eloxat, plastic, ar
gint și foarte puțin aur 
— alcătuiesc recuzita ma
gazinelor de cadouri sau 
bijuterii, obiecte sclipi
toare, obiecte atrăgătoa
re, obiecte purtate și ce
rute de multă lume.

Cum sînt, sau mai bine 
zis cum ar trebui să fie 
ele, acești bătrîni meșteri 
bijutieri sînt singurii în 
măsură s-o spună. Mește
rul Leber de la „Electro- 
metal"-Cluj, meșterul Ște- 
fănescU de la „Meta- 
lurglca“-București, mește
rul Pascat de la coope
rativa „Arta aplicată" și 
Gh. Sturzu de la Monetă- 
ria statului. De ce numai 
ei ? Pentru că sînt singurii 
specialiști la ora actuală. 
Și în afară de el, în nici 
una din întreprinderile 
producătoare nu există 
creator! cu studii și nici 
lucrători specializați.

Legătura comerțului cu 
industria se face în virtu
tea inerției. Criteriul se
lecției la omologări sau al 
comenzilor la contractări 
este de un liber arbitru 
total.

Informația de speciali
tate se reduce la consul
tarea unor reviste străine 
și copierea, cu mici . va
riante, a unor mostre 
străine, nu întotdeauna de 
cea mai bună calitate. 
Din cojnisiile de omologa
re fac parte doar repre
zentanții industriei și co
merțului. Cîndva existau 2 
sau 3 artiști plastici care, 
cu timpul, s-au retras. S-a 
încercat o mică colabo
rare cu fondul plastic. De 
ce nu mai continuă, nimeni 
n-ar putea preciza. Lip
sește, și lipsește pe scară 
largă, cultura de speciali
tate ; este o iluzie să cre
dem că ea poate fi supli
nită de cîteva reviste 
.străine, de cîteva mostre 
străine. Nu există o școa
lă de arte și meserii — ne
cesitate semnalată nu o 
dată; nu există specia
liști medii, lucrători, nu 
există specialiști de grad 
superior (creatori).

Dacă pînă acum ga- 
blonzul și bijuteria au tre
cut neobservate, gustul 
publicului a evoluat. Exis

și adaptîndu-le

tă obiecte de o circulație 
aș zice indispensabilă» 
care aproape ies din ca
tegoria podoabelor : bu
fonii de manșetă, curelele 
de ceas, verighetele. Bu
fonii posibil de purtat — 
cei cu sidef sau cu imita
ție de piatră — există în. 
modele foarte puține și se- 
epuizează atît de repede 
încît devin aproape de 
negăsit. Curele de ceas 
metalice sau din material 
plastic, mai deosebite, 
mai ieșite din comun, nu 
există. Verighete se gă
sesc cînd și cînd, puține, 
urîte, cele din aur a- 
proape deloc, cele din 
aluminiu eloxat, banale, 
greoaie, apărute cu vagi 
ecouri din moda europea
nă tîrzie, după ce ea se 
perimase ; iar în ultima 
vreme nu mai există de
loc. Bijuteriile din aur, 
cele puține, nici măcar nu 
merită discutate. Valoa
rea lor constă exclusiv în 
material, bijuteria este 
inexistentă, adică arta ei 
de execuție.

Obiectul de podoabă 
este un agrement util, es
tetic. Liniei simple a îm
brăcămintei moderne i se 
poate alătura sau o biju
terie veche, de stil, sau 
una de o simplitate și de 
un bun gust care să trans
forme materialul ieftin în- 
tr-un plăcut accent lumi
nos, un centru de atenție 
care să înnobileze ținuta. 
Forme simple, masive sau 
suple, corespunzînd for
melor geometrice create 
de secolul nostru, forme 
elegante, desene în tom
bac sau pete de culoare 
de plastic, o combinație 
de maximum două mate
riale, care să bucure o- 
chiul prin formă și cu
loare. Așa ar trebui să fie 
bijuteria modernă, funcțio
nală, adaptată viziunii ur
bane. Obiectul de serie 
poate fi tot atît de mult 
operă de artă ca și unica
tul manual, atunci cînd 
precizia matematică se 
combină cu poezia forme
lor. Se cere o creație de 
un ordin special, nu crea
ția unor artiști plastici în 
orele libere, ci a unora 
care să se preocupe ex
clusiv de domeniul este
ticii industriale, care în 
afară de talent și gust să 
aibă cunoștințe tehnice, să 
poată crea un model po
sibil de multiplicat fără 
să-și piardă valoarea ar
tistică.

Cooperativa de artă a- 
plicată face eforturi să 
producă obiecte de cali
tate, dar are utilaje rudi
mentare. La „Electrometal" 
Cluj, secția de gablonz e 
o anexă, toate întreprin
derile producătoare sînt 
dispersate pe cuprinsul 
țării în mici compartimen
te adiacente la mari în
treprinderi producătoare, 
care le ignoră importanța 
și prezența, Guban Ti
mișoara dă produse de 
foarte bună calitate, dar 
în cantitate infimă. înain
te de a avea o școală de 
arte și meserii și un insti
tut de arte industriale, 
s-ar putea grupa în jurul 
a două întreprinderi mari, 
„Metalurgica" — București 
și „Electrometal"—Cluj, 
actuala producție de ga-

blonz. S-ar putea crea, la 
unul sau două licee in
dustriale, o secție de ci- 
zelură și eventual, la in
stitutul de arte decorative, 
alături de secția de sticlă, 
una de metal bătut. 
Te întrebi : cine va mai 
crea peste 5—6 ani, cînd 
meșterii bătrîni, care iac 
față cu greu cerințelor, 
vor ieși la pensie ? Dacă 
secțiile producătoare de 
gablonz ar fi cooptate de 
Ministerul Industriei U- 
șoare s-ar putea obține, 
poate, îmbunătățiri de or
din tehnologic, eloxarea 
aluminiului s-ar face mai 
bine, vopsirea, lipirea, fi-

nisarea obiectelor s-ar 
putea perfecționa. Secțiile 
respective ar putea avea 
o productivitate mărită, 
întrucît astăzi mare parte 
din munca efectuată e 
manuală, iar randamentul 
mic. Utilajele rudimentare, 
lipsa cadrelor specializa
te, la care vine să se 
adauge deficiențele de 
ordin estetic — iată cauza 
lipsurilor atît de supără
toare și distonante în pro
ducția micilor podoabe 
cotidiene — în contrast 
cu frumusețea și demnita
tea marilor noastre reali
zări.

Ileana BRATU

Expozifia filatelică „Naționala '66"
Tn cadrul manifestărilor consacrate „Zilei măr

cii poștale românești" care se sărbătorește în 
fiecare an la 15 noiembrie, precum și cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de la vernisajul primei ex
poziții filatelice din fara noastră, marji la amiază, 
în sala Centrului de documentare pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare de pe bd.

General Magheru nr. 34—36, s-a deschis Expo
zifia filatelică „Naționala '66".

Cu ocazia vernisajului a fost pus în circulație 
un plic „Prima zi", care va fi obliterat în fie
care zi a expoziției cu o ștampilă purtînd data 
respectivă.

Expoziția va fi deschisă pînă la 27 noiem
brie, (Agerpres)

Șl, PUPA ACEEA,

ATI FOST MAI FERICIT?
(Urmare din pag. I)

Mica dansatoare foto, Gh. Vințilă

Spectacolul destrămării familiei 1 
Inginerul îl urmărea de departe, 
dintr-un stal retras. în cîteva 
luni, prin avocatul soției și prin 
cîțiva martori care aveau misiu
nea să prezinte lucrurile într-un 
mod cît mai delicat, familia ing. 
Velescu nu mai exista...

— Nici eu, nici ea n-am vrut să 
rămînem acolo — în casa în ;care 
locuisem împreună 6 ani — expli
că inginerul. Fugeam de amintiri.

— Nu înțeleg, totuși, de ce v-ați 
despărțit î Care erau motivele 
roale ?

— Eu m-am căsătorit la 28 
de ani ți am luat o fată tînără, 
abia terminase liceul. Nu eram 
o fire închisă. Mă preocupau 
însă o mulțime de probleme. 
Pentru ea, în schimb, o seară de 
dans era o adevărată fericire!

O dată i-am promis că o să mer
gem împreună, sîmbătă, să dan
săm și toată săptămîna s-a învîr- 
tit, cîntînd prin casă I Cînd i-am 
spus că nu mai pot merge, că a- 
veam de rezolvat ceva cu mult 
mai important, m-a privit ca și 
cum i-aș fi vorbit despre o neno
rocire.

— Totdeauna găsești altceva 
mai Important decît mine — mi-a 
spus ea. Atunci nu i-am dat drep
tate, o socoteam fără ideal, atrasă 
de o viață măruntă. M-am închis 
în mine. Deși matur, deși om cu 
pregătire încă nu știam că familia 
este și ea o întreprindere destul 
de complicată, pe care trebuie să 
știi s-o conduci.

Și mai ales nu știa că o 
familie înseamnă CONVIEȚUIRE, 
O CONFRUNTARE RECIPROCA 
SI O PERMANENTA SCOALĂ 
DE MODELARE A CARACTERE
LOR, DE ÎMBOGĂȚIRE SUFLE
TEASCĂ. DACA TELURILE SALE 
ERAU FRUMOASE, NOBIL AR 
FI FOST SI FAPTUL DE A FI 
FACUT-O PE SOȚIE SĂ FIE A- 
LĂTURI DE EL, SĂ-I ÎMPĂRTĂ
ȘEASCĂ IDEALUL

— Toate astea le-am descoperit 
pe urmă, în nopțile de nesomn — 
vorbi inginerul — cînd fiecare în- 
tîmplare, jignirile și nesfîrșitele re
proșuri, certurile și împăcările îmi 
apăreau cu cauzele lor și cu po
sibilitățile de a fi putut fi evitate.

într-o zi mi-a spus :
— Așa nu se mai poate con

tinua. Ți-e rușine cu mine ? De luni 
de zile n-am fost undeva împreună!

I-am spus :
— Dacă crezi că nu se poate 

continua, divorțează.

Foarte multă vreme am cre
zut că din cauza ei nu-mi voi 
putea înfăptui visele. Cînd am 
hotărît să ne despărțim, ți ea 
a fost de acord, am respirat 
uțurat. în sfîrțit, îmi spuneam, 
voi fi liber, voi putea studia în 
linițte, în cîfiva ani îmi voi lua 
aspirantura.

Abia cînd am rămas singur 
mi-am văzut ca într-o oglindă 
egoismul. De fapt eu dădeam 
vina pe ea, motivîndu-mi pro
pria lipsă de voință, proasta or
ganizare a timpului. A început 
să încolțească în mine SENTI
MENTUL CULPABILITĂȚII. Au 
trecut patru ani ți din tot ce-mi 
propusesem n-am realizat ni
mic. Tot gîndul meu era să-mi 
refac viața zdruncinată. Dar nu 
s-a mai putut.

— De ce î
— Curînd după divorț, ea s-a 

căsătorit.
îmi era limpede : omul sperase 

că eliberîndu-se de soție ca de o

ispită a unei vieți mai ușurele, pli
nă mai mult cu distracții, va putea 
să rămînă tare pe poziții, asal- 
tînd cu toate puterile învăță
tura, știința. Or ce s-a întîmplat : 
divorțul, ruptura de soție i-a rele
vat dintr-o dată existența unui sen
timent foarte puternic pentru fe
meia pe care o părăsea. Acest 
fapt, departe de a-1 fortifica, t-a 
slăbit forțele, i-a secat energia, 
voința. A început să fie frămîntat 
dă regrete și de pasiunea abia 
descoperită pentru fosta soție, 
în schimb învățătură; visul pentru 
care se despărțise de soție — a 
trecut pe planul doi, ba, încetul 
cu încetul, a început chiar să se 
piardă.

— Adevărul este că nu familia 
mă împiedica pe mine... Eu pu
team să-i mai temperez dorința de 
distracție (poate firească la vîr- 
sta ei)...

Această dorință și-ar fi tempe
rat-o chiar ea însăși, pe măsura 
trecerii timpului, fără să mai vor
bim de faptul că soțul ar fi putut 
s-o canalizeze spre o distracție 
cultă : spectacole, excursii etc.

Și visul i s-ar fi realizat, poate, 
mult mai devreme...

3. NU, mi-am 
reclădit viața 
pe incertitudine

Femeia cu care stau de vorbă e 
recăsătorită, adică, așa cum spu
ne ea, „și-a refăcut viața". îl aș
teptăm pe soțul ei. Femeia se 
plimbă iritată prin cameră și se 
tot uită la ceas :

— Poate-1 la vreo ședință, în
cerc eu s-o calmez. Am să vin 
mîine.

A doua zi îl găsesc pe soț sin
gur, așteptînd-o pe ea.

—- Trebuie să se întoarcă. Ne-am 
certat. Nu-i prima oară...

După cîteva clipe izbucnește:
— S-au încurcat ițele, domnule, 

cred că o să se rupă.
Povestea lor e una din necruță

toarele lecții ale vieții. S-au cu
noscut cînd și el și ea își aveau 
familiile lor. Se întîlneau pe as
cuns, ticluind, fiecare, acasă min
ciuni. In cele din urmă au hotărît 
să-și părăsească familiile și să se 
căsătorească. Nimeni n-a fost în 
stare să-i facă să renunțe. Oricine 
i-ar fi ascultat ar fi fost înclinat să 
creadă că o asemenea Iubire se 
întîlnește o dată la 100 de anii Și 
iată-i acum, după un an de zile : 
O viață conjugală plină de nervi 
și suspiciuni, de remușcări.,; Și el 
și ea își dau seama că au fugit 
după himere. Și pe el și pe ea 
i-a cîștigat „farmecul Ilegalității 
morale" pe care o comiteau : plim
bările pe furiș, întîlnirile ascunse... 
Acum se privesc ca do) răufăcă
tori, nu pot avea încredere unul 
în celălalt, căsnicia lor actuală 
este viciată de faptul că amîndoi 
se știu capabili să înșele. Aceas
ta este drama, o dramă care dis
truge dragostea 1

Bărbatul îmi povestește o întîm- 
plare : erau amîndoi acasă, se pre
găteau să serbeze ziua ei, cînd 
sună telefonul. Ea se duce re
pede, ridică receptorul și spune :

— „Imposibil 1 Poate mîine !" 
„Cine a fost ?" — o întreb. „Croito
reasa, mă cheamă la probă'.

— Mințea ?
— Da, sigur că mințea — mi-a 

explicat el — pentru că pe tim
pul cînd era căsătorită cu celă
lalt s-a petrecut o scenă asemă
nătoare. Crezîndu-1 plecat, i-am 
dat telefon și ea mi-a răspuns

exact în același fel: „Imposibil, 
poate mîine". A doua zi, într-ade- 
văr, ne-am întîlnit 1

Cînd am divorțat îmi imagi
nam că o să am cea mai feri
cită dintre căsnicii, mă simțeam 
ca un adolescent... De fapt 

• - ' • ' * e 
fapt am avut o soție ideală, dar 
pe care n-am știut s-o prețuiesc.

judeca
găsească, resorturile reale care-1 
împinseseră'aici. Pe el l-.țx îmbol
dit un instinct al aventurii. Și-a 
înșelat fosta soție pentru că prin 
firea, prin trăsăturile ei, nu-i sa
tisfăcea acest instinct de aven
tură Era o femeie de o mare pro
bitate. cu o moralitate frumoasă, cu 
o comportare clară... previzibilă ; 
și el nu voia atunci o femeie a 
siguranței, a certitudinii. Altceva îl 
ispitea. îl atrăgea alt climat, ace
la al aventurii. Și a închegat re
lația aceea extraconjugală, vino
vată, și a apărut apoi necesitatea 
despărțirii de familie, de climatul 
acela clar și calm, și s-a lăsat 
dus de pasiunea aceasta spre o 
viață agitată, plină de ecuații, care 
i se părea egală cu fericirea.

Dar iată că viața se răzbună. 
El și-a clădit viața pe minciună, 
și abia acum îi apar calitățile 
primei lui soții, marea lor valoare 
(la ele se referea atunci cînd îmi 
spunea că a avut o soție ideală), 
valoarea morală a certitudinii, 
singura care poate da trăinicie și 
satisfacție căminului. Fericirea 
după care fugise el o vedea acum în 
urmă. Nici nu putea ajunge la o 
altă concluzie : cînd starea de in
certitudine, aventura devin norma 
de bază, viața conjugală devine 
un chin.

mi-am bălul joc de viață ! D 
om avut o soție ideală, da

4. NUS și-a primit

um naiba să 
se coacă o stație 
C.F.R. ? ! Ce, e co
zonac ? Dovleac ? 
Măr ? Păr ?... Rec- 

“ tifle: părul nu se coa- 
Ice, cade. Para se coa

ce. Scuzați. E pară ? 
Pepene? E stație și încă 

I C.F.R. Are clădire, linii
ferate și etc. Atunci ? Se 

Imai poate întîmpla ca dv.
citind titlul să ziceți în 
gînd: „Săracul, era băiat 

Ibun“. Mulțumesc pentru 
compătimire dar sînt să
nătos. Așadar nu-mi ră- 

Imîne altceva de făcut de
cît să vin cu niște expli
cații.

IDe mai bine de un an 
sînt chemat la telefon în 
fiecare zi la orele 8,45 de 
I provincie. O voce miste

rioasă mă anunță:

— Allo, stația C.F.R. 
Î.Pogoanele nu s-a copt.

Cînd sînt bine dispus 
îi răspund:

I “*
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I
8
I
I
8

vreți, o interesată 1 — numai ea știe 
cu cine-și petrece serile 1"

Sigur, sînt și cazuri în care des
părțirea poate fi inevitabilă. Din 
investigațiile pe care le-am făcut 
în rîndul unui mare număr de di
vorțați se desprinde însă foarte B 
limpede această constatare : 8 

itstf-ai. auir*'-viața de familie g 
ij^încârba să v • «șa cum și-a închipuit-o înă-; | 

înte de divorț;
Ce s-a întîmplat în cazurile R 

de mâi sus?
Au fost hipertrofiate niște “ 

cauze secundare pe care el, sau B 
ea, și-au construit un fel de cas- Ij 
tele pe nisip, s-au autosugestio- ■ 
nat și au ajuns la concluzia că R 
numai despărțirea poate să ie | 
salveze viața, fericirea.

Aceste cîteva cazuri ca și al- 0 
tele ne demonstrează însă că g 
de cele mai multe ori oamenii “ 
se înșeală, că mulți nu numai g 
că nu găsesc fericirea pe care | 
și-au imaginat-o, despărțiri- “ 
du-se, ci, dimpotrivă, și-o pierd. 0 
Cu timpul, ei devin lucizi. O 
dată dispărut aburul acela al 
„nefericirii", al neputinței de a 
ieși dintr-o stare decît prin di
vorț — omul începe sa vadă 
lucrurile în adevărata lor lumi
nă. Unii afirmă că tocmai pier- 
zîndu-și familia și-au pierdut și 
suportul moral de a-și realiza 
năzuințele, (și faptele o dove
desc) ; alții, începînd să-și re
grete cu o mare intensitate ho- 
tărîrea nefastă, nu-și mai pot 
regăsi un echilibru sufletesc ; 
alții rămași singuratici, închiși 
în ei, încearcă de mai i 
ori să-și refacă viața dar nu 
reușesc ; alții recăsătorindu-se 
devin suspicioși, își | ' 
derea.

Aproape toți regretă despăr- B 
ți rea. |

Aproape nici unul dintre ei 
nu ți-a refăcut viața de familie

I
nchiși B 
multe | 
ar nu « 

sătorindu-se R 
pierd încre- |

pedeapsa...
Om capabil, bucurîndu-se de în

credere, L.D. a fost promovat an 
după an. Nimeni n-ar fi putut bă
nui că începuse să-l tenteze o 
viață flușturatică.

Intr-una din zile, L.D. înalntă tri
bunalului cerere de divorț. Moti
vul : celor doi copii, o fată și un 
băiat, „nu li se mai putea asigura 
educația, soția fiind rămasă în ur
mă. Nivelul ei nu-i permite să 
contribuie la formarea unor oameni 
culți și capabili, așa cum le cere 
societatea".

Se vede de departe tipul parve
nitului.

Tribunalul nu i-a admis acțiu
nea, judecătorii f-au explicat to- 
vărășește că-1 foarte rău ce face, 
dar el a insistat, a înlocuit moti
vele (fapt pentru care copiii au ră
mas la soție) și a plecat de acasă.

— Bine, dar cum rămîne cu mo
tivul : imposibilitatea de a se asi
gura copiilor, din cauza mamei, o 
instrucție temeinică î

L.D. se bîlbîie. De altfel, nu-i ne
voie să explice.

A trecut aproape un an de cînd 
s-a recăsătorit cu o femeiușcă, adi
că de cînd și-a îndeplinit gîndul 
acela care a fost în realitate moti
vul divorțului. E fericit î Privirile lui 
spun totul. A pierdut pe toate pla
nurile: oamenii nu-i mai recunosc 
calitățile, copiii săi îl judecă cu 
asprime, în noua căsnicie, viața îi 
e tristă. Pentru că, oricum, familia 
își are legile sale.

Numai un naiv crede că la o 
vîrstă care nu mai este a holte
iului poate să-și părăsească fa
milia și să se însoare cu o fetiș
cană aproape de vîrsta fiicei sale 
și să mizeze pe fericirel

Vecinii șușotesc : „Și-a luat sin
gur pedeapsa, actuala soție — ce

kg de îngrășăminte chi
mice.

— Gluma asta a dumi- 
tale e reușită. Cît te-a 
costat ?

— Ce să mă coste ?
— Ingrășămintele chi

mice... Și pe urmă, cum. 
ai reușit să iei repartiție 
pentru o cantitate atît de 
mare. Eu știu că sînt 
G.A.S.-uri și C.A.P.-uri 
care se zbat peste tot, tri
mit delegați pe la minis
tere să le repartizeze can
tități mai mari.

— Nu m-a costat -ni
mic. Și nu m-am zbătut. 
Adică de zbătut m-am 
zbătut, dar invers.

— Cum invers ?
Să scap de ele.

— Hai să lăsăm gluma 
la o parte.

Am lăsat gluma la o 
parte, adică pe o grăma
dă de superfosfat, și am 
început să discutăm se
rios.

de Nicujă TÂNASE

rog să-mi aduci și mie să 
gust.

Vocea misterioasă îmi 
răspunde supărată:

— Dumneata crezi că 
eu glumesc ?

— îmi pare rău. Crezi 
că eu nu sînt interesat în 
coacerea acelei stații ? Mă 
prăpădesc după stații 
coapte.

— Atunci te țin la cu
rent.

— Allo, allo...
— Da.
— Dacă vrei să gră

bești coacerea, pune niște 
superfosfat la temelie. A- 
jută la coacerea plantelor 
darmițe la o stație.

I , Are destul.
| Tocul nu mă deranja 

deloc. Ați reținut, dura 
de mai, bine de un an. A

I început însă să mă de
ranjeze în momentul cînd 
individul cu vocea lui

| misterioasă a început să 
mă cheme la telefon din 
provincie cu taxa inver
să. Am acceptat o dată, 
de două ori, de nouă ori. 
dar pînă cînd ?

Mi-am luat inima în 
dinți (dar n-am mușcat 
tare) și m-am deplasat la 
Pogoanele-Ploiești. Ce-am 
văzut acolo ? O stație ca 
toate stațiile, încolo ni
mic. Am căutat eu să-mi 
imaginez cum ar putea să 
arate coaptă, dar n-am 
putut să-mi dau seama. 
M-am dus la șeful sta
ției. Am intrat în vorbă 
cu el și imediat mi-am 
dat seama că dumnealui 
era proprietarul vocii ca
re mă deranja la telefon.

— Am venit să văd cu 
ochii mei dacă s-a copt.

— Nu trebuia să te de
ranjezi. îți comunicam eu 
dacă se petrecea minunea. 
Hai cu mine să vezi cît 
superfosfat i-am pus.

Și am dat înconjur sta
ției. Să vezi și să nu 
crezi. De jur-împrejur îmr 
prăștiate vreo 50 000 de

întreprinderea metalurgică I.R.U.M. din 
Calea Rahovei nr. 226, apartinînd de Minis
terul Economiei Forestiere, produce un zgo
mot cu care locuitorii de pe străzile apro
piate nu se pot împăca. Am sesizat în repe
tate rînduri Sfatul popular al raionului V. I. 
Lenin, Sfatul popular al orașului București, 
ministerul. La unele din aceste sesizări am 
primit răspunsuri în 1957, în 1959. în 1964. 
Sesizările noastre atestă că în acest cartier 
întreprinderea sus-amlntită produce zgomot. 
Răspunsurile arată că s-au luat măsuri pen
tru eliminarea zgomotelor. Și uite așa, de 
10 ani, prin acest șuvoi de sesizări șl răs
punsuri, se face mult., zgomot, dar măsuri 
practice nu se iau.

Filofteia ȘTEFANESCU

Numeroși crescători de animale din raio-' 
nul Săveni, regiunea Suceava, se prezintă la 
Agenția raională l.R.l.C. Ungureni, cu sediul 
în comuna Borzești, pentru a preda animalele 
contractate. Agenția respectivă nu respectă 
însă aproape niciodată termenele de predare 
prevăzute în contracte, purtînd oamenii pe 
drumuri. în contractele încheiate se prevede 
că orice întîrziere din partea producătorului 
atrage după sine penalizarea acestuia. Mă în
treb : de ce nu sînt penalizați și funcționarii 
agenției amintite atunci cînd nu respectă 
contractele ?

Laurenjiu BALANIUC

— Cum au ajuns îngră- 
șămintele astea aici ?

— Cu trenul. Au fost 
descărcate din vagoane 
pentru diferite C.A.P.-uri, 
o parte a fost ridicată iar 
alta a rămas aici. De pil
dă, Uzina de îngrășămin
te chimice Valea Călugă
rească a trimis C.A.P.- 
ului „6 Martie" 15 000 kg 
de superfosfați în plus 
peste cantitatea cerută. 
Plusul a rămas la mine 
în stație. Din iunie anul 
trecut e aici. Puțin mai 
încolo, pe terenul C.A.P.- 
ului „Victoria socialismu
lui". de mai bine de 4 ani 
zace o cantitate și mai 
mare... (• e n

— A cui e?.-.
— Nici Direcția de con

trol și revizie pentru re-, 
giunea Ploiești n-a reușit 
să stabilească beneficia
rul acestor cantități. Au 
venit la fața locului, au 
încheiat proces-verbal...

— Bine, dar aceste can
tități trebuie să fie lipsă 
în niște scripte.

— Ei eu credeam la în
ceput că cineva o să con
state lipsa și o să vină să 
le ridice. Dar nimic Ce 
s-ar putea face ca aceste 
îngrășăminte să ajungă 
acolo unde e nevoie de 
ele?

— Eu ți le-aș lua cu 
dragă inimă, dar n-am 
decît lotul din balcon 
unde primăvara însămîn- 
țez zorele. Te pot scăpa 
de vreo 4—5 kg.

— Si cu restul pînă la 
50 000 de kg ce fac ?

— Poate cine știe, 
printr-o minune îți creș
te stația, se coace, de
vine gară centrală și da
că devine gară centrală o 
să treacă și acceleratul și 
rapidul... O să se audă și 
la ministerele de resort și 
o să fie bine.

— Dar crezi că o să se 
audă ?

Transportul minerilor din bazinul Motru 
continuă să funcționeze defectuos. încă nu 
s-a sincronizat plecarea curselor cu intrarea 
șl ieșirea minerilor din mină. Minerii din 
Călugăreni sînt aduși cu o oră mai devreme, 
iar la întoarcere, după terminarea schimbu
lui, mai pierd încă două ore pînă ce autobu
zele ies, în sfîrșit, din garaj. După cum se 
vede — pană de... organizare care Ia 
D.R.T.A. Oltenia se prelungește cam de mul
tă vreme.

Ion BOBEI

■
Imobilul în care se află muzeul memorial 

„G. Bacovia" (str. G. Bacovla nr. 63, raionul 
Nicolae Bălcescu), de curînd deschis în ora
șul București, are nevoie de reparații urgen
te. Sesizînd acest lucru I.R.C.R. din raionul 
N. Bălcescu, directorul acestei întreprinderi, 
ing. Nicolae Marnol, mi-a comunicat că în 
acest an nu se pot face nici un fel de repa
rații. Mă întreb cînd se vor putea face atunci 
reparațiile respective 1 Nu cumva atunci cînd 
nu va mai fi nevoie de ele ?

Gabriel S. BACOVIA

a
La 26 octombrie a.c., conducerea întreprin

derii regionale de electricitate Galați, prin- 
tr-un răspuns referitor la o scrisoare sem
nată de mai mulți cetățeni din orașul Panclu, 
ne comunica următoarele : „în cartierul 
Crucea de Sus din orașul Panclu... nivelul 
tensiunii s-a îmbunătățit și distribuirea ener
giei electrice se face Ia parametrii normali". 
La 1 noiembrie a.c., adică după 5 zile de la 
data cînd Ing Gh. Morariu, directorul I.R.E. 
Galați, își așternuse semnătura pe răspunsul 
de mai sus, mai mulți locuitori din cartierul 
amintit ne-au scris din nou : „iluminatul se 
face la fel ca acum cîteva luni ; tensiunea 
extrem de slabă nu este în stare să însufle
țească aparatele de radio și televizoarele a- 
funse simple obiecte de decor în case". Așa
dar : o sesizare — un răspuns formal.
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CU 60000 DE GĂINI
Un sistem modern, eficient de creștere a păsărilor
în condiții industriale la Combinatul avicol de la Tîncăbești

specia-

BATERIILE
DE... CURCI

ECONOMIC
toare produce peste 250 de ouă pe 
an, cu un consum specific de fu
raje mai redus, deoarece păsările 
au o greutate de numai 1,5 kg. 
Toate acestea sînt rodul pasiunii 
și perseverenței cu care 
liștii și îngrijitoarele de aici aplică 
în practică cuceririle științei.

DIAGNOSTICULUI

la Combinatul petrochimic Ploiești

Cititorii noștri au aflat desigur 
despre combinatele avicole mo
derne înălțate în diferite zone ale 
țării. Dar în afara sistemelor o- 
bișnuite după care au fost cons
truite acestea, la Tîncăbești, a- 
parținînd G.A.S. Periș, regiunea 
București, a fost conceput și 
realizat un alt tip de combinat, 
care lucrează pe baza unora din
tre cele piai noi procedee tehno
logice din acest domeniu. Aproa
pe toate lucrările sînt mecanizate 
și automatizate, un muncitor pu
țind îngriji un număr mare de pă
sări. De la intrarea în funcțiune a- 
cest combinat se află într-un fel de 
competiție internă cu celelalte mari 
unități avicole din țară. Despre re
zultatele care oglindesc activitatea 
crescătorilor de aici vorbește lim
pede cuantumul beneficiilor. Dacă 
în 1364 acestea au fost de 4,5 mi
lioane, anul trecut au ajuns 
la 6,5 milioane, iar în primele 
9 luni din acest an la 5 milioane 
de lei. Desigur că există și alti in
dici care reflectă activitatea bo
gată a muncitorilor si specialiști
lor de la Tîncăbești. Pînă acum 
aici au fost obținute peste plan mai 
mult de 635 000 de ouă. Combina
tul contribuie și la ameliorarea 
efectivelor din alte unități avicole, 
numai anul acesta fiind livrate 
35 000 de păsări de reproducție și 
270 000 pui de o zi.

Gradul înalt al activității desfă
șurate aici este oglindit și de pro
ducția medie, care pînă la 30 sep
tembrie a ajuns Ia peste 180 
ouă de fiecare găină crescută 
sectorul industrial, față de 171 
era prevăzut. Valoarea acestor 
fre poate ii mai bine apreciată 
dacă se are .în vedere că' ele re
prezintă producția de la un efec
tiv mediu de peste 60 800 de găini.

în vîrf, tentează păsările 
„ciupească",. obișnuindu-se 
să consume apa de care au 
voie.

DOI COCOȘI

ZORILE Șl AMURGUL,
DUPĂ COMANDA
PROGRAM

Ests cunoscut că 
ouă a păsărilor în 
nuite este în mare 
entată de factorii climatici
zon. La combinatul de la Tîncăbești 
factorii naturali nu au nici o in
fluentă asupra producției. Dar por
nind de la cunoașterea influentei 
exercitate de aceștia asupra 
sărilor, au fost creat) factori 
ficiali cu ajutorul cărora este 
jată creșterea păsărilor sau
ductia de ouă. Interesant este sis
temul de utilizare a luminii care, 
după o anumită schemă și cu aju
torul unui aparat, pe bază de co- 
mandă-program, contribuie la ac
centuarea creșterii puilor sau la 

Pentru 
bun și 
prima 
condi-

unei 
înlă- 

Princi-
DINTR-UN OU

să le 
astfel 

ne-

introducerii tronsoanelor cu ba
terii cu cîte trei etaje fiecare s-a 
creat posibilitatea ca pe fiecare 
metru pătrat de spațiu util din hală 
să se crească cîte 15,4 păsări, față 
de 6 cîte revin la metru pătrat în 
celelalte combinate. Acest sistem 
permite o mecanizare și automati
zare aproape completă a lucrări
lor, în condițiile menținerii 
igiene corespunzătoare, se 
tură risipa de furaje etc.
•pala lucrare pe care o efectuează 
îngrijitoarele este strîngerea ouă- 
lor. Dar și acestea, datorită în
clinației plasei de sîrmă pe care 
stau păsările, cad într-un fel de 
jgheab în fața cuștilor, de unde 
sînt strînse cu multă ușurință. în 
aceste condiții nu este de mirare 
că se obțin anual 1,3—1,4 milioane 
de ouă, realizîndu-se astfel o 
înaltă productivitate a muncii. In 
fiecare din cele 13 hale se cresc 
cîte 6 048 de găini, date în primire 
unei singure îngrijitoare. Alimen
tarea păsărilor cu furaje combi
nate se face automat, printr-o sim
plă apăsare pe un buton. Dede
subtul plaselor pe care stau păsă
rile există o placă continuă de 
geam armat pe care cade mur-

In 28 de compartimente 
hală se face selecția de 
a păsărilor, punîndu-se separat la 
incubat ouăle provenite de la fie
care familie. După . multe încer
cări, dr. Chiriță a reușit să deter
mine unele combinații valoroase. 
Astfel, combinația dintre liniile A 
și D ale rasei Leghorn dă o pro
ducție de ouă cu 10—15 la sută 
mai mare. Alte combinații, cum 
ar fi, de pildă, cele între liniile E 
și A se remarcă printr-un procent 
ridicat de ecloziune. Interesant 
este că, pentru prima dată la noi 
în țară, au fost obținuți cocoși via
bili dintr-un singur ou cu gălbenuș 
dublu, care deja sînt utilizați la 
reproducție, urmărindu-se însuși
rile pe care le transmit la urmași.

din 
grup

Unul din sectoarele din cadrul 
combinatului în care se aplică cele 
mai moderne sisteme este cel 
în care se cresc anual mai multe 
zeci de mii de curci. Această spe
cie de păsări este evitată în alte 
unități, deoarece creșterea puilor 
prezintă o serie de dificultăți. Aici 
însă greutățile au fost învinse chiar 
în condițiile în care aceștia 
cr.esc în 
periența 
preluată 
au fost 
cele mai pricepute îngrijitoare. S-a 
ajuns pînă acolo încît creșterea 
puilor în prima săptămînă de via
ță să se facă de către o singură 
îngrijitoare — Oprea Dumitra, care 
are un grad de calificare înalt. Ea 
contribuie și la calificarea celor
lalte îngrijitoare, iransmițîndu-le 
experiența prețioasă pe care a do- 
bîndit-o. Merită relevat că pier
derile la pui au fost reduse sub 
procentul admis în țări cu o veche 
experiență în acest domeniu. 
Curcile se cresc în baterii etajate, 
sînt hrănite cu furaje combinate, 
realizîndu-se o eficiență economi
că remarcabilă. Pînă Ia 30 sep
tembrie a.c. au fost realizate în 
medie 98 ouă de fiecare curcă, 
fața de 60 cite au fost prevăzute.

Pentru prima dată în țara noas
tră se aplică,

se 
sistem industrial, iar ex- 
în acest domeniu trebuia 
din mers. în acest sector 
repartizate unele dintre

în condijii de pro-

productia 
condiții 
măsură

0
obiș- 
influ- 

de se-

lntr-o baterie de

creștere a puilor

Foto : S. Cristian

punerea în funcțiune a 
secții ale Combinatului

pâ- 
arti- 
diri- 
pro-

antrenaiă 
de apă și transportată 
bazin colector exterior 
este dusă cu cisternele 
Interesant este sistemul 

ingenios,

de 
în
de 
la 
de 

prin

dăria. Tot la o apăsare pe un bu
ton de comandă, o lamă de di
mensiuni mici curăță murdăria de 
la un capăt la altul al tronsonului. 
Aceasta este apoi 
jeturi 
tr-un 
unde 
cîmp.
adăpare, realizat 
cunoașterea unei anume curiozi
tăți a păsărilor de „a ciupi" ceea 
c.e văd că este minuscul și de altă 
culoare. Niște simple prelungiri de 
la țeava de alimentare, argintate

In alte hale sînt mii de păsări 
hibride provenite din combinația 
Rhode Island X Susex care dau 
peste 235 de ouă pe an, cu o greu
tate mai mare cu circa 10 la sută. 
La ieșirea din ou puii proveniți din 
această combinație pot fi separați 
după sexe spre a fi crescuți dife
rențiat, în funcție de scopul pro
ducției, deoarece toate puicuțele 
au culoarea roșie, iar cocoșeii cu
loarea albă.

în șirurile de baterii etajate se 
remarcă și hibridul dublu 606 care 
în condiții de creștere asemănă-

ducție, metoda însămînțării artifi
ciale a curcilor, obținîndu-se 
un procent de fecunditate de 95 la 
sută.

Rezultatele și experiența dobîn- 
dite de către muncitorii și specia
liștii de la combinatul de la Tin- 
căbești constituie un cîștig prețios. 
Este de așteptat ca schimburile de 
experiență efectuate aici cu spe
cialiști avicoli din alte combinate 
să fie concretizate prin rezultate su
perioare.

• C. BORDEIANU

De la 
primelor 
petrochimic Ploiești a trecut un an 
și jumătate. In această perioadă 
au fost etape cînd procesul teh
nologic s-a desfășurat în condiții 
optime, iar producția s-a ridicat 
la nivelul prevăzut de graficele 
întocmite pentru atingerea para
metrilor proiectați. Dar, atît anul 
trecut, cît și în acest an, pe an
samblu, realizările s-au aflat încă 
sub sarcinile planificate. Cifrele 
arată că, pe zece luni,' planul 
producției marfă vîndută și încasa
tă a fost îndeplinit în proporție de 
numai 86,2 la sută, iar la producția 
globală există • o rămînere în 
urmă de circa 30 milioane lei față 
de prevederi.

Ce a generat o atare situație, în 
evidentă discordanță cu disciplina 
de plan ? Am reținut la începutul 
anchetei părerea directorului ge
neral al combinatului, ing. GA- 
VRIL MUSCA :

— Cînd am dezbătut sarcinile de 
plan pe acest an, nici o clipă nu 
am pus la îndoială îndeplinirea lor. 
In cursul realizării planului au 
apărut însă defecțiuni de ordin 
tehnic și organizatoric, care au 
răsturnat toate calculele noastre.

— La ce vă referiți ?
— Este vorba, mai ales, de în

treruperile accidentale în sectorul 
cheie — secția de olefine — care 
asigură materia primă pentru con
tinuarea fabricației în celelalte 
unități. Cauzele unor opriri sînt 
în afara combinatului, de pildă, 
stagnările în alimentarea cu ener
gie electrică. Dar nu e mai puțin 
adevărat că altele puteau fi pre
venite întrucît se datoresc anumi
tor neajunsuri proprii în funcțio
narea aparaturii și utilajelor.

Aprecierea e realistă. Se pune 
însă o întrebare: dacă s-au cu
noscut „neajunsurile proprii", de ce 
nu s-a acționat din timp pentru 
prevenirea lor ? La secția polie
tilenă, ni s-a pus la dispo
ziție o situație grăitoare ; în de
curs de un an, instalațiile ei nu 
au lucrat 34,3 la sută din timpul 
calendaristic datorită lipsei de ma
terie primă, 6 la sută datorită în
treruperii alimentării cu abur, apă 
și aer tehnologic și 8,7 la sută din 
cauza nerespectării tehnologiei, u- 
nor defecțiuni mecanice și electri
ce etc. Existau condiții să se utili
zeze continuu aceste instalații mo
derne și mai aproape de capacita
tea lor reală ? l-am întrebat pe ing. 
EMIL POPESCU, șeful secției.

— Da, și în special prin întreți
nerea cu grijă a utilajului. Se im
pune mai multă atenție îndeosebi 
la revizuirea și repararea apa
raturii de măsură și control și a 
compresoarelor. Defecțiunile meca
nice și electrice nu ar mai interveni 
atît de des.

Despre asemenea defecțiuni ni 
s-a vorbit și în alte secții ale com
binatului. Debimetrele de la fabri
ca de oxigen și azot, manometrele 
și compensografele de la olefine 
sînt de multe ori reparate neco
respunzător. Nu numai superficia
litatea și-a spus cuvîntul, ci și 
faptul că atelierele secției A.T.M. 
— ca spațiu și înzestrare — au 
fost lăsate pe ultimul plan încă de

care nu și-a îndeplinit
planul pe primele 10 luni

necesar să se core-

elect 
cd în 

dea 
mari

(Urmare din pag. a I-a)

corelarea dezvoltării lor. 
ca puii mici să ia un start 
să se evite accidentele, în 
săptămlna, ei se cresc în
țiile în care lumina este prezentă 
23,5 ore din cele cîte numără o zi 
și o noapte. Invers se procedează 
în perioada în care puii au o vîrs- 
tă cuprinsă între 5—18 săptămîni, 
cînd devine
leze dezvoltarea lor corporală cu 
maturitatea sexuală. în această 
perioadă dUTata zilei-lumină sca
de treptat pînă la 8 ore, ceea ce 
în ultimă instanță are un 
practic eficient. S-a observat 
acest fel puicuțele ajung să 
încă de la început ouă mai
și mai uniforme care satisfac ce
rințele consumatorilor.

Lumina dirijată este utilizată și 
în halele de păsări adulte, contri
buind la Intensificarea ouatului. 
De la vîrsta de 18 săptămîni, pe
rioada de iluminare crește cu 20 
de minute săptămînal, pînă cînd 
ziua-lumină ajunge la 17 ore. în 
ultima lună, înainte de a fi livrate, 
păsările sînt exploatate la maxi
mum. ziua-lumină ajungînd la 
ore. Specialiștii apreciază că, 
condițiile 
numai prin 
țin în plus 
ouă. După
artificială a zorilor și a 
lui reprezintă o metodă 
joasă.

18 
în 

unei h răniri raționale, 
dirijarea luminii se ob- 
anual zeci de 
cum se vede,

mii de 
crearea 

amurau- 
avanta-
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Ceea ce diterentiază sistemul de 
creștere adoptat aici, față de ce
lelalte combinate industriale, este 
felul cum a fost organizată creș
terea găinilor ouătoare. Datorită

triale se mai manifestă un spirit 
scăzut de gospodărire a energiei.

Din bilanțurile energetice întoc
mite pe agregate, secții și între
prinderi, a rezultat că la anumite 
cuptoare, care funcționează cu 
combustibil, se realizează randa
mente foarte scăzute, sub 20 la 
sută. Cu toate că se produc 
pierderi de circa 55 000 tone com
bustibil convențional pe an, prin 
nerecuperarea surselor energetice 
secundare de la oțelăriile Combi
natului siderurgic Reșița și Uzinei 
.Oțelul roșu", această problemă 

este de mai mulți ani în studiu.
Mari posibilități de economisire 

a combustibililor rămîn nefructi
ficate din cauză că în unele uni
tăți industriale nu se urmăresc în 
mod corespunzător regimurile ter
mice raționale ale cazanelor și 
cuptoarelor. Este concludent în a- 
ceastă privință faptul că la Combi
natul siderurgic Reșița nu există 
suficiente cadre tehnice în cadrul 
grupei de regimuri de *la serviciul 
energetic, care să asigure utiliza
rea rațională a combustibililor.

Pe de altă parte, se constată si
tuații cînd s-au pus în funcțiune 
instalații de recuperare, fără ca a- 
cestea să utilizeze conținutul dis
ponibil de căldură al gazelor arse. 
Este cazul Uzinei de construcții de 
mașini Reșița, unde se tărăgănează 
punerea la punct a exploatării re
cuperatoarelor de la cuptoarele de 
forjă, din care cauză acestea func
ționează cu eficiență redusă. Mai 
mult chiar, la uzina „Oțelul roșu", 
recuperatoarele montate cu 2 ani

în urmă la turnătoria de cilindri 
nu au fost puse în funcțiune nici 
pînă în prezent. Considerăm inad
misibil ca după ce s-au cheltuit ■ 
pentru aceste instalații fonduri im
portante, ele sâ nu fie utilizate sau 
să funcționeze cu performanțe re
duse. Apare absolut necesar ca uzi
na „Oțelul roșu" să ceară concursul 
proiectantului sau al unui institut 
de cercetări pentru a găsi o solu
ție corespunzătoare utilizării aces
tor recuperatoare.

Există rezerve importante de uti
lizare mai rațională a combustibi
lilor- și la Uzinele „30 Decembrie" 
Arad, unde se înregistrează încă 
pierderi de aburi eșapați de circa 
2 000—3 000 tone combustibil con
vențional pe an, întrucît recupera
rea acestora este tergiversată de 
mai mulți ani. Chiar și la Combi
natul de sere din Arad, unitate 
nouă, nu este soluționată proble
ma izolării termice și nu se urmă
resc judicios consumurile specifice 
de căldură și de energie. •

In ce privește consumul de ener
gie electrică, deși factorul de putere 
s-a îmbunătățit în majoritatea în
treprinderilor din regiune, mai sînt 
unități cu factor de putere scăzut 
și din această cauză ele plătesc 
penalizări care încarcă nejustificat 
cheltuielile de producție. între a- 
ceste întreprinderi se numără Uzi
nele textile Timișoara, Trustul re
gional de construcții Banat, între
prinderea 1 construcții, întreprin
derea de gospodărie orășenească 
Timișoara. Strîns legată de utiliza
rea rațională a energiei electrice 
este și problema reglajului curbei

de sarcină. Cu toate că majorita
tea întreprinderilor au redus pu
terea în orele de vîrf, mai sînt 
unele care nu respectă puterile 
stabilite, nu realizează încărcările 
prevăzute pe schimburi. Datorită 
depășirii puterilor admise în orele 
de vîrf, pe ansamblul întreprinde
rilor din regiune s-au plătit, în 
anul 1965 și în primele 6 luni din 
1966, peste 900 000 lei penalizări. 
Cele mai mari penalizări au plătit 
Uzina de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa și T.R.C.- 
Banat. Se impune cu acuitate, 
așa cum s-a stabilit în consfătuirea 
amintită, ca conducerile acestor în
treprinderi să ia cele mai potrivite 
măsuri pentru respectarea puterilor 
stabilite în orele de vîrf de sar
cină. Orice depășire a puterii ad
mise poate produce greutăți în e- 
chilibrarea încărcării sistemului 
energetic și periclitează siguranța 
în alimentarea continuă a consu
matorilor.-

In procesul de producere și utili
zare rațională a energiei, o impor
tanță deosebită are dotarea agre
gatelor consumatoare cu aparataj 
de măsură, automatizare și control. 
Se poate spune că, la ora actuală, 
majoritatea agregatelor mari con
sumatoare de energie electrică și 
combustibil din regiune sînt înzes
trate cu aparataj electric și termo- 
tehnic. Problema care se ridică 
este : cum se ocupă întreprinderi
le de repararea și întreținerea a- 
cestora ? Dacă în unele unități in
dustriale din regiune, ca fabricile 
de zahăr, C. S. Reșița, uzinele „30 
Decembrie" Arad, U. M. Timișoa-
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ra, există preocupări în acest sens, 
în altele — întreprinderea minieră 
Anina, „Fructus" și „Garofița“-Ti- 
mișoara, Uzina de vagoane Arad — 
aparatele termotehnice nu funcțio
nează sau funcționează defectuos, 
datorită nereparării sau întreținerii 
lor necorespunzătoare. Din această 
cauză, regimurile termice nu sînt 
urmărite cu rigurozitate, consumu
rile specifice de căldură se stabi
lesc pe bază de aproximație.

Evident, în cadrul analizei făcu
te, comisia noastră economică nu 
s-a limitat la a constata anumite 
deficiențe. S-au preconizat măsuri, 
care au fost îmbogățite cu propu
neri făcute de participanții la cons
fătuirea amintită. între altele, s-a 
stabilit ca în fiecare întreprindere 
să fie examinate cu toată atenția 
posibilitățile de reducere a consu
murilor specifice de energie elec
trică 
căile i 
gîndu-se în această acțiune cei mai 
buni specialiști din fabrici și uzine, 
din institute de proiectări și în
vățământul superior. Conducerilor 
dintr-o serie de unități industria
le li s-a recomandat să orga
nizeze sectoarele energetice la ni
velul sarcinilor ce le revin, să ana
lizeze periodic activitatea energe
tică. Organele și organizațiile de 
partid au fost îndrumate 
neze cu hotărîre în ' 
carii măsurilor prevăzute, să ur
mărească în mod sistematic cum se 
respectă indicațiile date cu privire 
la utilizarea cît mai rațională, 
economică a tuturor resurs 
energie în întreprinderi.

la proiectarea combinatului. „Nu a- 
vem nici piesele de schimb strict 
necesare — ne spunea tehnicianul 
ION REITU, din această secție. Ce 
se întîmplă la forul nostru tutelar, 
Direcția generală a industriei pe
trochimice, nu știu. Fapt este că 
sistematic ni se reduc cotele de 
piese de schimb".

La secția de polietilenă rămîne 
deschisă și problema asigurării rit
mice a materiei prime întrucît, așa 
cum ne-a relatat și directorul ge
neral al combinatului, capacitatea 
fabricii de olefine nu a fost core- ' 
lată judicios cu cerințele celorlalte 
secții de fabricație. Soluționarea 
acestei chestiuni nu mai poate fi 
amînată. Concomitent, ar fi bine 
să se dea curs și propunerii făcute 
de mai mult timp de colectivul 
fabricii de a se crea capacități 
mai mari pentru preluarea și în- 
magazinarea etilenei. De ce este 
strict necesară o asemenea mă
sură ?

— In prezent — ne-a precizat 
operatorul principal ION OANCEA, 
de la secția olefine — capacitatea 
vaselor intermediare de depozitare 
este insuficientă și nu asigură 
materia primă nici pentru o zi de 
lucru. De aceea, o cît de mică în
trerupere a producției la olefine 
duce la oprirea automată a celor
lalte secții. Tot astfel, cînd nu func
ționează secția de polietilenă sau 
cea de glicoli și oxid de etilenă, sîn- 
tem,nevoiți să oprim și producția 
de olefine.

Firește, toate acestea sînt foarte 
importante. Neajunsurile semnalate 
influențează nefavorabil activitatea 
întregului combinat. Dar tot atît 
de importantă este și chestiunea 
ridicării calificării muncitorilor și 
tehnicienilor, specializării lor. Din 
păcate, acțiunile întreprinse în a- 
cest scop de conducerea combina
tului și de comitetul sindicatului 
nu au avut continuitate și au cu
prins puține cadre. Acum este 
momentul prielnic să se organize
ze mai bine noile cursuri de spe
cializare — inițiate recent în com
binat. Nu trebuie lăsate în afara 
cursurilor nici un sector de acti
vitate, nici o categorie de muncitori 
și tehnicieni.

Măsuri energice sînt necesare 
în combinat și pentru întărirea 
ordinii și disciplinei interne a 
muncii. Ele sînt cerute nemijlocit 
de tehnicitatea producției, de com
plexitatea utilajelor, orice abatere 
de la disciplina tehnologică și de 
muncă avînd repercusiuni costisi
toare. Va trebui pornit cu fixarea 
de atribuții precise pe fiecare om 
în parte — de la inginer la munci
tor. La olefine, de exemplu, sînt 
oameni care nu-și cunosc cu preci
zie îndatoririle și, nefiind con
trolați, unii părăsesc ore în șir locu
rile de muncă. La adunarea genera
lă de dare de seamă și alegeri a 
organizației de bază din aceas
tă secție, maistrul ION STAN- 
CIU a cerut să fie mărit rolul o- 
peratorilor principali, tehnicienilor 
și maiștrilor în producție pentru 
ca ei să exercite un control și o 
îndrumare tehnică competentă și 
permanentă. Asemenea măsuri ny. 
pot fi amînate. Creșterea răspun
derii personale la locul de muncă 
este o problemă la ordinea zilei în 
cadrul combinatului de la Ploiești.

In încheierea anchetei, ne-am a- 
dresat și ing. ION MARINESCU, 
director tehnic în Direcția gene
rală a industriei petrochimice din 
Ministerul Industriei Chimice, care 

‘ne-a spus :
— Situația în care se află azi 

combinatul se datorește, în pri
mul rînd, întreruperii accidentale 
a producției din cursul lunii apri
lie a.c., în urma unei avarii la sec
ția de olefine. In plus, instalația 
de anhidridă 
producție cu o întîrziere de trei 
luni, iar secția de oxid de etilenă 
și glicoli a funcționat un timp cu 
intermitență. Ministerul a cerut 

să pună la

realitate, consumurile de piese de 
schimb au l'ost mai mari la ole
fine și nu la polietilenă.

★
Cîteva concluzii. Răspunderea 

pentru neajunsurile semnalate re
vine mai ales conducerii combina
tului, care nu a intervenit cu opera
tivitate pentru întărirea disciplinei 
interne în producție și în muncă, 
ridicarea calificării și specializarea 
cadrelor de muncitori și tehnicieni. 
Așa s-au născut unele avarii și în
treruperi. Totodată, sprijinul foru
lui tutelar nu s-a situat la nivelul 
cerințelor. Probleme esențiale, le
gate de punerea la punct a insta
lațiilor energetice, a aparaturii de 
măsură și control, de perfecționa
rea proceselor tehnologice nu au 
fost studiate și rezolvate cu ope
rativitate de Direcția generală a 
industriei petrochimice. Este abso
lut necesar ca conducerea combi
natului și direcția generală să tra
gă toate învățămintele din modul 
în care s-a îndeplinit planul de 
producție, luînd neîntîrziat măsuri 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă. îngrijind ca ochii din cap 
instalațiile moderne și prevenind 
orice dereglări în funcționarea lor, 
colectivul Combinatului petrochi
mic Ploiești va putea să realizeze 
revirimentul așteptat în activitatea 
sa productivă și economico-finan- 
ciară.

Nicolae PANTIL1E 
Constantin CĂPRARU

In Editura științifică a apă
rut, sub auspiciile Institutului 
de cercetări juridice al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, lucrarea Delegarea, 
detașarea și transferarea an- 
gajaților, de Leonid Miller și 
Sanda Ghimpu.

Avînd un caracter monogra
fic, cartea de față își propune 
să studieze reglementarea ju
ridică privitoare la modifica
rea delegării, detașării și 
transferării angajaților — cele 
trei elemente esenfiale ale ra
portului juridic de muncă (ra
port izvorât din contractul de 
muncă), precum și a practicii 
de aplicare a acestei regle
mentări.

ftalică a intrat în

intermitență, 
firmei constructoare 
punct utilajele.

— în combinat nu 
vățămintele cuvenite 
întreruperii din aprilie, deoarece a- 
semenea opriri s-au repetat.

— Așa este. Deși aici s-au obți
nut în ultima vreme unele succese 
în conducerea competentă a proce
selor tehnologice, mai sînt totuși 
multe de făcut în perfecționarea 
organizării interne a producției și 
a muncii, direcție în care, în vii
tor, forul nostru tutelar va acorda 
mai mult sprijin combinatului. în 
ce privește lipsa unor piese de 
schimb, s-a dovedit că cererile for- 
țnulate de conducerea combinatu
lui erau exagerate. De exemplu, 
în acest an, au fost solicitate multe 
piese pentru secția de polietilenă 
și mai puține pentru olefine. în

s-au tras în
de pe urma In etapa actuală se pune un 

mare accent pe valorificarea 
terenurilor degradate în vede
rea introducerii lor în circui
tul productiv. Lucrarea: Mode
larea naturală a reliefului și 
eroziunea accelerată, de Vic
tor Tufescu, apărută în Editura 
Academiei, servește tocmai a- ■ 
cestui scop. Aci sînt urmărite 
și descrise procese!»’ da ero
ziune în legătură cu întregul 
complex'de elemente și fac
tori naturali. Pe lîngă reliefa
rea agenților care duc la mo
delarea solului, lucrarea tra
tează, pe larg, factorii care 
frînează acțiunea acestora im- 
piedicînd eroziunea solului.
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De cîte ori, la cîte un 
examen, aud un glas care 
deapănă monoton cuvinte 
fără șir, îmi vine să-l a- 
companiez ori să-l întîm- 
pin cu un pasaj din Ion 
Creangă: „Mi-ți-i, ni-vi-li... 
Ce a fi aceea, ducă-se 
pe pustiii".

Da, așa a fost o vreme. 
Vremea scolasticii și a 
dogmatismului catihetic, 
cînd școlarii — și-l citez 
tot pe Creangă de acum 
un veac — „dintr-o răsu
flare spuneau cu ochii în
chiși cele șapte taine din 
catihisul cel mare", cînd 
„musteciosul Davidică de 
la Farcașa, pînă tipărea 
o mămăligă, mîntuia de 
spus pe de rost, răpede și 
fără greș, toată istoria ve
chiului testament de Bila- 
ret Scriban". Era o formă 
de dresaj steril, în ciuda 
epatării prin execuție ire
proșabilă. Iar Creangă a 
rîs de asta cu umorul lui 
gras șl optimist. Dar poale 
metoda s-a întins prea 
mult pînă aproape de noi. 
însumi îmi amintesc de 
un profesor care, la lec
ție, urmărea cu degetul 
tremurînd rîndurile din 
manualul cu file îngălbe
nite și slinoase și ne apos
trofa ori de cîte ori ne po
ticneam ori exprimam 
ideea cu vorbele noastre: 
„Iscă-iscă, aici nu scrie 
așa 1 Zî ca aici, magariu- 
le, nu bate cîmpil 1’ Și 
„magariul“ ori îi „zîcea" 
ca acolo, dacă-i mai aju
ta memoria, ori aștepta 
să-i sufle vreun coleg fi- 
lotim sau, de cele mai 
multe ori, primea „un doi 
cît el de mare", înghi-

țea gălușca umilinții și 
tăcea molcum. Cel puțin 
pentru un moment, accep
ta o situație de dresaj.

Așa a fost. Poate și fap
tele erau mai puține. Des
coperirile științifice, mai 
reduse. Gîndirile mai su
mare, mai naive. Toate 
aceste considerații, azi 
locuri comune, n-ar avea 
nici un rost aici, dacă nu 
s-ar mai întîmplă, cîteoda- 
tă, să întîlnești cîte un 
profesor pretinzînd bu
chea cărții și cîte un tînăr 
cu perfecte însușiri de re
produs un text sau o de
monstrație fără a înțelege 
o iotă. Noroc că natura 
i-a înzestrat pe cei din a- 
ceastă categorie și cu în
sușirea fericită de a o 
uita, din momentul în care 
au ieșit din sala de exa
men. Aceștia n-au nimic 
de a face cu dogmatis
mul scolasticii, < 
a fi niște biete 
ie tocite 
De bună 
trebuie să neglijăm zolul 
memoriei. Nu trebuie să 
minimalizăm exercițiul de 
a acumula, de a reține. Se 
cuvine să deprindem cre
ierul și cu această im
portantă funcție. Un exer
cițiu izbutit îl fac chi- 
miștii sau matematicienii, 
de pildă, cînd învață 
versuri, așa pentru pro
pria lor desfătare intelec
tuală și sentimentală. Sînt 
apoi, ca să zic așa, locuri 
obligate, formule sau no-

dar par
> creie- 

de pomană, 
seamă, nu

țiuni ce trebuie fara doar 
și poate memorate. Dar a 
învăța nu înseamnă nu
mai a memora.

Colegul meu de liceu 
care a învățat manualul 
lui Istrate și Longinescu, 
pe de rost, din scoarță în 
scoarță, și-l declama cu 
ochii închiși, chiar dacă 
l-ai fi trezit din somn la 
două noaptea, n-a ajuns 
chimist. Dintr-un motiv 
foarte simplu : n-a înțeles 
nimic din chimie. A cre
zut că știința înseamnă 
memorie și nu memorie 25 
la sută plus rațiune 75 la 
sută. Iar un coleg de că
min, în facultate — l-am 
descris într-un roman — 
se ambiționa să înve
țe pe de-a rostul dic
ționarul latin-român al 
lui Nădejde. A învă
țat pînă la litera C, dar 
n-a ajuns filolog, ci a mu
rit decrepit. Și metoda 
memorării are nevoie de 
un sistem rațional gîndit. 
Excesul de memorizare 
fără înțelegere, fără asi
milare, duce la contrariul 
utilizării raționale a me
moriei : oboseală, rutină, 
gîrbovire intelectuală pre
coce. în loc să ajute min
tea, o strivește, o sufocă 
sub poveri inutile și, mai 
ales, absurd rînduite. Vre
mea noastră nu se mai 
mulțumește cu funcția 
mnemonică a creierului. 
Savantul, eruditul nu-i și 
n-a fost un antrepozit de 
cunoștințe, ci un fabricant 
de idei, un creator intelec
tual.

Vremea noastră-i vre
mea rațiunii. Căci rațiu
nea este funcția esenția
lă a creierului uman. Me
moria este numai un in
strument ajutător' al artei 
de a judeca, de a anali
za, de a interpreta, de a 
crea spiritual. în ciuda 
efortului, memorizarea 
este un act pasiv, seamă
nă cu o manie de harpa
gon : adună întru muce- 
zire. Singură rațiunea e 
activă. Ea pritocește, se
lectează, îmbină ideile, 
noțiunile, faptele în for
me noi, creatoare. Dacă 
mai sînt unii profesori 
care se mulțumesc cu re
producerea exactă a unui 
text sau a unei teoreme, 
dacă dau nota zece unor 
modești papagali și ei 
știu că procedează gre
șit. Lucrează, iertat să fiu, 
împotriva firii. Că, în de
finitiv, care sînt primele 
întrebări ale oricărui co
pil normal: „asta ce-i ?’ 
și „de ce-i așa ?" Există

o firească aptitudine a o- 
mului înnăscută de a cu
geta. Dacă n-ar fi așa, 
nici n-ar fi om. Și rolul 
oricărui dascăl este să a- 
jute natura umană în sen
sul ei cel mai înalt, mai 
uman, în sensul dezvoltă
rii rațiunii. Un coleg se 
enerva într-o zi, la un 
examen, unde un candi
dat îi debita aidoma fra
zele de la curs : „Nu 
vreau o mașină de re
produs. Am magnetofon. 
E mai fidel 1'... Era jignit 
și îndurerat, ca un șef de 
brigadă care ar fi scos 
de pe tarlaua dată 
seamă doar boabele 
care le-a semănat 
toamnă.

Procesul culturii presu
pune un mare consum de 
idei, o mare zbatere de 
gînduri la temperaturi 
înalte, ca să fie rodnic. 
Ideile însămînțate în con
știința cuiva trebuie să 
treacă printr-o fază de 
transformare, de filtrare, 
de decantare prin filtrul 
rațiunii ca să zămisleas
că idei de calitate supe
rioară. Și rodesc numai 
ideile perfect asimilate în 
conștiință, ideile care ur
mează procesul dialectic 
al creației : naștere, dez
voltare, epuizare, așa 
după cum sutele de boa
be noi au la bază bobul 
consumat, transformat în 
elementele primare ale fe
cundității.

A învăța este un pro
ces rațional și psihic. 
De obicei tineretul în
țelege acest lucru. Un 
student la matematici îmi 
spunea, foarte just, într-o 
discuție, că toate datele, 
cele mai savante, mai ului
tor einsteiniene au fost 
descoperite de rațiunea 
umană, nu de memoria 
umană. Că știința în
săși e un produs al ra
țiunii. De aceea, a învăța 
înseamnă nu numai a a- 
cumula, ci și a utiliza în 
chip rațional ceea ce ai 
învățat. Chiar în sensul 
popular a învăța înseam
nă a studia, a te instrui, 
a pune pe om în stare 
de a lucra independent, 
de a produce material și 
spiritual. Procesul învăță
rii incumbă o acțiune de 
ascuțire a minții, de șle
fuire, de dotare cu minu
nata capacitate de a dez
ghioca fenomenele de pă- 
nușa nebulozității, a con
fuziei, a necunoscutului. 
A învăța înseamnă, în 
fond, a căuta. A căuta și 
a găsi. A găsi și a uti
liza.
nea 
dent de la arhitectură, 
credem că epoca noastră 
este a căutării. Trăim sub 
imperativul întrebărilor: 
de ce ? cum ? cînd ? 
unde ?" Adevărat. Omul 
se hrănește din sfînta li
coare a curiozității. Iar 
răspunsurile la aceste în
trebări nu pot veni decît 
prin rațiune. Chiar atunci 
cînd e vorba de căutări 
în domeniul artelor. Pen
tru că iraționalul coboa
ră, iar raționalul înalță. 
Și arta, dacă nu înalță 
omul, nu-i artă.

A învăța, a gîndi, a în
văța să gîndești sînt ac
țiuni vitale pentru viața 
în societatea contempora
nă. Și asta mai ales nouă, 
dascălilor, s-ar cuveni să 
ne dea ceva mai mult de 
gîndit.

Teatrul de Stat din Turda a prezentat de curînd în premieră drama istorică 
„Viforul" de Barbu Ștefănescu Delavrancea

(Foto : Agerpres)

O WARLOCK — cinemascop ; Sala Palatului (seria de bilete 
1 835 — orele 19,30), Patria (completare Năică și barza) — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21, Feroviar — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Excelsior — 9 : 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Melodia (comple
tare Orizont științific nr. 6/1966) — 9 ; 12 ; 15 > 18 ; 21.
0 TUNELUL — cinemascop ; Republica — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15; 18,45; 21,15, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45 (la ambele completarea 6 000 de ani), Victoria (comple
tare Orizont științific nr. 6/1965) — 9;.............
18,15 ; 20,45, Flamura (completare Vox
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 MAGAZINUL DE PE STRADA MARE
12.30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Arta — 9 ; 12 ;
O RIO ESCONDIDO : Cinemateca
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE - cinemascop : București —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21, Gloria (completare Orizont 
științific nr. 6/1966) — 9; 11,30; 14,30; 17,30, 20,30.
0 MĂRTURISIRILE UNUI DOMN CU CAMERĂ MOBILATĂ : 
Capitol (completare Putna 500) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Aurora (completare Invizibilul vizibil) — 9,30 : 11,30 ; 15,45; 
18 ; 20,30.
© MINUNATA ANGELICA — cinemascop : Festival (comple
tare George Coșbuc, cîntăretul pămîntului românesc) — 8,45 ; 
10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,30, Modern (completare Invizibilul 
vizibil) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
0 IANOȘIK — cinemascop (ambele serii) : Lumina — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : Cen
tral (completare Timpul, legende, oameni de știință) — 8,45 ; 
11,30: 14,15; 17,15; 20,15.
WFERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I: Union — 15: 17,45; 20,30, 
Flacăra (completare Invizibilul vizibil) — 15,30; 18; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
© FOTO HABER : Doina (completare Liniște) — 11,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45.
O ANACONDA — NĂICĂ ȘI BARZA — 3 X 3 =* ... ? -. Timpuri 
Noi — 9 — 21 în continuare.
© CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Giulești (comple
tare Dimensiuni) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® DILIGENȚA : Rahova (completare Soarele rănit) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 IN NORD, SPRE ALASKA I : Dacia (completare Soarele rănit) 
— 8,30 — 13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 ZORBA GRECUL : Buzești — 15 ; 17,45 ; 20,30.
O NU SÎNT COPACI PE STRADA : Crîngași — • 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 LAGUNA DORINȚELOR : Grivița (completare Orizont știin
țific nr. 6/1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

11,15; 13,30; 
Maris) — 9 ;

: Luceafărul
15 ; 18 j 20,45. 

10 ; 12 ; 14.

— 10 s

Cerințele culturale crescînde ale 
publicului larg impun, ca o necesi
tate stringentă, deschiderea la timp 
a unor instituții culturale așteptate cu 
nerăbdare, sau dotarea lor, în termenul 
stabilit, cu moderne instalații mecanice 
și electrice de scenă. Adesea însă, rit
mul lucrărilor este nesatisfăcător. Să 
ne oprim asupra cîtorva exemple.

în cadrul întregului ansamblu de 
lucrări pe care îl presupune un obiec
tiv cultural, un prim „obstacol" îl 
constituie condițiile în care sînt 
proiectate instalațiile scenotehnice 
la I. S. Decorativa. Nu întotdeauna

această întreprindere răspund® cu 
promptitudinea și înțelegerea pe care 
le necesită executarea comenzilor la 
unele obiective culturale. Astfel, după 
cum ne relata ing. Lebădă, directorul 
D.S.A.P.C.-Suceava, solicitînd „Deco
rativei" executarea proiectului pentru 
instalațiile de scenă ale casei de cul
tură din localitate, s-a primit drept 
răspuns un termen de aproape un an 
(pînă în iulie 1967). îff alte cazuri se 
întîmplă însă și fenomenul invers: 
I. S. Decorativa este pusă în situația 
de a executa proiectele într-un timp 
mult prea scurt față de posibilitățile 
ei, cum s-a întîmplat cu proiectul 
pentru Casa de cultură Galați cerut 
de I.S.C.A.S.

Conducerea I.S.C.A.S. (Institutul de 
studii și proiectare pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare) 
apreciază că la originea acestor co
menzi care nu țin seama de posibilită
țile reale de execuție stă prevederea 
nerațională a timpului de proiectare 
din partea beneficiarilor. Dar oare 
institutul nu ar putea, în relațiile cu 
beneficiarii, să joace un rol activ, pro- 
punînd date care să convină reciproc ?

Se constată o totală neconcordp.-'iă 
între „planificarea" întocmită de „De
corativa" în vederea executării apara
turii de scenă la o serie de obiective 
culturale (stabilită pe baza adreselor 
oficiale primite în 1965 de 
D.S.A.P.C.-urile regionale și de
1.5. C.A.S.) și comenzile ferme
1966. Astfel, deși întreprinderea își 
planificase orele de proiectare res
pective, nici pînă în prezent nu an 
sosit comenzile ferme din partea sfa
turilor populare regionale pentru Casa 
de cultură din Pitești, pentru tea
trele din Tg. Mureș și Craiova. Mer- 
gînd pe firul acestei sesizări, am pri
mit din partea inginerului șef al
1.5. C.A.S., Viorel Popescu, unele ex
plicații.

— Nerespectarea termenelor con
tractuale se datorește în mare măsură 
sistemului greoi de avizare. Lucrul cel 
mai curios îl constituie însă faptul că 
săptămîni și chiar luni -întregi se pierd 
la prima verigă a- lanțului, adică, para
doxal, la factorul cel mai interesat în 
urgentarea lucrărilor : beneficiarul. La 
acestea trebuie să adăugăm faptul că 
nu întotdeauna beneficiarii urmăresc 
consecvent aprobarea fondurilor de 
investiții pentru diferite obiective și că, 
tot ei, întocmesc superficial temele de 
proiectare.

Pentru înlăturarea muncii în asalt, 
cauzată de întîrzieri, „Decorativa" 
a solicitat încă de pe acum tuturor ' 
D.S.A.P.C.-urilor regionale situații cu 
obiectivele ce necesită lucrări de 
scenotehnică și care vor fi abordate 
în perioada 1967—1970. Deși au trecut 
două luni de la această inițiativă, 
răspunsuri au sosit doar din partea 
regiunilor Maramureș și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și a I.S.C.A.S.

Să fie vorba în acest caz doar de 
neglijența forurilor regionale (fapt cu 
care toți interlocutorii noștri s-au ară
tat de acord) sau mai există și alte 
cauze care determină o anumită re
zistență față de ofertele făcute ? Se 
pare că în general solicitările teatre
lor față de „Decorativa" sînt extrem 
de reduse. Care este explicația ? După 
cum ne-au semnalat unii scenografi, 
proiectanții de la „Decorativa" între
prind destul de sporadic o muncă de 
concepție, de cercetare, mulțumindu-se 
să adapteze diferitele instalații existen
te. Un exemplu recent: La Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. instalația mecanică 
de scenă a fost proiectată la Insti
tutul Proiect-București, deoarece, după 
cum apreciază conducerea teatrului, 
proiectele „Decorativei" sînt de un tip 
mai vechi.

Greutăți și, 
se ivesc și în

MONTEVIDEO — cinemascop : Miorița — 9 ;
17,45 ; 20,30 

cinemascop (ambele serii) : Munca — 16 : 18,15, 
19,30.

• VERIFICAT, NU EXISTA MINE I: Bucegi — 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30.
0 ClT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Unirea (completare Deschide
rea noului an universitar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Vitan — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
« CASA DIN
11,45; 14,45;
• CENUȘĂ -
Lira — 16 ;
O CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Popular — 
16 ; 19,30.
O VREMEA ZĂPEZILOR : Moșilor (completare In orașul lui 
Pușkin) . Rî. .
® SUZANA ȘI BĂIEȚII : Cosmos (completare Centum anni A- 
cademiae) 20,15.

15,30 ; 18 ; 20.30.

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la sala mică a Palatului — 
orele 20) : CONCERT DE CVARTETE.
O Teatrul
• Teatrul
— 19,30.
o Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O SCRI
SOARE PIERDUTĂ — 19, (sala Studio) : DINU PĂTURICĂ
— 19,30.
O Teatrul de Comedie : INSULA (spectacol amînat din 5 no
iembrie) — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) .- MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL - 19.30. 
S» Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : ABSEN
TA UNUI
•
O
e

de operă și balet ; GISELLE — 19,30.
de stat de operetă : MAMZELLE NITOUCHE

19, (sala Studio) : DINU PĂTURICĂ

Sindicatelor : MA-

INTERNAȚIONAL

„Noi, tinerii, spu- 
deunăzi un stu-

VIOLONC.EL - 20.
„Bărbu Delavrancea’ : VARIETfi-CONCERT — 20. 
Mic : INCIDENT LA VICHY — 19,30.
„Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SAMARCAND 

„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ

Savoy) : REVISTA

de Eugen Barbu

și oen-

/. A. Bassarabescu

Tiberiu AVRAMESCU

judicios 
schife-

două 
lui

și spiritul de jertfă de 
a dat dovadă în eli
de răscruce din viața 
poporul român i-a în- 

cartea

SCRIERI ALESE"

15,30 — Fotbal : Lotul olimpic al Ro
mâniei — Selecționata de ti
neret a R.F.G.. Transmisiune 
de Ia Stadionul Republicii din 
Capitală.

Cosfache Negri

S C R IERI

la 
la 

din

Teatrul
Teatrul
Teatrul
16.

Teatrul,,T____ „„ ____________
16,30, (sala din str. Academiei) : GULIVER 1N ȚARA PĂ

PUȘILOR — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala 
DRAGOSTEI — 20.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC

19,30.

18,00 — Pentru cei mici : Aritmetica 
glumește.
— Antologie școlară ; 
xandru Vlahuță.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23
19,35 — Filmul : „Aventurile lui 

bin Hood".

— Șah.

20,00 — Cronica discului.
20.20 — Poșta televiziunii.
20,30 — Gong — emisiune de actuali

tate teatrală.
21,00 — Cabinet medical 

tatea la femei.
21.20 — Filmul : „S-a

miliție”.
22,55 — Telejurnalul de

TV : Sterili-

întîmplat la

noapte.

u o lentilă și cu un ochi necruțător de 
cîțiva ani Miclea colindă lumea, pin- 
dind-o și relevindu-ne-o. Ceea ce ni se 
pare că știm de multă vreme și nu 
știm de ajuns, ceea ce e elementar, 

dar nedescoperit — ne arată el. Trecem prin 
orașe și pe lingă monumente și le regăsim mai 
frumoase, privite din unghiul lui de vedere; 
ascultăm tăcerea pădurilor, dar n-o auzim; 
o vedem în cartoanele acestui artist care e în 
stare să sublinieze stările, ajutîndu-se de lumină 
și de umbră.

Miclea a coborît în universul infantil și cînd 
a scos din cutia cu nitrați comedia ingenuității 
am tresărit melancolici revăzînd ceea ce am 
pierdut iremediabil. Ascuns sau înfruntînd decis 
indispozițiile animale el ne-a arătat cum trăiesc 
păsările și lighioanele. Fără culoare am văzut 
ce-i acela un penaj; fără grimase am știut cru
zimea fiarei. Miclea ne contrazice acum uma- 
nizînd un pui de leu în imaginile unei cărți su
blime. Eroul său devine un personaj, fotografia 
conține, în suită, un roman gingaș. Aproape că 
fără cuvinte am fi înțeles mai multe lucruri. Par
tenerul său de artă pozează inconștient lingă* o 
fetiță, într-o clasă de școală ca un elev nesîr- 
guincios, stă într-o cadă și visează. Candoarea e 
dublă: și a leului și a lentilei, cum scrie admi
rabilul și neuitatul prefațator G. Călinescu, ai 
impresia că leul fotografiază pe artist și nu in
vers.

Despre aceste acte poetice săvîrșite cu o cutie 
de metal nu trebuie scris mult, fiindcă asemenea 
inspirații nu merită nici un fel de reclamă. Să-i 
mulțumim lui Miclea. Arta lui seamănă cu su
fletul care a generat-o. El ne restituie înduio
șarea și ne aduce aminte că și cele mai violente 
alcătuiri ale naturii au în ochi p lumină ge
neroasă. Miclea este un umanist povestind fabule 
pe cărți poștale.

Publicarea — în 
volume — a scrierilor 
Costache Negri, personali
tate de primă mărime 
vieții politice și c. " 
românești din secolul 
se situează desigur, 
aparițiile utile din 
vreme. Dacă ținem 
că ultima ediție — și singu
ra I — a scrierilor lui a a- 
părut în urmă cu aproape 
șase decenii (în 1909, sub 
îngrijirea lui Emil Gîrleanu) 
ediția de față, îngrijită și 
prefațată cu competență de 
căfre Emil Boldan, își spo
rește însemnătatea. Rezul
tat al cercetării perseveren
te a periodicelor, a muncii 
de arhivă efectuată la Bucu
rești și lași, ediția se îm
bogățește față de preceden
ta, cu versuri, proză origi
nală, și mai ales, cu co
respondență, în bună parte 
inedită.

Cosfache Negri nu a fost 
un creator cu resurse deo
sebite. Contribuția sa la 
dezvoltarea literaturii ro
mâne e modestă și prefața
torul nu se ferește să semna
leze acest lucru. încercările 
sale poetice, fac întotdeauna 
apel la temele abordate și 
de Alecsandri : dezrobirea

> a 
culturale 

trecut, 
printre 
ultima 
seama

figsnilor, haiducii, trecutul 
eroic (Ștefan cel Mare) etc. 
Unele versuri, de intluenjă 
folclorică, par azi mai pu
țin desuete, amintind chiar 
de Cînticile țigănești ale 
lui M. R. Paraschivescu. Mai 
interesantă e proza, amin
tind și ea, izbitor, de Alec- 
sandri (Veneția, Mănăstirea 
și mai ales Memoriile unei 
părechi de foarfeci, scriere 
neterminafă tipărită acum 
pentru întîia oară). Din 
punct de vedere al limbii 
folosite, superioară tuturor 
lucrărilor amintite e tradu
cerea în proză a poemului 
Mazepa de Byron, efectuată 
în 1839, vădind un talent 
de traducător — pentru a- 
cea vreme — remarcabil.

Om politic progresist, 
fruntaș al mișcării revoluțio
nare de la 1848 și luptător 
consecvent pentru Unire, C. 
Negri și-a expus credințe
le statornice în dreptate și 
progres ,atît cu ocazia unor 
manifestări politice cît și 
în corespondența sa destul 
de vastă și de interesantă 
(cu Alecsandri, Ghica, Bo
linfineanu, Costache Fill- 
pescu, A. C. Golescu-Ne- 
gru, Kogălniceanu ș. a.). 
Știind să-și apere demnita-

tea și credințele politice, el 
a refuzat domnia care i se 
oferea în 1858, devenind, 
după îndoita alegere a lui 
Cuza, trimisul țării la Con- 
sfantinopol, unde, în condi
ții grele, a luptat pentru re
cunoașterea Unirii. In isto
ria diplomației românești 
neobositul bărbat de sfat 
moldovean ocupă un loc de 
cinste, printre făuritorii unei 
politici externe indepen
dente. Din capitala Imperiu
lui Otoman el i se adresa 
lui Bolinfineanu, manifes- 
tîndu-și optimismul profetic 
și exprimîndu-și credința 
nestrămutată în biruința fi
nală a progresului t „Țara 
noastră e menită a ave zile 
strălucite, care ne vor păre 
nouă cu atît mai frumoase 
cu cît ele vor urma unor, 
zile posomorite".

Parcurgerea coresponden
ței particulare a lui Negri, 
acum publicată pentru întîia 
oară în întregime, ne re-

levă trăsăturile profund u- 
mane ale unei firi nobile, 
capabile de sacrificiu și 
demnă de a sluji ca model 
urmașilor. Mîhnif de detro
narea mișelească a marelui 
său prieten Cuza-Vodă, 
Negri se retrage din viața 
politică la Tîrgu-Ocna, pe 
malul Trotușului, unde du
ce o viață modesfă, nu fe
rită de lipsuri.

Pentru inima lui caldă, 
pentru patriotismul său ar
dent 
care 
pele 
țării, 
registraf numele în. 
de aur a zbuciumatei sale 
istorii. Ediția de astăzi, 
apărută după 90 de ani de 
la moartea lui Negri, este 
încă un omagiu pe care în
țeleptul și modestul patriot 
moldovean îl merită cu pri
sosință.

Adunînd, într-un singur 
volum, aproape întreaga 
creație a Iul I. A. Bassara
bescu, scriitor care și-a pu
blicat opera mai cu seamă 
în ultimul deceniu al seco-

lulul trecu* șl la începutul 
secolului nostru, Teodor 
Vîrgolicl, îngrijitorul și pre
fațatorul ediției, a făcut o 
muncă utilă și cu bune re
zultate. Modest, cu o acti-

vitate literară restrînsă, dar 
în cea mai mare parte a ei 
durabilă, I. A. Bassarabes
cu a fost puțin discutat de 
critică și poate nu îndestul 
de apreciat la valoarea sa 
reală. Schițele și povestiri
le scriitorului, deși pot fi 
raportate la lucrări similare 
ale unor autori români și 
străini (Caragiale, Brătescu- 
Voinești, Cehov, Maupas
sant), nu sînt l'psite de ori
ginalitate, purtînd ampren
ta unui creator talentat. U- 
morul Iul Bassarabescu are 
nuanțe specifice și proza sa 
ocupă în literatura română 
un loc aparte. Obiectiv față 
de personajele sale, recru
tate îndeosebi din lumea 
orașelor de provincie, el le 
privește de la distanță cu 
o anumită răceală și detașa
re. La o cercetare mai a- 
dîncă satira sa ascunde însă 
nuanțe de simpatie și înțe
legere față de aceasfă lume 
a micilor funcționari 
slonari.

Ediția selectează 
aproape totalitatea 
lor și povestirilor publicata 
de Bassarabescu în volume, 
la acestea adăugîndu-se 
cîteva lucrări din periodice, 
fără vreo importanță deose
bită și unele scrisori, in
teresante pentru cunoaște
rea omului Bassarabescu. 
Aparatul de note, în special 
cele cu caracter bibliogra
fic, dovedesc o cercetare 
atentă a periodicelor la ca
re a colaborat scriitorul. Vo
lumul constituie hotărît cea 
mai bună și mal completă 
ediție de pînă acum a 
scrierilor lui I. A. Bassara
bescu.

de aici, întîrzieri 
ceea ce privește 

executarea. In general, mult aș
teptatele comenzi de execuție so
sesc toate o dată, 
mestrele III și IV, 
cînd planul de producție al „Deco
rativei" este acoperit. Cauza : sfaturile 
populare nu eșalonează de la începu
tul anului fondurile necesare, pentru 
a permite decalarea diferitelor ter
mene de execuție. Iar consecințele 
nu se lasă mult așteptate : Teatrele 
„Nottara" și „Bulandra" din Capitală 
avînd proiecte de instalații electrice de 
scenă alcătuite încă din 1965, au re
mis contractele de execuție semnate 
de către Sfatul popular al orașului 
București abia în octombrie a.c. cînd 
sînt puține șanse de realizare la timp.

Un caz aparte îl prezintă Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Șantierul deschis 
aici pentru reparația și moderniza
rea, sălii își va mai continua de acum 
înainte încă multe luni activitatea deși 
termenul de predare a lucrărilor este 
31 decembrie 1966. Cum s-a ajuns la 
această situație ? Printr-un adevărat 
lanț al slăbiciunilor pornind de la 
neînțelegerea între proiectant (Insti
tutul Proiect București) și executant 
(I.C.M.S. din cadrul Direcției generale 
construcții montaj) în ceea ce privește 
modul de întocmire a proiectului sălii. 
Slaba organizare a șantierului (este 
suficient să arătăm că pînă de curînd 
acesta nu a fost condus de un inginer) 
a determinat serioase întîrzieri în exe
cuția lucrărilor.

Pentru evitarea „obstacolelor" exis
tente forurile și organele con
sultate au propus ca fiecare D.S.A.P.C. 
regional, precum și I.S.C.A.S. să asi
gure o fermă planificare anuală si 
trimestrială a tuturor obiectivelor ce 
urmează a fi dotate cu instalații me
canice și electrice de scenă, precum 
și conjugarea eforturilor tuturor orga
nelor și instituțiilor vizate.

Radu CONSTANTINESCU

tri-abia în 
adică atunci
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PREZENTAREA SCRISORILOR DL ACREDITARE

Cuvîntările rostite

Întîlnire cu idelegația P.C. din Suedi
la Uniunea Generala a Sindic:atelo

din România
„Fiind chemat, ca ambasador, să 

continui relațiile diplomatice care 
există în mod fericit între țările 
noastre — a spus J. B. Haverkorn 
van Rijsewijk — folosesc această 
ocazie pentru a vă asigura că voi 
face tot posibilul pentru a men
ține și dezvolta raporturile cordiale 
și de bună înțelegere între Olanda 
și Republica Socialistă România".

El și-a exprimat speranța că re
lațiile culturale și economice între 
Republica Socialistă România și 
Olanda vor lua un avînt din ce în 
ce mai mare, în avantajul ambelor 
țări.

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a ex
primat satisfacția pentru evoluția 
favorabilă a raporturilor dintre cele 
două țări marcată recent și de ri
dicarea la rang de ambasadă a ni
velului reprezentării diplomatice.

„împărtășim, domnule ambasa
dor, părerea dumneavoastră — a 
spus președintele Consiliului de 
Stat — că există în momentul de 
față posibilități sporite de a extinde 
și diversifica relațiile româno-olan-

Cronica zilei
PRIMIREA LA M. A. E. 

.A NOULUI AMBASADOR 
AL IRANULUI

George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
a primit în audiență pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Iranului în Republica Socialistă 
România, Soltan Hossein Vakili 
Sanandaji, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

★
Marți dimineață au părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre India 
conf. dr. Ion Cincă, secretar ge
neral în Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, și dr. Alexan
dru Vîlcu, directorul învățămîntu- 
lui superior medical din Ministe
rul Invățămîntului, pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al 
III-lea Congres mondial cu privire 
la învățămîntul medical, care se 
va desfășura'f>la New Delhi între 
20—25 noiembrie.

(Agerpres). 

deze și sînt încredințat că prin e- 
forturile ambelor părți vom reuși să 
fructificăm aceste posibilități în fo
losul țărilor și popoarelor noastre, 
ca și în interesul păcii și colabo
rării internaționale".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a mulțumit ambasa
dorului Olandei pentru aprecierile 
făcute la adresa eforturilor pe care 
poporul român le depune în opera 
de construire a unei vieți pașnice și 
prospere și i-a urat succes în ac
tivitate, asigurîndu-1 că se va bucu
ra de întregul sprijin al autorități
lor române.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Olandei, J. B. Haverkorn 
van Rijsewijk.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost re

lativ rece, iar cerul a devenit 
schimbător în sudul și estul țării, 
menținîndu-se mai mult acoperit în 
rest. Precipitații izolate s-au sem
nalat numai în Ardeal. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit cu unele 
intensificări în Cîmpia Dunării. 
Temperatura aerului la orele 14 era 
cuprinsă între minus 2 grade la Jo
seni și 10 grade la Vaslui. în Bucu
rești : Vremea a fost relativ rece, 
iar cerul a fost variabil. Vîntul a 
suflat slab, pînă Ia potrivit. Tem
peratura a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 noiembrie a.c. în țară : 
Vreme în general rece. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ninsoare. 
Vînt potrivit din nord. Temperatura 
staționară la început apoi în creș
tere ușoară începînd din nord- 
vestul țării. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 gra
de, local mai coborîte la începutul 
intervalului, iar maximele între mi
nus 2 șl plus 8 grade. în București : 
Vreme in general rece, cu cerul 
schimbător favorabil aversei de 
ninsoare. Vînt potrivit,- Tempera
tura staționară la început apoi în 
creștere ușoară.

Marți, tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, s-a întîlnit 
cu tovarășii Fritjof Lager, membru 
al Comitetului Executiv al Con
ducerii P.C. din Suedia și Ake 
Pettersson, membru al Comitetu
lui regional Bohuslan al P.C. din

INFORMAȚIE
Banca Națională a Republicii 

Socialiste România va pune în 
circulație, începînd de la data de 
21 noiembrie 1966, un nou bilet de 
bancă de 1 leu, imprimat cu denu
mirea statului „Republica Socia
listă România".

în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 1 leu, 
precum și moneda metalică de 1 
leu, care sînt imprimate cu vechea 
denumire a statului „Republica 
Populară Română", vor continua 
să aibă deplină putere circulato

Mijloace de transport pentru 
o mai bună expediție a presei

Începînd de ieri, Ministerul Poș
telor și Telecomunicațiilor a orga
nizat o nouă cursă specială de 
avion care transportă presa și tri
miteri poștale pe itinerariul Bucu- 
rești-Tg. Mureș-Sibiu. Prin această 
cursă se expediază presa centrală 
pentru cititorii din cuprinsul raioa
nelor Tg. Mureș, Reghin, Toplița, 
Luduș, Sibiu și din cîteva localități 
aparținînd raioanelor Mediaș, Ag
nita și Făgăraș. După cum s-a mai 
anunțat, de la 1 octombrie a.c. și 
pentru regiunile Banat, Hunedoara, 
Crișana, Cluj și Maramureș pre
sa se expediază din București cu 
avioane speciale.

Concomitent cu introducerea u- 
nor curse pentru transportul presei 
prin avion, s-au luat măsuri de ex

Suedia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R. fac o vizită în țara noastră, 
în schimb de experiență.

Au participat membri ai Comi
tetului Executiv al U.G.S.R. și 
Constantin Herăscu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție cordială, tovărășească.

rie și vor circula paralel cu noul 
bilet de bancă de 1 leu.

Noul bilet de bancă de 1 leu este 
imprimat pe hîrtie albă cu filigran 
în zig-zag pe întreaga suprafață 
a hîrtiei. Culoarea predominantă a 
biletului este oliv deschis și are 
imprimat pe față denumirea băncii 
emitente „Banca Națională a Re
publicii Socialiste România", stema 
țării, valoarea biletului, numărul 
de serie, numărul de ordine, anul 
emisiunii „1966", iar pe verso de
numirea statului „Republica So
cialistă România" și valoarea bi
letului.

pediere a ziarelor și a altor publi
cații cu mijloace auto speciale în 
direcțiile : București-Pitești-Cîmpu- 
lung Muscel (de la Pitești, un auto
camion transportă în continuare 
presa la Rîmnicu Vîlcea, pentru 
localitățile de pe Valea Oltului) ; 
București-Ploiești-Cîmpina ; Bucu- 
rești-Buzău ; București-Giurgiu etc.

Din localitățile acestea, precum 
și din acelea în care presa sosește 
cu avionul, la înapoiere avioanele 
și cursele auto speciale aduc în 
Capitală trimiteri poștale.

Expedierea presei cu avioane și 
cu mijloace auto speciale asigură 
primirea ziarelor din Capitală în 
ziua apariției lor de către cititorii 
din majoritatea localităților regiu
nilor și raioanelor de mai sus.

„Decada
u JL* * cairții 

tehnico- 
stiintifice"

între 17—26 noiembrie se va 
desfășura în Capitală „Decada 
cărții tehnico-științifice". Edi
ția din acest an a tradiționalei 
manifestări culturale își pro
pune să evidențieze cele mai 
noi lucrări de specialitate 
care contribuie la cunoașterea 
și aplicarea noilor realizări 
ale științei, a tehnicii actuale, 
la perfecționarea cadrelor de 
tehnicieni și cercetători știin
țifici

C.L.D.C. București, în cola
borare cu editurile care publi
că lucrări tehnico-științifice, 
organizează cu acest prilej 
diferite acțiuni menite să spo
rească interesul pentru cărți
le de acest gen. Librăriile vor 
ilustra prin vitrine special a- 
menajate, cît și printr-o apro
vizionare corespunzătoare, 
progresele dobîndite în edita
rea cărții tehnico-științifice. La 
Librăria Academiei va fi pre
zentată producția editurilor A- 
cademiei, medicală, tehnică, 
agrosilvică, didactică și pe
dagogică, la Librăria Univer
sală se prezintă producția E- 
diturii științifice, iar la Libră
ria Noastră nr. 4, realizările 
Editurii tehnice. în același 
timp, în aproape 100 de între
prinderi și instituții din Capi
tală se intensifică activitatea 
de popularizare și difuzare a 
cărții de specialitate. Se des
chid expoziții cu vînzare de 
cărți tehnico-științifice în ma
rile uzine, fabrici, institute de 
proiectări, cluburi. Astfel de 
expoziții se organizează la u- 
zinele „Republica", „Danubia
na", la „Automatica", la Insti
tutul de proiectări laminoare, 
la Institutul Dr. Cantacuzino, la 
Combinatul de cauciuc Jilava, 
precum și la alte întreprinderi 
și instituții.

în tot cursul acestei mani
festări, autorii de lucrări teh
nico-științifice și redactori din 
edituri vor avea întîlniri cu ci
titorii. Aceștia vor putea lua 
cunoștință de planurile edito
riale, se vor edifica asupra o- 
rientării lecturii lor, iar auto
rii vor avea posibilitatea să 
cunoască părerile cititorilor, să 
rețină sugestiile lor pentru e- 
laborarea viitoarelor lucrări.

SOFIA 15. — Trimișii. speciali 
Agerpres, C. Prisăcaru și A. Blă- 
naru, transmit: Marți au continuat 
la Sofia lucrările . Congresului al 
IX-lea âl Partidului Comunist 
Bulgar.

După deschiderea ședinței de di
mineață a luat cuvîntul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P;C.U.S., care a transmis con
gresului salutul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al între- 
guluj popor sovietic.

în cadrul discuțiilor, pe margi
nea raportului prezentat de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., și a raportului prezentat de 
Todor Prahov, președintele Comi
siei centrale de revizie, au luat a- 
poi cuvîntul Ștefan Vasiliev, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C.B., Krîstinu Tricikov, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Blagoevgrad al P.C.B., Ruska 
Petrova, președinta unei gospodă
rii agricole cooperative de muncă 
din regiunea Plovdiv, prof. Ivan 
Popov, președintele Comitetului de 
stat pentru știință și progres teh
nic, Kostadin Ghiaprov, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Plovdiv al P.C.B., și alții.

întîmpinat cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al P.C.R. Salutul 
Partidului Comunist Român și al 
întregului popor român a fost sub
liniat de participanții Ia congres 
prin vii și puternice aplauze.

VIZITA LA PAVILIONUL

PARIS 15. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Ministrul francez al agricul
turii, Edgar Faure, a vizitat pa
vilionul românesc din cadrul ce
lui de-al II-lea Salon internațional 
al alimentației deschis duminică 
la Paris. El a fost primit de dr. 
Victor Dimitriu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pa
ris, de Mihai Popescu, directorul 
pavilionului românesc, și de repre
zentanți ai Agenției economice 
române din Franța. Ministrul fran-

lucrările Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Bulgar

Cel de-al IX-lea Congres al P.C. 
Bulgar a fost salutat apoi de Rys- 
zard Strzelecki, membru al Birou
lui Politic, secretar al C. C. al 
P.M.U.P., și de Alexander Dubcek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, prim-secretar al 
C. C. al Partidului Comunist din 
Slovacia.

în ședința de după-amiază a luat 
cuvîntul Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, secre
tarul Uniunii Populare Agrare.

în continuare, congresul a fost 
salutat de Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al P. C. 
Francez, Hermann Matern, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Zoltan Komocsin, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C. C. al P.M.S.U., Alessandro Nat- 
ta, membru al Direcțiunii și al Se
cretariatului C. C. al Partidului Co
munist Italian, și Io van Veselinov, 
membru al Prezidiului C.C. al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia.

Lucrările congresului continuă.
★

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmisă de pos
turile de televiziune bulgare. De 
asemenea, cuvîntarea a fost trans
misă direct din sala „Universiada" 
din Sofia, de studioul de televi
ziune București.

PARIS
huli mM

Salonul international 
al alimentației

ROMÂNESC

cez a făcut aprecieri asupra pro
duselor alimentare românești ex
puse în pavilion, menționînd va
rietatea produselor, modul lor re
ușit de prezentare, remarcîndu-1 
ca unul din cele mai frumoase 
pavilioane din cadrul Salonului 
internațional al alimentației. După 
cum se știe, la acest salon interna
țional sînt prezente 48 de țări.

Televiziunea franceză a prezen
tat vizita lui Edgar Faure la pa
vilionul românesc.

AZI ÎN CAPITALA
ROMÂNIA (olimpici) — 
R. F. GERMANĂ (tineret)

Stadionul „Republicii" găzduiește 
azi, începînd de la ora 15,30, partida 
amicală dintre selecționata olimpică 
a țării noastre și reprezentativa de 
tineret a R. F. Germane. Din cîte am

fost informați, lotul nostru olimpic va avea ca vîrfuri de atac pe 
rapidiștii Dumitriu II și Ion Ionescu.

„cupa
liiiiiifir
LA HANDBAL FEMININ
® Belgrad—Budapesta 10-6
® Moscova—București

(tineret) 11-9
în sala Floreasca din Capitală 

s-au desfășurat ieri după amiază 
noi partide în cadrul competiției 
internaționale dotate cu „Cupa 
Bucureștiului". Principalul meci al 
zilei l-au furnizat echipele Buda
pestei și Belgradului, în fapt for
mațiile reprezentative ale țărilor 
respective care anul trecut s-au 
întîlnit în finala campionatului 
mondial. De data aceasta victoria 
a revenit handbalistelor iugo
slave. în prima repriză scorul a 
fost strîns (5—4 pentru Budapesta), 
dar în final scorul a devenit 10—6 
pentru Belgrad.

Partida dintre echipa de tineret 
a Bucureștiului și selecționata 
Moscovei s-a încheiat cu rezultatul 
de 11—9 (7—5) pentru echipa oas
pete.

Programul de astăzi cuprinde 
meciurile Budapesta-Moscova (ora 
18) și București-Belgrad (ora 19).

MIINE LA LONDRA

BOX: România- 
Anglia

Echipa de box a României întîl
nește, în două gale, joi la Londra 
și sîmbătă la Wolverhampton se
lecționata Angliei.

Echipa noastră a părăsit Capitala 
ieri dimineață. Au făcut deplasa
rea următorii pugiliști: Ciucă, 
Gruescu (muscă), Gîju (cocoș), Go- 
rea, Crudu (pană), Bădoi (semi- 
ușoară), Antonio, Dinu (ușoară), 
Ghiță (semimijlocie), Covaci (mij
locie mică), Chivăr (mijlocie), Mo- 
nea (semigrea) și Mariuțan (grea).

în vederea celui de-al doilea meci 
din cadrul campionatului european 
inter-țări, de la 26 noiembrie, cu 
Italia la Napoli, lotul nostru repre

zentativ întîlnește pentru o ultimă verificare selecționata Polo
niei. Antrenorii au mai chemat în lot pe portarul Datcu, care s-a 
comportat excelent la ultimele meciuri de campionat, precum și pe 
colegii lui dinamoviști Nunweiller III și Ghergheli, refăcuți după, 
accidentele suferite acum cîteva săptămîni. în ultimul moment, 
selecționerii au convenit să fi9 încercat la înaintare și piteșteanul 
Naghi. Meciul de la Ploiești începe la ora 14,30.

MIINE LA PLOIEȘTI 
ROMÂNIA—POLONIA

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O Lotul jucătorilor români de tenis 

de masă, care întreprinde un turneu în 
R.P.D. Coreeană, a susținut la Phenian 
cea de-a doua întîlnire amicală cu se
lecționata țării gazdă. La masculin, echi
pa gazdă a obținut victoria cu 5—3. în 
ultimul meci, Kim Chang Ho l-a între
cut, la capătul unei partide spectaculoa
se, pe Gh. Cobîrzan cu 2—1. In turneul 
individual, Eleonora Mihalca a între
cut-o cu 2—0 pe Cha Kwang Two, iar 
Adalbert Rethi a pierdut cu 2—1 parti
da cu Kang Neung Hwa.

Cazul 
din Hessen

Ieri la amiază, selecționata de fotbal a Poloniei a sosit în Ca
pitală. în cursul zilei de astăzi, fotbaliștii Oaspeți vor efectua un 
antrenament pe stadionul „23 August".

DE ȘAH
DE LA HAVANA

Turneul final al Olimpiadei de 
șah a continuat cu disputarea par
tidelor întrerupte din runda a 9-a 
și a desfășurării meciului restanță 
dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A. 
Iată rezultatele finale ale întîlni- 
rilor din runda a 9-a : România— 
Islanda 2—2 ; U.R.S.S.—Ungaria 
2—2 ; Bulgaria—Cehoslovacia 3—1; 
S.U.A.—Argentina 3—1 ; Danemar
ca—Norvegia 2,5—1,5 ; Iugosla
via—Cuba 2,5—1,5 ; R. D. Germa
nă—Spania 2—1 (1). în meciul 
U.R.S.S.—S.U.A. Spasski a întrerupt 
cu ușor avantaj la Fischer, Tal 
l-a învins pe Byrne, Stein a remi

zat cu BenkS iar Polugaevski a 
întrerupt în poziție aproximativ e- 
gală cu Evans. Scorul este deo
camdată 1,5—0,5 puncte în favoa
rea șahiștilor sovietici.

Clasamentul se prezintă astfel: 
U.R.S.S. 25,5 puncte (2) ; S.U.A. 24 
puncte (2) ; Iugoslavia 22,5 punc
te ; Ungaria 22 puncte ; Bulgaria
20.5 puncte ; Cehoslovacia, Argen
tina 20 puncte; România 19,5 punc
te ; Danemarca 14,5 puncte ; R. D. 
Germană 14 (1) puncte ; Islanda
13.5 puncte ; Spania 13 puncte (1) ; 
Norvegia 10,5 puncte; Cuba 8 
puncte.

Steaua conduce în campionatul 

de hochei pe gheață
Ultimele două meciuri ale turu

lui campionatului de hochei pe 
gheață, aminate din cauza timpului 
nefavorabil, s-au desfășurat asea
ră pe patinoarul „23 August". Iată 
rezultatele finale : Agronomia Cluj 
— Politehnica București 10—5 ; 
Steaua — Dinamo 6—2.

Clasamentul, după cinci etape, 
arată astfel: Steaua, Dinamo, Vo
ința Miercurea Ciuc, Agronomia, 
Politehnica, Tîrnava Odorhei.

Returul campionatului se dispu
tă săptămîna viitoare pe același pa
tinoar.

Cassius Clay — 
din nou învingător

Pe ringul instalat în incinta „Astrodo- 
mului" din orașul Houston (S.U.A.), in 
prezența a 35 000 de spectatori, s-a des
fășurat meciul pentru titlul mondial de 
box la categoria grea între pugiliștii 
de culoare Cassius Clay și Cleveland 
Williams.

A fost un meci fără istoric, transmite 
corespondentul agenției „France Presse". 
în repriza a treia, după un teribil cro
șeu de „stingă" pe care îl recepționea
ză în plin, Williams cade pentru a treia 
oară la podea. Numărat pină la 4, se 
ridică dar este „groggy" în picioare și 
arbitrul oprește meciul, declarîndu-1 în
vingător pe Cassius Clay.

Williams, la podea pentru a treia 
oară, n-a mai putut relua lupta...

Telefoto U.P.I. — Agerpres

© Echipa „Real" Bamako (Mali) s-a 
calificat pentru finala „Cupei campio
nilor Africii" la fotbal, învingînd cu 
3—2 (1—1) formația Orix din Camerun, 
în primul joc, victoria revenise tot fot
baliștilor de la „Real" Bamako cu sco
rul de 4—2 (2—1).

© Selecționata de lupte libere a 
U.R.S.S. a susținut la Ankara și Istan
bul două întîlniri amicale cu selecțio
nata Turciei. In primul meci victoria a 
revenit luptătorilor sovietici cu 5—3. 
Cea de a doua întîlnire s-a încheiat la
egalitate : 4—4.

Intr-un editorial consa
crat numărului sporit de 
voturi obținut în recen
tele alegeri din landul 
vest-german Hessen de o 
grupare politică neo-na- 
zistă din R.F.G., ziarul i- 
talian „IL GIORNO" din 
Milano scrie, sub semnă
tura lui Umberto Segre :

„Naziștii revin. în alege
rile regionale din Hessen, 
225 000 de alegători (din 
trei milioane) au votat pen
tru „partidul național de
mocratic'1. Numele nu în
șeală pe nimeni. Din cei 18

aceea că, după război, Ger
mania occidentală, dinfr-o 
serie de motive interne și 
externe, a renăscut din 
punct de vedere economic, 
dar fără o creștere cores
punzătoare a spiritului po
litic, deci cu un gol al con
științei publice care nu era 
băgat în seamă cită vreme 
totul se desfășura lin.

Este foarte important fap
tul că succesul „național- 
democrajilor” în Hessen 
pare a ti alarmat imediat 
opinia publică și partidele

După cîteva încercări neiz
butite, luni a fost lansată de 
la poligonul Woomera din 
Australia racheta cu trei trep
te „Europa-l", prima de acest 
tip prevăzută cu un sistem de 
separare între prima și cea 
de-a doua treaptă. Potrivit u- 
nui comunicat dat publicității 
de ELDO (Centrul pentru 
construirea și lansarea de na
ve spațiale), motoarele primei 
trepte au funcționat normal, 
iar separarea s-a produs con
form programului stabilit.

Metroul din Baku

membri ai comitetului său 
executiv, 12 sînt foști na
ziști sau foști SS-iști. „Șe
ful", prinfr-o întîmplare iro
nică, poartă și el numele 
de Adolf (Adolph von 
Thadden).

Cazul din Hessen e alar
mant pentru mai multe mo
tive. Mai întîi, pentru că e 
vorba de un land prin tra
diție social-democrat. Apoi, 
pentru că procentul cucerit 
de naziști este dublu față 
de cel pe întreaga R.F.G. 
atins de „najional de
mocratici" anul trecut (3,9 
la sută ; în Hessen, 7,9). 
în al treilea rînd, pen
tru că reascensiunea na
ziștilor deși camuflaji (dar 
acum destul de ușor de 
recunoscuji) coincide cu o 
fază de criză politică 
în Germania federală, în 
care „dizgrajia" personală a 
lui Erhard este numai un 
simptom.

Adevărata criză constă în

vesf-germane mai mari. Dar 
nimeni nu-și face iliizia că 
micul castel al lui Adolph 
va fi dărîmaf pe loc. Pen
tru a-l înlătura este nevoie 
de opțiuni politico-morale 
foarte clare. Naziștii cer 
frontierele din '37, dacă nu 
din '39 ? Trebuie ca parti
dele mari să accepte în 
mod clar pe cele din '45. 
Naziștii cer să nu se mai 
vorbească despre crimele 
lui Hitler? Trebuie să se 
vorbească și mai mult des
pre ele ; și fără absolviri 
scandaloase.

Pentru a spune iotul, tre
buie să adăugăm că neo- 
nazismul german a făcut re
pede școală în Austria. Du
pă modelul din R.F.G., s-a 
format și aci un partid „na- 
fional-democratic", din care 
face parte, de exemplu, a- 
cel doctor Burger, care se 
numără printre organizato
rii terorismului din Alto A- 
dige...’.

I
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In capitala R.S.S. Azerbaid- 
jene — Baku — oraș cu o 
populație de 1 200 000 de lo
cuitori, a fost terminată con
strucția primului tunel al 
metroului din localitate. Lun
gimea totală a metroului din 
Baku va fi de 18,5 km și el 
va începe să funcționeze în 
anul 1967.

Primul avion cu

Un avion cu reacție de tipul 
„C-131-Starlifter“ (158 de tone) 
a aterizat luni pe o pistă de 
gheață din Antarctica în apro
pierea stației americane Mc- 
Murdo. Este prima oară cînd 
un avion cu reacție aterizea
ză în Antartica, unde aprovi
zionarea se făcea pînă acum 
cu ajutorul avioanelor cu e- 
lice. La bordul avionului 
„Starlifter" se aflau 28 de 
pasageri și o încărcătură de 15 
tone. Avionul american a bă
tut toate recordurile de tra

versare (dus-întors) ple- 
cînd de la Christchurch 
(Noua Zeelandă) pînă la 
McMurdo, parcurgînd o 
distanță de 7 240 ( kilo
metri în 10 ore și 55 de 
minute.

<
Macheta școlii publice 
din Hvaler (Norvegia) o 
clădire ocfogonală, ai că
rei pereți pot fi depla
sați în vederea unor lec
ții comune pentru mai 

mult© clase
i
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„Ne angajam
■ BERLIN. în cadrul unei ședințe festive, organizată cu ocazia 

morăril a 250 de ani de la moartea marelui om de știință G 
Wilhelm Leibnitz, Academia saxonă de științe din Leipzig 

de membru corespondent academicienilor români Remus 
Țlțelca și Costin Nenițescu.

i come- 
știință Gottfried 
a acordat titlul 

Răduleț, Șerban

din DOMINGO
într-o aventură"

DECLARĂ PREMIERUL WILSON

Brazilia
UN CANDIDAT AL OPOZIȚIEI 
ASASINAT

RIO DE JANEIRO 15 (Ager
pres). — Marți au avut loc în 
Brazilia alegeri pentru desemna
rea unui număr de 409 deputați, 
adică totalitatea Camerei deputa- 
ților, și 23 de senatori, ceea ce 
reprezintă o treime din numărul 
membrilor Camerei superioare. 
După cum relatează corespon
dentul din Rio de Janeiro al a-' 
genției France Presse, „alegerile 
se desfășoară într-o atmosferă de 
indiferență, întrucîf ele nu pot 
modifica situația politică, domi
nată de militarii și civilii care au 
răsturnat de la putere pe fostul 
președinte, Joao Goulart, în 
1964”.. Observatorii consideră că 
opoziția, grupată din octombrie 
1965 în cadrul „Mișcării demo
cratice braziliene”, are extrem de 
puține șanse de a-și asigura o 
majoritate în viitorul Cotîgres,' 
deoarece în rîndurile ei se ma
nifestă dezbinări, iar asupra can- 
didaților și deputaților ostili re
gimului actual planează amenin
țarea de „suspendare" a manda
telor pînă în martie 1967.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că Joao Rochă, candidat al opo
ziției din Sao Paulo la unul din 
cele 115 mandate în Adunarea 
legislativă locală, pentru care au 
avut loc alegeri tot marți, a fost 
asasinat în biroul său cu lovituri 
de cuțit. Asasinul a fost arestat.

Primele rezultate ale alegerilor 
vor fi cunoscute în cursul zilei de 
miercuri.

SANTO DOMINGO 15 (Ager
pres). — O puternică demonstrație 
de protest a avut loc în capitala 
dominicană împotriva represiuni
lor polițienești din ultima vreme, 
a concedierilor masive în admi
nistrația publică și a sporirii cos
tului vieții. Demonstranții au ce
rut, de asemenea, să înceteze ur
mărirea militarilor fostelor forțe 
constituționaliste.

Poliția a intervenit cu brutali
tate împotriva demonstranților. 
S-a anunțat oficial că au fost a- 
restate 26 de persoane, dar orga
nizatorii demonstrației apreciază 
că numărul arestaților depășește 
cifra de 50.

LONDRA 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul banchetului anual al lordului pri
mar al orașului Londra, oferit repre
zentanților industriei și finanțelor bri
tanice, primul ministru Harold Wilson 
s-a referit la unele aspecte ale poli
ticii externe a guvernului său.

Comentînd intenția Marii Brifanii 
de a adera Ia Piața comună, primul 
ministru a declarat : „Noi ne angajăm 
înfr-o aventură. Nu garantez că a- 
ceasfă aventură va fi încununată de 
succes". După ce a afirmat că astăzi 
există mai puține motive de îngrijo
rare decîf acum 3 sau 4 ani față de 
un eventual eșec, el a subliniat că „ar 
fi o lipsă de realism dacă s-ar nega 
faptul că recentele acorduri interve
nite în Piața comună au creat noi

probleme care 
dintre acestea 
comună, care în împrejurările actuale 
ar adăuga o povară grea balanței 
noastre de plăți și, anfrenînd spo
rirea costului vieții noastre, ar duce 
la slăbirea posibilităților noastre de 
concurență". Exprimîndu-și speranța 
că aceste dificultăți ar putea fi de
pășite, el a ținut să sublinieze că o 
eventuală aderare britanică la Piața 
comună trebuie să aibă loc în condi
țiile „garantării intereselor esențiale” 
ale Marii Brifanii.

trebuie rezolvate. Una 
este politica agricola

MOSCOVA 15. — Coresponden
tul Agerpres, Silviu Podină, trans
mite : Marți a sosit la Mos
cova o delegație guvernamen- 

• tală finlandeză condusă de Ra
fael Paasio, primul ministru 
al Finlandei. La sosire de
legația a fost întîmpinată de Ale
xei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale. în aceeași 
zi, delegația finlandeză a făcut o 
vizită la Kremlin lui Alexei Kosî
ghin.

La Kremlin au început convor
birile sovieto-finlandeze.

ATACURI ASUPRA POZIȚIILOR
AMERICANO-SAIGONEZE
IN DELTA FLUVIULUI MEKONG

SAIGON 15 (Agerpres). — De
tașamente ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
și-au intensificat în ultimele zile 
atacurile lansate asupra pozițiilor 
americano-saigoneze, îndeosebi în 
delta fluviului Mekong, sporind 
presiunea exercitată asupra inter- 
venționiștilor — relatează cores
pondentul agenției Reuter.

în ■ ultimele 48 de ore, patrioții 
sud-vietnamezi au lansat atacuri 
consecutive în mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud. provocînd 
armatelor americano-saigoneze în
semnate pierderi în oameni, ma
teriale de luptă și armament. 
Marți seara la baza americană de 
la Da Nang a explodat un depozit 
cu armament și muniții. Atacul de 
la baza Da Nang a fost urmat în 
cursul zilei de marți de alte a- 
-tacuri lansate asupra unui regi- 
ment al trupelor saigoneze la cir-

ca 130 km sud-vest de Saigon. Co
respondentul agenției France: 
Presse menționează că patrioții au 
atacat marți mai multe posturi în
tărite ale trupelor saigoneze din 
provincia Binh Dinh, centrul ad
ministrativ al. districtului Cau 
Ngang, iar in apropierea Saigo- 
nu.lui patrioții au atacat prin sur
prindere unitățile guvernamentale 
dislocate în regiunea plantațiilor 
de la Xuan Loc.

în provincia Tay Ninli patrioții 
sud-vietnamezi au doborît trei e-, 
licoptere ale infanteriei marine a- 
mericane, iar în apropierea Da 
Nangului au fost doborite alte două.

si R. A. U.
CAIRO 15. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : în 
urma vizitei lui Antonin Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, în 
Republica Arabă Unită, la Cairo și 
Praga a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la convorbirile 
avute cu Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele R.A.U. Cele două părți, 
se arată în comunicat, au discutat 
probleme ale relațiilor bilaterale 
dintre Cehoslovacia și R.A.U., ex
primîndu-și satisfacția în legătură 
cu evoluția lor favorabilă. Subli
niind că încordarea pe plan inter
național este provocată de crește
rea imixtiunii imperialiste în tre
burile altor state, cele două părți 
condamnă această politică și consi
deră că principiile coexistenței paș
nice constituie o bază pentru men
ținerea păcii generale și realizarea

unei largi colaborări internaționale. 
Cei doi președinți își exprimă în
grijorarea profundă în legătură cu 
evoluția primejdioasă a evenimen
telor din Asia de sud-est, cerînd 
încetarea imediată și necondiționa
tă a bombardamentelor americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam 
și respectarea dreptului inalienabil 
al poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta. în legătură cu 
aceasta, ei cer retragerea trupelor 
străine din Vietnam și îndeplinirea 
strictă a acordurilor de la Geneva.

Referindu-șe la situația din Eu
ropa, părțile au subliniat că reali
zarea'securității europene este deo
sebit de importantă pentru păstra
rea păcii în lumea întreagă.

Președintele R.A.U. a acceptat 
invitația de a face o vizită oficială 
în R. S. Cehoslovacă.

PROCESUL
„MINUTEMEN"-ILOR

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Tribunalul din Kansas City 
(statul Missouri) a găsit vino
vat luni, după șase zile de 
dezbateri, de infracțiune împo
triva legii federale cu privire 
la armele de ioc, pe Robert 
Bolivar Depugh, fondatorul 
organizației militariste de ex
tremă dreaptă „Minutemen". 
Alți doi membri ai acestei or
ganizații, Walter Peyson și T. 
Houghton, au fost învinuiți de 
„conspirație criminală".

în timpul dezbaterilor, mar
torul Jerry Brooks, un vechi

membru al acestei organizații, 
a declarat că atunci cînd fă
cea parte din organizație ar 
fi sugerat otrăvirea aerului din 
încăperile sediului O.N.U. din 
New York, introducînd cianură 
de potasiu în sistemul de aer 
condiționat.

Depugh și Peyson sînt pa
sibili de o pedeapsă de 15 ani 
închisoare, iar Houghton de 
cinci ani închisoare. Aflați în 
libertate pe cauțiune, tribuna
lul le-a acordat dreptul ca în 
termen de 30 de zile să facă 
recurs.

• HANOI 15 (A- 
gerpres). — Citind 
agenția sud-viet- 
nameză de presă 
„Eliberarea", a- 
geiiția V.N.A. a- 
nunță că, într-una 
din provinciile eli
berate, Comite
tul sud-vietnamez 
pentru ancheta
rea crimelor de 
război comise de 
imperialiștii ame
ricani și marione
tele lor sud-viet- 
nameze a organi
zat o conferință 
de presă.

Nguyen Van Chi, 
șeful serviciului 
de ocrotirea sănă
tății în regiunile 
eliberate, a pre
zentat o „Carte 
neagră", întocmi
tă de comitetul 
mai sus amintit, 
in care sînt de
nunțate crimele 
comise de agreso
rii americani și 
marionetele lor în 
Vietnamul de sud.
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Cu ocazia împlinirii unui an de la declararea unilaterală 
a „independenței" Rhodesiei, la Londra a avut loc o de
monstrație de protest împotriva regimului Iui lan Smith, 
organizată de „Mișcarea pentru eliberarea coloniilor"

„U.N.E.S.C.O. are datoria să reflecte 
cu fidelitate imperativele vremii noastre" 

CUVlNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE 

LA CONFERINȚA GENERALĂ A U.N.E.S.C.O.

PARIS 15. Corespondentul Ager- 
pres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rii geperale a Conferinței generale 
a U.N.E.S.C O., acad. Andrei Oțe
tea, conducătorul delegației româ
ne, a sublihiat dorința fermă a Ro
mâniei de a-și aduce contribuția la 
realizarea idealurilorU.N.E.S.C.O., 
ca și voința ei de a colabora cu a- 
ceastă organizație pentru promova
rea unei politici de pace și înțele
gere între popoare. în politica sa 
externă, a spus el. România consi
deră că." în epoca noastră, în care 
idealurile de pace și de colabora
re între popoare se impun tot mai 
mult, condiția esențială care per
mite cooperarea între state se ba
zează pe respectul dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și ho
tărî soarta conform voinței și aspi
rațiilor sale vitale, pe principiile 
independentei și suveranității na
ționale, pe egalitatea în drepturi, 
avantajul reciproc și neamestecul 
în treburile interne. Pacea lumii este 
însă grav amenințată de războiul 
de agresiune pe care S.U.A. îl duc 
împotriva poporului vietnamez. 
România își exprimă totala sa so
lidaritate cu lupta poporului viet
namez. Susținînd ferm poziția și 
propunerile guvernului R. D. Viet
nam și F. N. E. din Vietnamul 
de sud. guvernul român este con
vins că pe această bază. pacea va 
putea fi restabilită în Vietnam și că 
pericolul unei noi conflagrații 
mondiale va fi înlăturat.

Relevînd apoi că o altă proble

mă importantă a epocii noastre, la 
care U.N.E.S.CiO. poate și trebuie 
să-și aducă contribuția, este lichi
darea definitivă a colonialismului 
și rasismului, ca și eliminarea din 
viața internațională a oricăror for
me de neocolonialism, acad. A. 
Oțetea a declarat că România va 
sprijini eforturile acelor state care 
și-au dobîndit de curînd indepen
dența de a lichida urmările colo
nialismului și de a promova dez
voltarea lor economică, socială și 
culturală, ținînd seama de condi
țiile specifice și de năzuințele pro
prii fiecărei țări.

Arătînd că progresele înregistra
te în acești ultimi ani de către 
U.N.E.S.C.O. în ce privește crește
rea numărului membrilor săi sînt 
evidente, vorbitorul a cerut resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze atît la O.N.U., cît si în 
celelalte organisme internaționale, 
precum și înlăturarea celor care 
au uzurpat pînă acum drepturile 
marelui popor chinez. El a expri
mat totodată regretul că activita
tea U.N.E.S.C.O. nu poate încă be
neficia de contribuția unor state 
ca R. D. Germană. R. D. Vietnam 
și R.P.D. Coreeană.

Amintind că rezoluția «adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U. pri

vind „acțiuni pe plan regional, în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite" dovedește in
teresul și adeziunea pe care ase
menea idei le-au suscitat nu numai 
printre statele direct interesate, 
dar și printre celelalte state ale 
lumii, vorbitorul a spus: „Dele
gația română consideră că progra
mul european al U.N.E.S.C.O. ră- 
mîne să fie înfăptuit și trebuie să 
ne străduim, în anii ce vor veni, să 
punem bazele unui atare program. ‘ 
Propunerile concrete formulate de 
delegația noastră pentru programul 
U.N.E.S.C.O. sînt o dovadă a aces
tor eforturi. Sîntem bucuroși să 
putem constata acum că numeroa
se delegații europene au subliniat 
însemnătatea acestei probleme și 
și-au manifestat acordul față de 
ideea intensificării cooperării eu
ropene în domeniile educației, 
științei și culturii".

Acad. A. Oțetea a relevat, de a- 
semenea, că declarația adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U. cu 
privire, la-promovarea în rîndurile 
tineretului a. idealurilor de , pace, 
respect'■ reciproc și înțelegere între 
popoare este un document de mare 
însemnătate, care indică organiza

ției sarcinile în domeniul esențial 
al educării tineretului.

Vorbitorul a exprimat apoi spri
jinul delegației române pentru o 
serie de proiecte din programul 
U.N.E.S.C.O., care urmăresc dezvol
tarea științei în țările interesate, 
planificarea politicii în domeniul 
învățămîntului științelor funda
mentale, cercetării științifice, apli
cării științei și tehnicii în vederea 
dezvoltării, formării cadrelor națio
nale, cercetării resurselor naturale, 
cît și valorificarea și utilizarea ra
țională a resurselor umane, precum 
și studierea culturilor în scopul cu
noașterii și valorificării lor mu
tuale etc.

Subliniind ca un fapt important 
adoptarea Declarației principiilor 
colaborării culturale internaționale, 
care va trebui să constituie o ade
vărată cartă a relațiilor culturale 
în cadru bilateral' și multilateral, 
vorbitorul a menționat ca exemplu 
în acest sens cooperarea culturală 
și științifică dintre toate țările 
sud-est europene din acești ultimi 
ani, atît prin intermediul comisiilor 
naționale ale U.N.E.S.C.O. din țări
le balcanice, cît șî prin intermediul 
Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, al cărei sediu 
■este la București.

Șeful delegației române a subli
niat în încheiere că Comisia națio
nală română pentru U.N.E.S.C.O. 
va continua activitatea sa de coo
perare activă cu celelalte comisii 
naționale, ca și cu secretariatul 
U.N.E.S.C.O., pentru a-și aduce 
contribuția la programul acestei 
organizații. Pronunțîndu-se pen
tru dezvoltarea calitativă a acțiu
nilor U.N.E.S.C.O., conducătorul 
delegației române a arătat că 
U.N.E.S.C.O. trebuie să reflecte cu 
fidelitate imperativele vremii noas
tre, șă exprime „aspirațiile tuturor 
popoarelor pentru construirea unei 
păci trainice, care, este condiția in
dispensabilă a oricărui progres ma
terial și spiritual al omenirii".
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■ MOSCOVA. Agenția TASS anunță că la 15 decembrie 1966 se va des
chide a doua sesiune a Sovietului Suprem al celei de-a șaptea legisla

turi. Prima sesiune a Sovietului Suprem (după alegerile de Ia 12 iunie 
a.c.) a avut loc în zilele de 2 și 3 august.

M NEW YORK. Luni seara, Mircea Malița, adjunct al ministrului afa- 
cerilor externe, șeful delegației române Ia cea de-a 21-a sesiune a 

Adunării Generale a O.N.U., a oferit, Ia sediul misiunii permanente a țării 
noastre, un dineu în onoarea președintelui Comitetului politic al Adunării 
Generale, ambasadorul Leopoldo Benites, reprezentantul permanent al 
Ecuadorului la O.N.U.

H| KAMPALA. După cum anunță postul de radio Kampala, în Uganda a 
fost creată o organizație sindicală unică — Congresul Muncii din 

Uganda — reunind cele două centrale sindicale existente pînă acum în 
țară.

■9 VIENA. La Viena au avut loc marți convorbiri între delegația sovie- 
tică condusă de Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S., și membri ai guvernului austriac, in frunte cu Josef 
Klaus, cancelarul federal.

in CAIRO. La Cairo s-a deschis luni cel de-al patrulea seminar sindical 
cultural african, caro va discuta probleme ale mișcării sindicale afri

cane și ale vieții sindicale internaționale. La reuniune participă conducă
tori ai sindicatelor din 18 țări ale Africii.

S9 DJAKARTA. Postul de radio Djakarta a anunțat marți că un fost ofi- 
““ țer al armatei indoneziene, maiorul Muljono, a fost condamnat, la 14 
noiembrie, Ia moarte de un tribunal militar special din localitatea Djogdța- 
karta (Jawa). Maiorul Muljono a fost condamnat sub acuzația de a fi par
ticipat la evenimentele din octombrie 1965.

M ROMA. La Roma a avut Ioc sesiunea Comitetului mixt iugoslavo-lta- 
lian de colaborare economică, industrială și tehnică.

99 GEMINI-12“
A AMERIZAT

CAPE KENNEDY 
15 (Agerpres). — 
După un zbor de 
2 574 950 km, nava 
cosmică „Gemini-12" 
a amerizat marți la 
ora 21,22 (ora Bucu- 
reștiului) în regiunea 
insulelor Antile, la o 
depărtare de 1140 
km de Cape Kennedy.

Luni noaptea, James 
Lovell și Edwin. Al
drin au executat u- 
nele experiențe știin
țifice, care nu au ne
cesitat un efort deo
sebit sau manevra-

rea cabinei spațiale. 
De altfel, executarea 
unor astfel de mane
vre ar fi fost dificilă 
datorită defecțiunilor 
apărute la unele ra
chete direcționale ale 
cabinei.

La întoarcerea pe 
Pămînt, Lovell și Al
drin au adus un reci
pient cu microbi de 
poliomielită, gripă, 
variolă etc., ce fusese 
fixat pe cabina spa
țială înaintea lansă
rii. în timpul primei 
ieșiri în spațiu, Al-

IN preajma alegerilor
DIN AUSTRALIA Șl NOUA ZEELANDA

tradițiile
SE DESE RAM A
Exista o tradiție a con

sultărilor electorale din Aus
tralia și Noua Zeelandă, ex
primată de observatorii sce
nei politice din cele două 
țări în termeni ca „publi
citate scăzută", „apatie", 
„lipsă de interes pentru pro
blemele de politică exter
nă". Atmosfera ce a carac
terizat campaniile electorale 
din ultimele decenii n-a dez
mințit asemenea constatări. 
Ani de-a rîndul, același par
tid — cel conservator — sau 
o coaliție de aceeași orien
tare au deținut în aceste 
țări „capul de afiș", ceea ce 
a făcut din consultările e- 
lectorale simple exerciții de 
rutină, cu audiență slabă 
în rîndul maselor.

îndelungata tradiție este 
astăzi pe cale de a se des
trăma. Aceasta este concluzia 
care se desprinde din agi
tatele campanii ce preced a- 
legerile programate pentru 
sfârșitul lui noiembrie, atît în 
Australia cît și» în Noua Ze- 
elahdă. încălcarea tradiției și 
transformarea acalmiei pro
verbiale într-o stare de spi
rit nouă a fost generată 
în bună măsură de virajul 
prin care cercurile guverna
mentale au subordonat poli
tica externă a celor două 
țări intereselor Washingto
nului.

Hotărîrea prin care, înce- 
pînd din primăvara anului 
trecut, trupele australiene și 
neo-zeelandeze s-au alăturat 
celor americane, sud-coreene 
și filipineze în agresiunea 
S.U.A. din Vietnamul de 
sud a avut rolul unui ca
talizator care a pus în miș
care conștiințele, chiar și. ale 
unor oameni care, de obicei, 
rămîneau departe de viața 
politică. De atunci, în inte
riorul și în afara parlamen
telor, spiritele s-au încălzit, 
în timp ce discuții anima
te s-au angajat în presă, la 
radio și televiziune ; au de
venit frecvente mitingurile, 
marșurile de protest împotri
va războiului.

în Australia, „inițiativa" 
coaliției guvernamentale’ li- 

’ beral-agrariene de a trimite 
soldați pe un teatru de răz-

boi dincolo de hotarele ță
rii și pentru prima dată re
cruți în vîrstă de 20 de ani 
— lucruri inimaginabile îna
inte pentru locuitorii acestei 
țări — a stîroit cea mai 
mare controversă politică. 
„Niciodată pînă acum în is
toria Australiei — declara 
Gough Whitlam, vicepreșe
dintele partidului laburist —• 
o problemă politică nu a fost 
atît de discutată". La fel se 
prezintă lucrurile și în Nbua 
Zeelandă. „Angajarea în 
Vietnam — scrie ziarul en
glez „Times" referindu-se la 
această țară — a devenit 
de mai bine de un an cen
tral unei dispute naționale". 
Iar „Le Monde Diploma
tique" arată că, în . ciuda 
manierei parțiale în care sînt 
prezentate știrile referitoare 
la Vietnam în majoritatea 
ziarelor neozeelandeze, cît și 
a campaniei de denigrare a 
forțelor patriotice sud-viet- 
nămeze inspirate de către 
guvern, „această dezbatere 
rămîne mereu deschisă".

Intr-adevăr, în ambele 
țări, întreaga campanie e- 
lectorală este dominată de 
problema participării la a- 
gresiunea din Vietnam, iar 
încercările care s-au făcut, 
atît la Canberra cît și la Wel
lington, de a evita această 
problemă ce stârnește pro
funde nemulțumiri în sînul 
populației, au dat greș chiar 
de la început. Dîndu-și sea
ma de slăbiciunea „argumen
telor" invocate în sprijinul 
politicii lor, cercurile condu
cătoare australiene și neo-ze
elandeze au recurs la „expli
cații" împrumutate din ar
senalul propagandistic ame
rican. în Noua Zeelandă a 
fost dată publicității o „Car
tă albă", care, ca și docu
mentele similare americane, 
denaturează grosolan adevă
ratele țeluri ale agresiunii 
împotriva poporului vietna
mez, folosește vechiul slo
gan, al „pericolului comu
nist" ca pretext pentru an
gajarea țării în agresiunea 
din Vietnam. La rîndul său, 
primul ministru australian, 
Harold Hoit, a declarat: 
„Prezența noastră în jViet-
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pe ra- 
„Agena"

drin a fixat 
cheta-țintă 
un alt recipient cu 
microbi, care va ră- 
mîne în spațiu niai 
mulți ani. Acesta ur
mează să fie recupe
rat de cosmonauții 
care vor participa la 
realizarea programu
lui american „A- 
pollo". Scopul acestei 
experiențe constă în 
a verifica dacă mi
croorganismele res
pective rezistă con
dițiilor existente în 
spațiul cosmic.

namul de sud decurge din 
obligațiile ce le avem în 
SEATO și pactul ANZUS". 
Manevrele la care s-a recurs 
n-au putut ascunde adevă
rul că agresiunea din Viet
nam constituie un amestee 
brutal în treburile interne 
ale poporului vietnamez, o 
încălcare a drepturilor sale 
sacre de a fi singur stăpJh 
în patria sa, o batjocorire 
a normelor relațiilor dintre 
state și pune în mod grav 
în pericol pacea lumii.

în încercarea de a-și con
solida pozițiile în preajma 
alegerilor, partidele de gu- 
vemămînt din cele două țări 
au recurs și la măsuri mai 
„de efect". Cea dintîi a 
fost invitația adresată pre
ședintelui Johnson de a vizi* 
ta Australia și Noua Zeelan
dă, în cadrai turneului său 
asiatic, iar a doua — partici
parea celor doi prim-mînișțri 
la Conferința de la Manila. 
Plin aceasta ei încercau să 
dea impresia că ar fi 
parteneri egali ai unei mari 
puteri ca S.U.A., că ar a- 
vea un rol la fel de im
portant în luarea hotărîriloț 
privind Asia de sud-est.

Dar — relata corespon
dentul ziarului „Neue Ziir- 
cher Zeitung" — se pare 
că vizita lui Johnson în 
cele două țări, ca și Con
ferința de la Manila, au as
cuțit încă și mai mult ne
înțelegerile cu privire la 
Vietnam.

Pe poziții contrare parti
delor de guvemămînt se a- 
flă laburiștii din ambele țări. 
Afirmînd că țările lor 
nu trebuie să fie implicate 
de loc în acest război, ei 
s-au angajat, atît în Austra
lia, cît și în Noua Zeelan
dă, să-i aducă pe „băieți" 
acasă, imediat ce partidele 
lor ar reuși să preia con
ducerea guvernelor. Con
ducătorii laburiști au inițiat 
o campanie împotriva spo
ririi cheltuielilor militare 
care s-au răsfrînt negativ, 
prin majorarea impozitelor, 
asupra costului general al 
vieții. Laburiștii nu au de
pășit însă nici de data a- 
ceasta inconsecvența care 
caracterizează în general 
politica lor externă. Căci, 
dacă în ansamblul lor, for
țele care se pronunță împo
triva agresiunii, cum sînt 
sindicatele, consiliul biserici
lor, pacifiștii, asociația func
ționarilor, consideră SEATO 
un factor de diviziune în 
Asia de sud-est, un instru
ment de amestec în trebu
rile interne ale țărilor din 
această zonă, laburiștii, mai 
ales cei^ australieni, nu se 
pronunță împotriva partici
pării țării la blocurile mi
litare agresive.

Indiferent de rezultatele 
alegerilor, este evident că 
Australia și Noua Zeelandă 
se, află în fața uneia din 

mai agitate confrun- 
electorale din istoria

cele 
țări 
lor.

Radu BOGDAN


