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'>*. Obiectivul major al ac
tivității de construcții este, 
după cum se știe, execu
ția în termene cît 
scurte a obiectivelor 
investiții, în condiții 
înaltă calitate și economi
citate. Constructorii au 
posibilități să îndepli
nească în mod exemplar 
acest deziderat. Prin ridi
carea perseverentă a gra
dului de industrializare a 
construcțiilor, extinderea 
mecanizării și perfecțio
narea metodelor de lucru, 
munca pe șantiere a că
pătat un caracter

■ nuu. anii de plan 
dîndu-si ștafeta din mers.

Continuitatea și ritmi- 
. citatea în construcții pre- 
• supun o temeinică pre

gătire a lucrărilor pentru

conti-
pre-

iectele și materialele ne
cesare. Corpul principal al 
fabricii de cartoane și ate
lierul mecanic sînt închise 
complet, creîndu-se astfel 
posibilitatea execuției ne
stingherite a lucrărilor ; 
stația centrală de betoane 
a fost protejată împotriva 
intemperiilor.

Și alte organizații de 
construcții au luat măsuri 
pentru a înlătura scăderi
le de ritm din lunile de 
iarnă. Trustul regional de 
construcții Crișana, tră- 
gînd învățăminte din anii 
trecuți, a hotărît să exe
cute în trimestrul I al anu
lui viitor un volum de lu
crări egal cu cel din tri
mestrul IV al acestui an. în 
acest scop, lucrările care 
constituie front de lucru pe

LA ORDINEA ZILEI
ÎN CONSTRUCȚII

perioada de iarnă, cînd 
condițiile climaterice sînt 
aspre. De aceea, termina
rea pregătirii frontului de 
lucru pentru anotimpul 
friguros, prin asigurarea 
tuturor premiselor nece
sare — proiecte, materi
ale, lucrări edilitare de
finitive, închiderea spa
țiilor de lucru — în 
scopul folosirii întregii 
capacități de execuție a 
șantierelor, constituie în 
momentul de fată o sarci
nă urgentă, de mare im
portantă.

Din datele primite de 
la C.S.C.A.S., ministere și 
sfaturile populare regio
nale se desprinde că pe 
numeroase șantiere pre
gătirile pentru continua
rea în ritm susținut a lu
crărilor în timpul iernji 
sînt terminate. Procedînd 
cu simț de răspundere, 
întreprinderea șantiere 
construcții-montaj Brăila, 
care execută lucrări pen
tru dezvoltarea combina
tului de celuloză și hîr- 
tie, a luat din timp o 
serie de măsuri eficiente 
și, în prezent, frontul de 
lucru este asigurat cu pro-
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timp friguros au fost bine 
repartizate pe grupuri de 
șantiere, în așa fel îneît 
să se asigure folosirea 
optimă a tuturor utilaje
lor și a întregului efectiv 
de muncitori.

Exemplul acestor uni
tăți demonstrează că, a- 
tunci cînd 
șantierelor 
răspundere continuitatea 
în activitatea de con
strucții ne timpul ier
nii, se găsesc și mijloa
ce pentru a asigura un 
ritm susținut în execuția 
lucrărilor. Așa trebuie să 
procedeze și acele șantie
re care tărăgănează apli
carea măsurilor privind 
pregătirea frontului de 
lucru pentru timpul fri
guros. Este cazul șantieru
lui Fabricii de mobilă Pa- 
las-Constanța. unde lip
sesc anumite documenta
ții, stadiul aprovizionării 
cu agregate de rîu, ciment, 
material lemnos este ne
satisfăcător, iar drumurile 
de acces nu sînt amenaja-

conducerile 
privesc cu

SOFIA 19 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care a participat la lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al P. C. Bulgar, a plecat sîmbătă 
seara spre patrie.

La gara Sofia, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Jivko 
Jivkov, Ivan Mihailov, Tano Țolov, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., Gheorghi Bogdanov, am
basadorul Republicii Populare

Bulgaria la București, de membri 
ai C.C. al P.C.B., de oameni ai 
muncii.

Erau prezenți membrii ambasa
dei Republicii Socialiste România 
la Sofia.

Pentru a însoți delegația pînă la 
frontiera bulgaro-română, in tre
nul oficial au urcat Ghero Grozev, 
prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, Peter Danailov, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Ruse al P.C. Bulgar, pre
cum și loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Sofia.

în cadrul recentelor contractări 
dintre industria producătoare de 
confecții și tricotaje și comerț, 
articolelor pentru noii născuți li 
s-a rezervat un loc aparte. Co
lecția de modele a fost prezen
tată sub forma unei mici expo
ziții a articolelor pe care în
treprinderile își propun să le 
producă în 1967.

O primă constatare : s-au făcut 
eforturi vizibile pentru acoperi
rea golurilor semnalate de cum- 

• părători în magazinele de specia
litate, pentru îmbogățirea sorti
mentelor de articole destinate 
noilor născuți. In total, sectorul 
de confecții prezintă 80 de mo
dele, iar cel de tricotaje aproape 
90, de la scutece pînă la primele 
rochițe sau costumare pe care le 
îmbracă copilul. Ce aduce nou a- 
ceastă expoziție ? Și-au făcut a- 
pariția scutecele gata confecțio
nate din tifon în mai multe foi, 
din tricot de bumbac și din țesă
tură tetra,. pafytalonașit-scutec, 
încheiați în nasturi. Mai sînt și 
scutece pentru purtat pe dea
supra din pichet flaușat sau din- 
tr-un tricot mai gros, acestea din 
urmă avînd și glugă. Ele vor pu
tea fi cumpărate fie cu bucata, fie 
în seturi sau garnituri, împreună 
cu alte obiecte de îmbrăcăminte.

COMPLEX 
HIDROTEHNIC 
PE VALEA

UZULUI
BACAU (corespondentul „Scînteii"). — Pe va

lea Uzului, în amonte de comuna Dărmănești, 
s-a deschis șantierul de construcție a unui im
portant complex hidrotehnic. Aici, în munții Ciu- 
cului, constructorii vor ridica un baraj de gre
utate cu contrgforți, așemănător celui de pe Fi- 
riza, avînd o lungime de 600 metri și o înălțime 
de 86 metri. Volumul de beton ce se va turna 
aici va fi de 800 000 m c, adică o dată și ju
mătate mai mult decît s-a folosit la barajul de 
pe Argeș. In spatele acestui baraj se va forma 
un lac de acumulare cu un volum de circa 100 
milioane mc de apă. Noul „rezervor" va asi
gura alimentarea cu apă potabilă a localități
lor de pe valea Trotușului și cu apă industrială 
a noilor grupuri turbogeneratoare de la termo
centrala electrică Borzești.

Cantități tot mai mari 
bune sînt scoase „la 
adîncurile exploatării
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SOFIA (Agerpres). La So
fia a avut loc sîmbătă ședința de 
închidere a lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C. Bulgar. 
Delegații au ales Comitetul Cen
tral al P.C. Bulgar, alcătuit din 
137 de membri și 87 de membri 
supleanți.

în prima sa ședință plenară, C.C. 
al P.C. Bulgar a ales Biroul Poli
tic, alcătuit din 11 membri: Boian 
Bîlgaranov. Țola Dragoiceva, Jiv- 
ko Jivkov, Todor Jivkov, Pencio 
Kubadinski, Ivan Mihailov. Todor 
Pavlov, Ivan Popov, Stanko Todo
rov, Tano Țolov, Boris Velcev și 
șapte membri supleanți: Ivan Ad- 
jagiev, Lîcezar Avramov, Dimităr 
Dimov, Kostadin Ghiaurov, Peko 
Takov, Kîrstiu Tricikov, Anghel 
Țanev.

Todor Jivkov a fost reales prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.' în 
Secretariatul Comitetului Central 
au mai fost aleși Boris Velcev, 
Boian Bîlgaranov, Venelin Kocev, 
Ivan Primov, Stanko Todorov — 
secretari ai C.C. al P.C.B. ; Vladi
mir Bonev, Stoian Ghiurov, Ștefan 
Vasiliev — membri ai secretaria
tului.

Plenara a ales ca președinte al 
Comisiei Centrale de Revizie pe 
Stoian Karadjov.

In încheierea lucrărilor congre-

sului a luat cuvîntul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar.

El a arătat că al IX-lea Congres 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
analiză concretă, în spirit critic și 
creator, aprobînd în unanimitate 
linia politică, activitatea practică 
a partidului, a Comitetului său 
Central. Congresul, a arătat vor
bitorul, s-a pronunțat în unanimi
tate pentru conducerea colectivă a 
partidului.

Referindu-se la directivele și 
hotărîrile aprobate de congres, 
Todor Jivkov și-a exprimat con
vingerea că partidul și poporul 
dispun de forțe și posibilități pen
tru realizarea acestui program.

★

SOFIA 19 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Bulgar a oferit, sîmbătă, o 
recepție în cinstea delegațiilor par
tidelor comuniste și muncitorești 
frățești care au participat 
greșul al IX-lea al P. C.

La recepție a luat parte 
ția Partidului Comunist 
condusă de tovarășul
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

la Con- 
Bulgar. 
delega- 
Român, 
Nicolae
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O CONCORDANȚĂ ÎNTRE

FAMILIALE Șl CELE

valorificate
Acad. Ștefan NÂDÂȘAN

directorul Centrului de cercetări tehnice al Aca
demiei — Timișoara

(Continuare 
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Construcții și instalații ale Combinatului de îngrășăminte 
azotoase Tg. Mureș

(Foto : Agerpres)

Femeia — mamă și mun
citoare I — iată o temă 
foarte actuală, demnă de 
studiu aprofundat pentru e- 
conomișfi, statisficieni, de
mografi, sociologi și psiho
logi. Ca reporteri, ea ne-a 
preocupat sub un aspect 
mai practic. „Se poate ca 
lucrînd într-o fabrică sau 
instituție să crești în același 
timp mai mulți copii 
Ancheta noastră s-a adresat 
unor femei din orașul și re
giunea Ploiești.

Foarte multe dintre femei
le cu care am sfat de vorbă 
făceau referiri la anumite 
reguli neapărat necesare 
pentru buna împletire a în
datoririlor în producție cu 
acelea ale vieții de familie, 
reguli ce țin de înalta con
știință socială, de organiza
rea cît mai judicioasă a 
timpului, „de marea și ne
obosita dăruire sufletească, 
care a însoțit dintotdeauna 
femeia mamă" — cum spu
nea TEODORESCU VASILI- 
CA, mamă a patru copii, 
muncitoare textilistă la „Do
robanțul*.

Reveneau în discuție a- 
desea adevăruri elementa
re, dar poate focmai penfru 
aceasta fundamentale, în ce 
privește viața de familie ; 
ajutorul de neprețuit al u- 
nui soț înțelegător, gospo
dar — care preia jumătate 
din grijile căminului, sau u- 
filifafea unei stricte divi
ziuni a îndatoririlor, între 
ceilalți copii și membri ai 
familiei. „Cînd crești un 
singur copil apar mai mul
te probleme educative : co
pilul crește stingher, neso
ciabil, capătă mai greu bi
nele deprinderi, își însu
șește mai lent unele no
țiuni. Cînd sînt mai mulți 
(și aceasta o șfiu din fami-

lia părinților mei) copiii 
cresc altfel — spunea ANA 
ROTARU — muncitoare la 
„Feroemail”. A crește îm
preună cinci copii, de e- . 
xemplu, nu e identic cu a 
crește de cinci ori cîte un 
copil”. „în i.nteriorul „echi- . 
pei familiale" se creează o 
mică dar permanentă între-.

Inferzicînd, 
privește, 
schimburi și 
totodată evitarea orelor su
plimentare. Femeia are ne
apărată nevoie de „timp li
ber" pentru a face față în
datoririlor de mamă, soție și 
gospodină.

în investigațiile noastre

în ceea ce le 
lucrul în frei 

recomandînd

destule 
în trei

Am 
Mai", 
mă. I _ . 
bărbajii erau

O ANCHETĂ ÎN
REGIUNEA PLOIEȘTI

cere cu efecte dintre cele 
mai neașteptate. Ele supli
nesc o parte din eforturile 
noastre educative” — a a- 
dăugat MARIA LAZĂR — 
muncitoare la „Poligrafia*.

Dar dincolo de aceste 
condiții, ce fin de organi
zarea în p/opria căsnicie, 
de cea mai mare importan- 
jă pentru buna desfășurare 
a activității femeii munci
toare este și grija manifes
tată față de ea în produc
ție.

„Aș vrea să subliniez 
importanța pe care o are 
pentru noi respectarea legi
lor care ocrotesc mama și 
copilul — ne spunea ANA 
ION, muncitoare textilistă 
(ce era în așteptarea celui 
de-al 3-lea copil și tocmai 
ieșea de la un control pre
natal). Și poate ar trebui să 
amintesc în primul rînd de 
importanța deosebită pe ca
re o reprezintă pentru fe
meile muncitoare, care pre
țuiesc fiecare clipă, acele 
legi ce precizează un nu
măr fix de ore de muncă,

s-au semnalat însă și încăl
cări ale legilor care ocro
tesc femeia. „Vreți un e- 
xemplu ? — ne-a întreba1 
muncitoarea MIHAI FILOF- 
TEIA. La întreprinderea la 
care lucrez eu se fac încă 
ore suplimentare și mai sînt

femei care lucrează 
schimburi”.
fost la uzinele „1 
Sesizarea se confir- 

Desigur, femeile ca și 
i lămurite să 

accepte prestarea de ore 
suplimentare, iar cînd lu
crau duminica primeau cu 
mai multă ușurință o învoi
re în cursul săpfămînii. „O- 
rele suplimentare ne sînt 
plătite, dar dacă acceptăm 
să le facem — ni s-a spus 
— o facem uneori nu nu
mai din dorința de a cîșfi- 
ga mai mult, ci și din aceea 
de a ' sprijini producția”. 
Credem însă că, mai ales 
cînd este vorba de femei 
cu copii mici, n-ar trebui să 
ni se facă asemenea solici
tări".

Dar munca în trei schim
buri ?

Natalia STANCU 
Constantin CĂPRARU

OPINII

(Continuare 
în pag. a II-a)

Telegrame
Cu prilejul sărbătorii naționale a Cambodgiei, președin

tele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat șefului 
statului Cambodgia, Samdech Norodom Sianuk, felicitări 
cordiale și urări călduroase pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului cambodgian.

în răspunsul său, Samdech Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, a transmis președintelui Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, sincere mulțumiri și urări cordiale 
pentru fericirea personală și pentru prosperitatea poporu
lui român, exprimînd, totodată, dorința ca legăturile de 
prietenie și cooperare dintre cele două țări să se dezvol- 

■ te neîncetat.

Amplasarea unor institute de 
cercetări științifice în apropierea 
unităților productive favorizează o 
mai bună orientare a temati
cii de cercetare, duce la evitarea 
paralelismelor, la întărirea colaborării 
dintre știință și producție. Institute 
departamentale, ca cele din Cluj, Iași, 
Brașov, Mediaș, Timișoara, Cîmpina, 
Ploiești, aflate în regiuni cu mari re
surse naturale, contribuie la valorifica
rea, la un nivel mai înalt, a bogății
lor țării, înlesnind introducerea pro
gresului tehnic în întreprinderi. Și în 
alte centre industriale ale țării, ca Hu
nedoara, de pildă, asemenea unități ar 
putea seconda îndeaproape producția, 
găsind un mediu ambiant fertil în 
preocupări științifice, în strînsă legă
tură cu activitatea industriei noastre.

Nu este nevoie să reamintesc că în 
numeroase țări industriale un anumit 
număr de unități 
de cercetare, mari 
laboratoare, stații- 
pilot de încercare 
etc. sînt amplasate 
în vecinătatea, ba 
chiar în incinta 
marilor uzine. O
asemenea situație prezintă multiple a- 
vantaje : operativitate eficientă, finali
zare certă' a investigațiilor. în 
permanent contact cu nevoile uzi
nei, ale producției, dar și cu 
noutățile tehnice care apar în do
meniul respectiv pe plan mondial, oa
menii de știință, cercetătorii au toate 
condițiile pentru a-și desfășura acti
vitatea într-un climat propice dezvol
tării și afirmării lor. Posibilitățile de 
documentare sînt satisfăcătoare astăzi 
în aproape toate orașele țării. De ace
ea, instituțiile și centrele de cercetare 
specializate, prevăzute să se dezvolte 
în anii cincinalului în marile . centre 
industriale, se bucură de posibilități de 
bun augur.

în domeniul științelor tehnice, la Ti
mișoara, de exemplu, există încă mari 
posibilități și rezerve atît în ce privește 
creșterea volumului lucrărilor, a nive
lului acestora, cît și în privința înzes
trării bazei materiale, specialiștii cău- 
tînd pe cît posibil să suplinească lipsa 
unor aparate prin construcții proprii, 
originale. Multe din instalațiile noas
tre s-au realizat cu propriile mij
loace ale Centrului de cercetări teh
nice și ale catedrelor Institutului poli
tehnic Timișoara. Așa sînt : genera
toarele de plasmă de 100 KW, insta
lația pentru încercarea tendinței spre 
fisurare la cald a metalului depus 
prin sudare, redresorul cu tiratroane 
de 500 V și 5 A, aparatul pentru de-

terminarea hidrogenului difuzibil în 
metale și altele.

O serie de alte aparate și instalații, 
ca grupul motor trifazat, instalația pen
tru sudare electrică prin topire inter
mediară tip Taurus, pulsatorul de 50 tf, 
standul de cavitație 0 450 mm, tune- 
lele aer și hidrodinamice, standul de 
încercare a pompelor axiale etc., pro
iectate de către C.C.T. și catedrele 
omoloage din cadrul Institutului poli- 
tehnic-Timișoara au fost realizate cu 
concursul întreprinderilor din regiune. 
Cred că asemenea exemple există și 
la alte unități de cercetare, atît din 
Capitală, cît și din provincie, îndeo
sebi la celeîcu profil tehnic.

O mai mare eficiență a activității 
unităților de cercetare din regiunile 
țării presupune reconsiderarea unor 
aspecte legate de îmbunătățirea mun
cii. Este eronată părerea potrivit că

reia asemenea u- 
nități nu ar trebui 
să fie decit niște 
„rude sărace" ale 
celor din Capitală. 
Consecințele aces
tui mod îngust de 
a privi dezvoltarea

vieții științifice pe tot cuprinsul țării s-a 
reflectat mai ales în dotarea cu echi
pament științific a unor unități de cer
cetare provinciale. Unele din aceste 
unități nu posedă în general decît a- 
parate cu o uzură morală avansată. 
Firește, această aparatură este sufi
cientă, de obicei, pentru efectuarea 
de cercetări în domenii mai puțin noi. 
Socotesc că în ce privește unitățile de 
cercetări tehnice se simte astăzi o 
nevoie crescîndă de aparate moderne, 
de înaltă precizie. Dacă avem în ve
dere, de pildă, Centrul de cercetări 
tehnice-Timișoara, o analiză sumară 
va dovedi că baza materială a acestuia 
este insuficientă pentru desfășurarea 
unor cercetări la înălțimea preocupă
rilor în domeniul respectiv în alte țări, 
deși specialiștii noștri depun mari efor
turi pentru confecționarea de echipa
ment științific cu mijloacele de care 
dispunem.

Pentru anul 1967, Academia a 
alocat o serie de fonduri care nu aco
peră însă în timp util nevoile urgente 
ale unității, nu permit dezvoltarea 
secțiilor existente și lărgirea ariei de 
preocupări a cercetătorilor. Cred că o 
mai echitabilă repartiție a acestor fon
duri de către forurile în drept — date 
fiind importanța și stringenta actuali
tate a cercetărilor în domeniul științe
lor tehnice — ar putea remedia aceste 
lacune.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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de Nicufă TÂNASE

pereți late-

Noua cantină a Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală

1

FOILETON

Plouă prin 
e ploaie și 

dinspre vest 
camerele cu

O cît de sumară frunzărire a scriso
rilor sosite în fiecare zi la redacție 
conturează un impresionant tablou al 
diversității preocupărilor cetățenești. 
Oamenii muncii dezbat probleme de 
interes obștesc, vin cu inițiative și 
propuneri valoroase, semnalează nea
junsuri. Rezolvate cu competență și 
spirit de răspundere, scrisorile contri
buie în mod substanțial la perfecțio
narea activității economice și social- 
culturale. Importanța acordată exami
nării și rezolvării scrisorilor venite de 
la oamenii muncii se vede și din fap
tul că această activitate și căile ei de 
îmbunătățire au făcut obiectul dezba
terilor plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din a- 
prilie 1966. In baza măsurilor stabilite 
de plenară, Hotărîfea ' recentă a Se
cretariatului;- Comitetului Central j al. __  ______
Partidului Comunist Român precizează legii și să ia atari măsuri, încît să 
că examinarea și rezolvarea propune
rilor, sesizărilor^ _cererilor _și reclama- 
țiilor oamenilor muncifconstitule una 
din sarcinile importante ale organe
lor. de partid și de.stat,.precum și ale 
organizațiilor de masă și.obștești, con
tribuind și pe această cale la întări
rea legăturii partidului cu masele, Ia 
îndeplinirea sarcinilor desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Criteriul de apreciere în rezolvarea 
lor trebuie să fie eficiența. Judecind 
după răspunsurile primite la redacție, 
tot mai multe scrisori fac obiectul 
unor analize și cercetări responsabile. 
Multe au avut urmări practice. Cî
teva exemple :

De la timonierul Alexandru Bru- 
nițchi de pe motonava „Midia" ne-a 
sosit o scrisoare care punea în dis
cuție modul cum se fac reparațiile 
la Șantierul naval maritim Constanța. 
Scrisoarea a fost trimisă Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și Ae
riene care a făcut cunoscut redac
ției că delegatul trimis la fața locu
lui a analizat situația navelor și a cer
cetat motivele tărăgănării sau întîr- 
zierii unor reparații. S-au luat, mă
surile necesare. 1

Deși la Călărași s-a construit o fa
brică de pîine de mare capacitate, 
dotată cu utilaj modern, cu procesul 
de producție mecanizat în mare par
te, totuși pîinea livrată populației nu 
e suficient de coaptă — ne informa 
Ionel Protopopescu. Cercetînd motivele 
lipsurilor, sfatul popular al orașului 
a luat măsuri pentru sporirea exigen
ței la controlul tehnic de calitate și 
la recepție în navete și centre de des
facere.

„Analiza făcută Ja „1 Mai“-Ploiești 
— turnătoria de oțel — ca urmare 
a sesizării ce evidenția nefolosirea 
unor utilaje — ne-a fost de un real 
folos întrucît s-au luat măsuri de uti
lizare mai eficientă" — sună răspun
sul Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, enumerînd apoi mă
surile luate. Scrisoarea tovarășului 
Gh. Cantemir a fost, prin urmare, 
punctul de plecare al unor măsuri.

• Sub semnul 
„fatalității"

La unele răspunsuri se încearcă 
sentimentul că autorul a dat din umeri 
sîcîit sau resemnat. Sînt răspunsurile 
expeditive, care nu epuizează proble
mele ridicate, le constată doar exis
tența.

„Sînt om de 62 de ani... m-am 
angajat ca muncitor necalificat la 
șantierul S.M.T.F. — Tr. Măgurele 
unde am lucrat de la 1 octombrie 
1965 pînă la 18 ianuarie 1966" — ne 
scria cetățeanul Petre Bălăceanu din 
Tr. Măgurele, str. 6 Martie 28. Am 
primit salariu numai pe octombrie și 
noiembrie 1965. Pe decembrie și ia
nuarie, am fost amînat mereu și mă 
întreb de ce ?"

Ce răspunde redacției, sub sem
nătura președintelui, Consiliul raional 
sindical Tr. Măgurele, căruia i s-a tri
mis scrisoarea ? „Din discuții purtate 
cu șeful S.M.T.F. — Tr. Măgurele a 
reieșit că această scrisoare nu se 
poate rezolvă' aici, deoarece actele 
contabile, statele de -plată se găsesc 
la D.R.E.F. București (șos. Fundem 
25, raionul 1 Mâi). în consecință, 
pentru rezolvarea celor Sesizate adre- 
sați-vă ■ la unitatea sus-amintită". Și 
încheie senin : „Restituim întreaga co
respondență".

Un răspuns greu de calificat. E 
vorba de superficialitate, de blazare, 
de împietrire sufletească față de oa
menii muncii ? Vasăzică: un om a 
fost frustrat de drepturile sale, a avut 
loc o încălcare a legii, o încălcare in-

tolerabilă... Și singurul rezultat ? Ni se 
restituie corespondența I

Dar pentru ce e pus șeful S.M.T.F.- 
Tr. Măgurele acolo dacă nu pentru ca 
să se respecte legile ? în definitiv, de 
cine a fost angajat bătrînul muncitor : 
de București sau Tr. Măgurele ? Ce-1 
privește pe muncitor unde este ținută 
evidența contabilă ? Pe dînsul îl inte
resează ca munca lui să-i fie plătită. 
Și plătită la lună, la chenzină. E drep
tul lui. Aici s-a petrecut un abuz — 
și acest abuz peste care răspunsul con
siliului raional sindical trece cu seni
nătate sau indiferență, a rămas nepe
depsit. Este de așteptat ca organele 
de partid locale și cele sindicale să 
procedeze la o analiză a structurii or
ganizatorice a întreprinderii și șantie
relor sale, să identifice cauzele care 
datț naștere la asemenea înpălcări ale 

v
creeze condițiile necesare pentru evi
tarea acestor abuzuri.

tru viitor ? „S-au impus următoarele 
măsuri prin procesul-verbal de con
trol Necesitatea înlocuirii hidroizo- 
lației executată cu praf hidrofob cu 
hidroizolație în soluție clasică".

Necesitatea aceasta sare în ochi. Dar 
cînd, cine, cum, în ce termen se va 
face hidroizolația — nici o vorbă. E 
un deziderat, o constatare, o axiomă, 
o promisiune ? Cu ce-i încălzește pe 
locatari ?

• Bumerangul 
criticii

© Ineficacitatea 
monologului

De multe ori, scrisorile trimise 
spre rezolvare sînt lăsate fără răspuns. 
Cîțiva medici de la spitalul unificat 
Rm. Vîlcea ne-au scris următoarele : 
„în jurul datei de 1 martie 1966 a fost 
încadrată la laboratorul de analize me
dicale al Spitalului unificat de adulți 
Rm. Vîlcea ca biochimistă tov. inginer 
economist Toma Delia. De la această 
dată avem o serie de greutăți în pu
nerea diagnosticului... Cum poate fi 
încadrat pe post de biochimist un om 
care în tot cursul calificării n-a făcut 
o oră de biochimie, teoretic sau prac
tic ? Cerem să se revină asupra acestei 
încadrări- și să fie trași la răspundere 
și cei care nu i-au cerut diploma în 
momentul angajării. în activitatea 
noastră se pune mare' accent pe anali
zele de laborator și în special pe pro
bele biochimice și de aceea avem pre
tenția ca pe posturile de laborator să 
fie încadrați cei care au pregătire 
conform H.C.M. 1365".

Scrisoarea a fost trimisă în ziua de 
28 septembrie Sfatului popular re
gional Argeș.

O scrisoare inspirată de dorința de 
a fi util, de a înlătura lipsuri care 
stînjenesc activitatea spitalului. Terme
nul în care Sfatul popular regional 
Argeș avea obligația să răspundă a ex
pirat de mult. Totuși, redacția (și la 
rîndul lor corespondenții) n-au aflat 
ce soartă a avut .scrișOarea), .dat?ă .era 
sau nu întemeiată,''dacă și ce" fel de 
măsuri s-au luat, ce se proiectează 
pentru a se evita repetarea neajunsu
rilor.

Omisiuni de acest fel pot avea efecte 
serioase cînd scrisoarea cwe o rezol
vare care nu se lasă așteptată. Hotă- 
rîrea recentă a Secretariatului Comite
tului Central al partidului obligă toate 
organele de partid să se preocupe de 
îmbunătățirea permanentă a organi
zării, îndrumării și controlului activi
tății de examinare a propunerilor, sesi
zărilor și cererilor oamenilor muncii și 
să asigure rezolvarea acestora cu prin
cipialitate și maximă operativitate, res- 
pectîndu-se legalitatea socialistă. Ho- 
tărîrea fixează obligațiile cu privire la 
sesizările care privesc activitatea unor 
organe de partid, la evitarea remiterii 
spre cercetare a scrisorilor către cei 
criticați, la consultarea cu petiționarii 
care au ridicat probleme deosebite. 
Secțiile C.C. al P.C.R. și comitetele 
regionale de partid au obligația de a 
rezolva scrisorile în 40 de zile, comi
tetele raionale și orășenești de partid 
în 30 de zile, iar celelalte comitete și 
organizații de partid din întreprinderi, 
instituții, unități agricole și comune în 
20 de zile. în cadrul acestor termene 
sînt obligate că comunice rezultatul 
petiționarului.

Profesorul Alexandru Petrescu ne-a 
scris mai de mult că nu primește sa
lariul la care-i dă dreptul pregătirea 
sa. Sesizat de redacția ziarului, Comi- 

■ tetul de cultură și artă de la Sfatul 
popular al regiunii Oltenia ne-a in
format că s-au dat indicațiile necesare 
conducerii muzeului regional Craiova 
pentru satisfacerea acestei cereri. Scri
soarea a avut două efecte. Unul, po
zitiv : i s-a mărit salariul. Al doilea 
— dar să-i dăm cuvîntul tovarășului 
profesor :

„Pentru că am criticat, directorul a 
început să-mi facă tot felul de șicane... 
Fiind chemați la Comitetul regional 
pentru cultură și artă și aflînd de sesi
zarea mea către „Scînteia", s-a enervat 
și, acolo, în fața tovarășului secretar 
Iordache Dumitru și inspector cu 
muzeele, Grama Valeriu... a strigat la 
mine și chiar mi-a întins o coală de 
hîrtie să-mi scriu demisia... De atunci, 
presiunile se țin lanț, pentru a mă forța 
să demisionez..."

Cine și cu ce drept poate cere soco
teală cuiva că s-a adresat ziarului ? 
Dreptul de a scrie ziarului, conferit 
oricărui cetățean, e asigurat de Consti
tuție și nimeni nu-1 poate îngrădi.

★

Dialogul viu, sensibil, operativ, 
purtat între cetățeni și organele de 
partid și de stat este unul din aspectele 
profundului democratism al orînduirii 
socialiste. Stimularea opiniei cetățeni
lor, punerea în practică a tot ce este 
valoros în scrisorile lor, înlăturarea 
abuzurilor și greutăților semnalate con
stituie un important factor de progres 
în întreaga activitate obștească.

ÎN REȚEAUA 

COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

Locatarilor din cîteva cartiere noi ale Capitalei 
putem să le dăm o veste bună: în curînd vor 
avea la îndemînă. în apropierea blocurilor în 
care locuiesc, unități ale cooperației meșteșu
gărești. Zilele acestea, în cartierul Floreașca (pe 
str. Chopin) s-a deschis un nou complex de de
servire cuprinzînd 7 unități. Se află într-o fază 
avansată de construcție un complex asemănător și 
în cartierul Giulești. In complexele comerciale 
din Drumul Taberei se vor deschide 13 uni
tăți de diferite specialități, care vor satisface 
cerințele acestui mare cartier, pînă în prezent 
aproape neacoperit din punctul de vedere al 
deservirii de către cooperația meșteșugărească. 
Pentru completarea rețelei existente, se vor în
ființa două noi unități în cartierul Titan și una 
în Berceni-Sud.

Totodată se execută lucrări de dezvoltare sau 
reamenajare a unor unități. Astfel, .la atelierele 
de întreținere și reparații auto de pe Calea Flo- 
reasca și șoseaua Giurgiului sînt în curs lucrări 
de extindere a capacității, pe str. Academiei se 
amenajează un elegant salon de cosmetică etc.

Incluziuni în plexiglas și obiecte de decorațiune 
interioară din fier forjat se pot comanda la coo
perativa „Tehnometalica" din Calea Victoriei 
1—5. Aceeași cooperativă își pune la punct, în 
str. Mendeleev 20, o unitate de reparații pentru 
aparate de fotografiat.

Produse alimentare 
noi și de sezon

V. SEBASTIAN

Recent au luat sfîrșit contractările 
întreprinderile comerțului cu ridicata 
triei alimentare. De la Direcția generală pentru comer
țul cu produse alimentare din Minisțerul Comerțului 
Interior am aflat unele amănunte despre noile sorti
mente ce vor fi puse în vînzare. Dintre acestea, unele 
au și apărut în magazine : piftia de vită, un produs 
mult solicitat de gospodine mai ales acum, în sezonul . 
rece ; cornurile speciale pentru ceai, care conțin 
lapte, zahăr, unt pufăvitul' — orez expaifdat, dro
gat cu zahăr, care conține și vitamina C, destinat 
copiiloi ; hidromelul,' sau vinul din miere, în sticle 
de trei sferturi și altele. în același timp s-a omologat 
și e în curs de contractare „caseta turistica". într-o 
cutie cilindrică de cartpn .sînt ambalate atrăgător trei 
articole ce pot - constitui o masă gustoasă pentru fie
care excursionist — pateu, ciorbă de perișoare și 
mușchi de vită. „Caseta turistică" va fi livrată comer
țului în primul trimestru al anului viitor.

De asemenea, am fost informați că în sezdnul rece 
magazinele var fi aprovizionate și cu însemnate can
tități de produse alimentare provenite din import: 
portocale, lămîi, măsline, curmale, smochine, stafide, 
ceai, condimente.

Buletinul 
a apărut pe 
intea omului. E drept că 
nu era perfecționat ca in 
zilele noastre. Ploua, nin
gea, bătea vîntul într-un 
mod dezorganizat. Vremea 
rea venea întotdeauna a.- 
tunci cînd mistreții șt alte 
animale umblau cu paiul 
în gură pentru a-și face 
culcuș. Abia după cîteva 
milioane de ani a apărut 
omul care era chemat să 
reorganizeze totul. In mo
mentul cînd a fost udat 
de prima ploaie s-a uitat 
într-o oglindă de cristal 
și a observat că are cap. 
Ce și-a zis: „Ca să nu mă 
îmbolnăvesc cumva de 
meningită trebuie să des
copăr și eu ceva cu care 
să-mi acopăr capul". Și 
a descoperit umbrela. 
Umbla toată ziua prin 
ploaie și ploaia nu-l mai 
uda. Dar a venit un vînt 
și i-a luat umbrela. In 
ploaie nu putea sta. Om 
era. Ce să facă ? A des
coperit peștera. Aici nu-l 
mai bătea nici vîntul. S-a 
felicitat și a trăit fericit 
multă vreme.

Dar iată că în ziua de... 
(ce lapsus am!), mă rog, 
într-o zi întorcîndu-se de 
la o vînătoare de iepuri 
nu și-a mai găsit peștera. 
Ce se întîmplase ? Cu o 
jumătate de oră înainte 
fusese o avalanșă de stînci 
și-i acoperise peștera.

Omul și-a dus arătăto
rul la frunte și s-a gîndit. 
După ce a terminat de 
gîndit a plecat în căuta
rea unui loc viran. Pe el . 
a ridicat din bîrne o casa.' 
de toată frumusețea, cu.a-.'A" 
coperiș și pereți laterali.-

Deci așa a fost invenr',. 
tată casa de locuit..:-Cu „ 
timpul însă spațiul locativ - •

meteorologic 
pământ îna-

cățele. Adică niște pa
nouri imense cu ajuto
rul cărora ridici blocul cit 
ai bate din palme. In fe
lul acesta au fost ridicate 
și pe calea Griviței între 
numerele 222 și 234, șapte 
blocuri din plăci prefa
bricate cu cite 7 etaje fie
care. O parte din oamenii 
care s-au mutat aici încă 
din anul 1961, adică cei 
care locuiesc în aparta
mentele din extremele la
terale, au venit la mine 
cu plîngeri știind dum
nealor că lucrez la un 
studiu consacrat evoluției 
caselor.

Tovarășe, ne plouă 
în casă.

trunde ploaia Șt 
tocurile ferestrelor. Le-au 
montat verzi și s-au uscat.

In legătură cu uscarea 
tocurilor de la ferestrele 
dinspre vest le-am dat o 
sugestie. I-am învățat să 
le ude în permanență. In 

' fiecare seară ca pe niște 
flori pentru a nu le da 
timp să se usuce. în ce
lălalt caz oricît m-am 
străduit să găsesc o solu
ție n-am reușit. Așa că 
am trimis Sfatului popu
lar al raionului Grivița 
roșie o adresă. în a- 
nul 1965 s-a răspuns: 
„I. P. București a în
tocmit un proiect care 
se va aplica deocamdată

cu caracter experimental 
de către I.C.M. 5 la cîte 
un fronton de la blocu
rile 1 și 3 din Bd. 1 Mai 
și blocul 4 din calea Gri
viței. In funcție de rezul
tatele care se vor obține 
pe perioada de iarnă 
1965—1966, soluția tehni- 
că prezentată în proiectul 
experimental se va gene
raliza ori nu".

Clar și categoric. Ce în
seamnă experimentarea, 
domnule ! Să luăm cazul 
nostru. După o îndelun
gată observare, s-a ajuns 
la concluzia că sistemul 
ferestrelor prin care trece 
'ploăibnu mai"corespunde 
' cerințelor,.. S-a hotărît 

■hnologiă.... deci sa șe treacă cu în-
'"rdrăzneal-ă’ căutarea
"'i'-â/.nui- tip' de'ferestre care 
■■■ să “anihileze' brice încer- 
;-";‘care' a'dijbVdle-d da buzna 

timpul însă spațiul locativ - ■ ■ Țrgpe pg. la îmbina- W casă omului. - 
a evoluat. A fost desco- rea panourilor. Pe la can

turi, Cînd e vreme fru
moasă zugrăvim, cînd 
plouă se deszugrăvește, 
apoi iar zugrăvim...

— .Aveți acoperiș?
— Da.
— Trece ploaia prin a- 

coperiș ?
— Trece cînd plouă ori

zontal.
— N-aveți 

rali ?
— Ba da. 

pereți. Cînd 
bate vîntul 
ne umple 
apă.

— Ce fel ide ploi bîn- 
tuie pe la dumneavoastră 
de trec prin cărămidă ?

— Ați uitat ? Pereții nu 
sînt din cărămidă, din pa
nouri. • - --

- — Plouă - prin .panouri 
din beipn ?. . După cîte din 
inpățflt., gu „la. t/hnoldgia" 

-nțatgri,a.lelor., ...p.jaia "nu 
trece.prin.beton.

-r-.ZC.rece..
— Imposibil.

perită cărămida, casa cu 
un etaj, cu două, cu nouă 
etc. Mult mai tîrziu 
s-au inventat prefabri-

Cresc depunerile 
la C.E.C.

In condițiile creșterii siste
matice a veniturilor populați
ei, acțiunea de economisire la 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni a înregistrat atît la o- 
rașe, cit și la sate o însem
nată dezvoltare. în perioada 
1 ianuarie—31 octombrie a.c., 
de exemplu, creșterea de sold 
a depunerilor populației a fost 
cu 37% mai mare decît în pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Această importantă creștere 
a depunerilor la C.E.C. a fost 
determinată de faptul că oa
menii muncii economisesc în 
vederea procurării unor măr
furi de valoare ridicată și de 
folosință îndelungată și pen
tru construirea de locuințe 
proprietate personală.

In prezent, la fiecare 1000 
de locuitori revin de 2 ori mai 
multe librete de economii de- 
cîi în anul 1959.

I
Și corespondentul căruia i se răs- ■ 

punde în doi peri, alături de subiect, | 
sau ignorîndu-se problemele principale, 
rămîne în postură de „monolog", fl 
Poate fi mulțumit, de exem- |
piu, corespondentul voluntar Gheorghe 
îspășoiu de răspunsul primit de la Sfa-
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îspășoiu de răspunsul primit de la Sfa
tul popular al regiunii Argeș și semnat | 
de tov. vicepreședinte, inginer Ion 
Ionescu ? Corespondentul a semnalat 
că în unele blocuri din Rm. 
date în folosință acum un an s-au ivit 
pete de igrasie.

Răspunsul constată că de vină este 
hidroizolația în soluția cu praf hidro
fob „care trebuia schimbată, cînd s-au 
făcut, remedierile la terase, schimbare 
care nu s-a făcut, astfel că..." De ce, 
cine trebuia s-o facă ? Mister. Și pen-

Un bilanț 
al muncii 
patriotice 

în Capitală au început zilele 
acestea adunările de dări de 
seamă și alegeri ale comitetelor 
de locatari și ale delegaților lo
catarilor. Ele constituie un bun 
prilej de trecere în revistă a 
unor probleme de un deosebit in
teres cetățenesc.

Valoarea lucrărilor realizate de 
la începutul acestui an cu spri
jinul cetățenilor se ridică la peste 
220 milioane lei. Suprafața spații
lor verzi a sporit cu 142 ha prin 
amenajarea de noi parcuri în car
tiere. Au fost amenajate 165 noi 
terenuri de joacă și baze sportive; 
s-au pavat străzi și reparat dru
muri în suprafață de peste 
1 000 000 m p.

Cu prilejul adunărilor care 
s-au ținut pînă în prezent, parti- 
cipanții au făcut numeroase pro
puneri de acțiuni gospodărești. 

(Agerpres)

FEMEIA MAMA Șl MUNCITOARE
(Urmare din pag. I)

Mergînd prin cîteva 
fii și stînd 
muncitoarele 
de exemplu 
secfia uzlnaj 
aproape jumătate, 
secfia cazangerie, din nouă 
femei strungari, șase — 
printre ele mame cu mai 
mulfi 
trei 
că Uzinele „1 Mai” nu au 
aprobare pentru munca de 
noapte a femeilor (preșe
dinte al sindicatului din u- 
zină — Mihai Bădulescu). 
Ni s-a relatat că femeilo' 
de la cazangerie li s-a spus 
de către șeful secfiei, ingi
nerul Tomescu, că dacă nu 
doresc să lucreze în schim
bul trei, vor fi transferate 
în altă secfie. Desigur, ni
mic incorect în a sugera u- 
nei muncitoare că ar putea 
fi mutată într-un alt sector 
de producfie. Dar oamenii 
fin ia locul lor de muncă 
unde au dobîndit anumite 
îndemînări, o anumită obiș
nuință și se îngrijorează de 
eventuala schimbare.

— E posibil să fim re
partizate cu toate în schim
burile de zi I — spune una 
dintre muncitoare. Lucrez 
aici, în aceeași hală, pe a- 
celeași mașini, de ani de 
zile. Nu trebuie să fiu lămu
rită cu privire la importan
ta producfiei. în fond situa- 
fia noastră materială depin
de de bunul ei mers, atît la 
nivelul întreprinderii cît și 
la cel al întregii fări. Mun
cim cot la cot cu bărbații, 
dar nu înțelegem să tragem 
ponoasele unor lipsuri 
organizare a 
sîntem de . 
vocîndu-se 
neluîndu-se 
le mai indicate, să se calce 
legea. Respectarea ei e po
sibilă. (In ce ne privește,

sec- 
cude vorbă

am constatat 
că numai în 

din 108 femei 
iar în

copii — lucrau în 
schimburi. Menfionam 

n

i muncii, 
acord ca, 
producția 
măsurile

de 
Nu 
in
și 

ce

vom adăuga doar că numă
rul femeilor în această uzi
nă este cam de opt ori mai 
mic decît cel al bărbafilor. 
în aceste condiții ni se pare 
mult mai ușor decît în în
treprinderi cu altă compo
nentă să creezi pentru fe
mei — fără să dăunezi pro
ducției — un program de 
muncă convenabil).

— într-adevăr, lucrul e 
posibil — răspunde și fov. 
DUMITRU NISTOR, numit 
recent director al Uzinelor 
„1 Mai". Faptul că avem 
mașini libere ne va permi
te să repartizăm femeile așa 
încîf să lucreze pe două 
schimburi, chiar în cadrul 
acelorași secții în care au 
mai lucrat (cu mici excepfii 
de foarte scurtă durată).

De altfel, cu aproape două 
luni în urmă, tovarășul di
rector ceruse să se întoc
mească o listă a femeilor în 
sifuajia respectivă. Listele 
s-au făcut, dar lucrurile nu 
s-au remediat de la sine.

Firește, schimbul III, cînd 
nu ai cadrele absolut nece
sare nu ridică probleme din
tre cele mai simple. Dar o 
cercetare serioasă și rapidă, 
de la caz la caz, de la sec
ție la secfie putea duce deja 
la rezolvarea lor. Acestea 
sînt unele dintre obiectivele 
cele mai importante către 
care comitetul sindical și co
misia de femei trebuie să-și 
îndrepte în primul rînd a- 
tenjia și în care să vadă un 
teren concret de acfiune.

— Cunoaștefi că în unele 
întreprinderi din regiunea 
dumneavoastră se lucrează și 
în ore suplimentare și că, de 
asemenea exisfă femei care 
muncesc în trei schimburi ? 
l-am întrebat pe tovarășul 
ALEXANDRU ION, preșe
dintele Consiliului regional 
si ndica l-P loieșt i.

— Da, pe noi ne preocu
pă foarte serios o asemenea

slfuafie; în principiu nu 
sînfem de acord cu ea. De 
aceea am recomandat sindi
catelor din întreprinderi să 
vegheze, împreună cu con
ducerea, ca femeile cu copii 
să nu mai facă ore supli
mentare și să fie scoase din 
schimbul al lll-lea, fără să 
fie lezat cîștigul lor mediu.

E simplu de spus „în 
principiu", „am recoman
dat”... Dar în situația la care 
ne referim e vorba de reali
tăți care cer conducerilor de 
întreprinderi și sindicatelor 
măsuri efective.

In cadrul anchetei noastre 
s-au ridicat și unele proble
me legate de creșe, de că
mine, case ale copilului și 
grădinițe sezoniere, de tran
sportul copiilor de acasă di- 
mineafa și la terminarea lu
crului etc. Toate interlocu
toarele noastre și-au arătat 
satisfacția fafă de progresele 
remarcabile făcute în aceas
tă direcție, fafă de recentele 
măsuri de suplimentare a 
locurilor la cămine, creșe și 
grădinițe atît în mediul ur
ban cît și-n cel rural.

Ele au subliniat un lucru 
deosebit de interesant, și 
anume faptul că există o 
mulfime de posibilități locale 
insuficient de bine utilizate 
și insuficient de operativ 
fructificate. In sfera acestor 
posibile initiative s-au înscris 
și dorințele de sporire a 
numărului semiinternafelor 
și cele legate de extinderea 
locurilor de joacă ale copi
ilor, precum și a tipurilor și 
numărului magazinelor pen
tru copii.

Sîntem informați că sfatul 
popular regional a întreprins 
o anchetă în trei mari între
prinderi din Ploiești : „Uzina 
de utilaj chimic”, „Rafinăria 
Ploiești” și „Dorobanțul” în 
care activiștii consiliului sin
dical regional și local, me
dici, lucrători în domeniul

sanitar și reprezentante ale 
comisiilor de femei au făcut 
investigații pe femele discu
tate pînă acum. Pe baza lor 
vor face propuneri concrete 
conducerii uzinelor în ce 
privește regimul de lucru și 
asistenfa socială acordată 
mamelor din cîmpul muncii. 
Credem că această practică 
ar trebui extinsă, iar eficaci
tatea ei ar trebui urmărită cu 
o mal mare insistență decîl 
pînă în prezent.

★
Bucurîndu-se de afenfie 

pe toate planurile, femeia 
salariată va putea să îmbine 
și mai ușor obligațiile ac
tivității din producfie cu cele 
familiale. Acestea, așa cum 
reiese din ancheta noastră, 
reprezintă numai aparent 
două planuri distincte. Ceea 
ce este cu atît mai adevă
rat cu cîf pentru majoritatea 
femeilor care au o anumită 
vechime în cîmpul muncii, 
activitatea profesională re
prezintă nu numai o contri
buție la bunăstarea lor ma
terială ci și o componentă 
fundamentală a personalită
ții și existentei lor firești.

Dar, pentru ca lucrurile să 
se desfășoare cît mai bine e 
neapărat necesar ca ajutorul 
substantial pe care îl acordă 
mamei partidul și sfatul nos
tru să fie valorificat prin or
ganizarea cea mai chibzuită 
a viefii individuale, prin 
contribufia cea mai utilă a 
tuturor factorilor sociali. E 
necesar să se manifesfe un 
mai mare spirit de răspun
dere din partea conducerii 
întreprinderilor, ministerelor 
de resort, organizațiilor ob
ștești — bazat pe înțelege
rea sensului profund social 
pe care îl are ocrotirea fe
meii muncitoare în societa
tea noastră, pe cunoașterea 
rafiunii adînci a grijii statu
lui nostru fa|ă de mamă și 
copil.

Specialiștii de la antrepozitul frigori
fic din Sibiu au pus la punct o metodă 
originală de păstrare a cărnii. Ea constă 
în ambalarea produsului în pungi de 
polietilenă din care s-a scos aerul. Car
nea astfel conservată poate fi păstrată 
în frigider timp de 40 de zile. Amba
larea „în vid" va fi aplicată pe scară 
industrială. (Agerpres)

Iată de 'ce oamenii bă- 
’ tiiți de ploaie și de vînt 
au început să aștepte cu 
încredere experimentarea. 
In mai anul acesta a apă
rut în spatele blocului 
nr. 6 o caravană de auto
camioane.- Aw-descărcat 
cîteva sute de saci cu 
niște praf negru; lemne, 
butoaie cu smoală, cîte
va mașini de topit smoala, 
macarale.

— Cu scopul de a face 
reparații ?

— Nu. Le-au adus pen
tru a avea cu ce să se. 
joace copiii din cartier. 
Pentru că după o perioa
dă de timp au venit alte 
mașini, au încărcat ce a 
mai rămas din materialele 
risipite de copii, și duse 
au fost.

— Și zici că fac expe
riențe din 1962 ? Dar cînd 
nu plouă orizontal e bine?

— Grozav. N-avem bă
taie de cap.

I-am liniștit!
— N-o să mai plouă o- 

rizontal. Mă voi ocupa eu 
de problema asta. Il cu
nosc pe tovarășul Topor. 
De-acum încolo buletinul î 
meteorologic, care pe : 
parcurs s-a perfecționat, 
va anunța numai ploi 
verticale, ninsori înclina- ,t 
te, vînt dinspre sud și, în I 
rest, vreme frumoasă. '

— Și dacă totuși...
— Eu fac ce pot. Nu-mi 

cereți imposibilul. Prea 
sînteți pretențioși. Vedeți 
cît mă zbat. Eu cu bu
letinul meteorologic, cei 
de la Institutul de proiec
tări București fac experi
mentări, ce mai vreți ? î

— Să nu mai plouă în 
casă.

...Și cît de ușor a fost * 
descoperită umbrela!
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Excursie în „Peștera muerii"
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(Urmare din pag. I)Un factor important de creștere a productivi 
tații muncii, consolidare economică a coope 
rativei și sporire a veniturilor îl constituie

B B

normarea muncii

CE PRACTICI Șl TENDINJE

în cooperativele agricole de pro
ducție, la fel ca și în alte unități 
economice socialiste, normarea ju
dicioasă a muncii prezintă o im
portanță deosebită. De competen
ta și răspunderea cu care este re
zolvată această problemă depind 
în foarte mare măsură creșterea 
productivității muncii, retribuirea 
corespunzătoare a fiecărui țăran 
cooperator, participarea acestora 
la efectuarea în condiții bune și la 

, timp a tuturor lucrărilor agricole.
1 / în multe unități agricole din Do- 

brogea, cum sînt cele din Satu 
Nou, Pecineaga, Comana și altele, 
normele sînt stabilite cu discernă- 
mînt, ceea ce creează o bază cores
punzătoare pentru buna folosire a 
forței de muncă, determină creș
terea producției și a veniturilor 
cooperativei, stimulează ridicarea 
calificării membrilor cooperatori. 
De mare folpș.în această, privință 
au fost normativele., elaborate pe 
plan central,., , Treb.uie. , , subliniat - 
un fapt deosebit de..important,, ,și 
anume că pje* nu au fost aplicate 
șablon, ci ,cu. djșcernămînt, de la 
caz la caz, în funcție de condițiile 
concrete din unități, Procedîndu-se 
în acest fel, modificîndu-se, cu 
aprobarea adunării generale, nor
mele, ori de cîte ori au intervenit 
schimbări care au impus acest lu
cru, aici ,s-a înlăturat risipa de 
zile-muncă, ceea ce prezintă o 
mare importantă pentru economia 
unităților' respective. ■ O experiență 
valoroasă în- această privință
xistă la cooperativa agricolă de 
producție Satu Nou, raionul Med-

■ gidia.
„Noi avem în vedere ca fiecărui 

cooperator să-i fie apreciată cît 
mai real munca prestată — ne-a

e-

LA CAPACITATEA

PROIECTATĂ

Fabrica
de mobilă
de la C.I.L

Severin
Fabrica de mobilă din ca

drul Combinatului de indus
trializare a lemnului din Tur- 
nu Severin, intrată în funcțiu
ne în vara anului trecut, a 
atins, cu patru luni înainte 
de termen, capacitatea proiec
tată de 15 000 garnituri ca
mere pe an. La obținerea a- 
cestui succes au contribuit a- 
tenția acordată de conducerea 
combinatului calificării și 
specializării din timp a co
lectivului de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, precum și 
organizarea producției în sis
tem combinat, pe loturi și în 
flux continuu — sisteme care 
au dus la creșterea însemna
tă a productivității muncii.

Principalul produs realizat 
aici, camera combinată tip 
„Irina", se bucură de apre
cierea publicului. Organele co
merciale au contractat pentru 
anul viitor aproape 11 000 de 
așemenea garnituri.

spus inginerul agronom Gheorghe 
Balamaci. La începutul fiecărui an 
normele sînt analizate de către un 
colectiv format din brigadieri, șefi 
de echipă, cooperatori cu experi
ență. Propunerile colectivului a- 
mintit sînt dezbătute temeinic, în 
consiliul de conducere, după care 
se supun aprobării adunării gene
rale a cooperatorilor. în general, 
la noi, normele au tendința de 
creștere. Pe de o parte fiindcă an 
de an sporesc calificarea și price
perea cooperatorilor, iar pe de altă 
parte pentru că prin mecanizarea 
tot mai accentuată a lucrărilor a- 
gricole, pămîntul se lucrează mult 
mai ușor, nu mai are atîtea buru
ieni. Pînă acum 4 ani, bunăoară, 
norma la prășitul porumbului era 
de 2 500 metri pătrati. Astăzi, ea a 
ajuns la 3 000 metri pătrati. Pentru 
prașilele a Il-a și a IlI-a, care nu 
erau prevăzute în normativ, am 
stabilit un plafon și mai mare. A- 
vîndu-se în vedere că porumbul 
nu mai trebuie rărit, norma de 

' lucru a sporit' la 3 500 metri pă- 
trați. Cu mijit discernăhiînt s-au 
revizuit și' normele din'sectoarele 
legumicOl-Viticol, zootehnic etc. 
Aceasta a creat un echilibru în 
cîștigul cooperatorilor care mun
cesc în diferite sectoare, a stimu
lat participarea lor la lucru".

Rezultatele bune obținute de 
multe cooperative agricole în di
recția normării judicioase a muncii 
se datoresc și ajutorului primit din 
partea organelor locale agricole. 
La sfîrșltul anului trecut, în nume
roase unități din raionul Negru 
Vodă s-au analizat temeinic nor
mele folosite, făcîndu-se propuneri 
de îmbunătățire a acelor care nu 
mai corespundeau. în felul acesta, 
s-a determinat mai bine consumul 
de zile-muncă pentru acest an, e- 
vitîndu-se risipa. Elocvent este 
faptul că pentru 1966, deși coope
rativele din raion și-au propus să 
dezvolte mult producția, ele au 
prevăzut cu 56 000 zile-muncă mai 
puțin fată de 1965.

Trebuie arătat însă că alături de 
asemenea cooperative agricole sînt 
altele unde normarea muncii nu 
stă în atenția consiliilor de condu
cere. în unele unități normele de 
muncă nu se stabilesc în funcție 
de condițiile concrete, ci șablon, 
dună normativ. Un exemplu sem
nificativ îl oferă cooperativele a- 
gricole Viroaga și Căscioarele. Deși 
sînt vecine și au condiții asemănă
toare. prima a planificat cîte 47 
zile-muncă pentru un hectar de 
teren arabil, iar cea de-a doua 56. 
Cu multă ușurință a fost privită 
această problemă și de consiliul de 
conducere al cooperativei agricole 
din Vîlcele. îngrijitorilor de oi li 
s-au atribuit cîte 0,18 zile-muncă 
pentru fiecare animal îngrijit, a- 
dică tuturor limita maximă din 
normativ.

Un alt neajuns semnalat, bună
oară, la cooperativa agricolă de 
producție Dunărea, este tendința 
de micșorare a normelor. Anul tre
cut aici au fost reduse normele : 
la cositul borceagului. prășitul ma
nual al porumbului etc.

Micșorarea normelor duce la rea
lizarea unui volum mai mare de 
zile-muncă, iar aceasta la reduce
rea valorii zilei-muncă.

Sînt și cazuri cînd deși se stabi
lesc norme bune, reale, sau cele 
din normativ corespund condițiilor 
concrete dintr-o unitate sau alta, 
ele nu sînt aplicate. La cooperati
va agricolă Darabani, bunăoară, 
un îngrijitor are în primire 200 de 
porcine, deși norma de deservire 
este de maximum 100. Datorită a- 
cestui procedeu nejust, îngrijitorii 
pot să realizeze cu ușurință un nu
măr mare de zile-muncă, fără să

fie cointeresați în buna îngrijire 
animalelor, în creșterea producției.

Sarcini de mare importantă pri
vind normarea judicioasă a mun
cii în cooperativele agricole revin 
uniunilor cooperatiste. Aceste or
gane trebuie să controleze înde
aproape cum sînt stabilite și apli
cate normele de lucru, să ajute e- 
fectiv consiliile de conducere și 
pe cooperatori să rezolve cu dis- 
cernămînt aceste probleme. O ase
menea preocupare există în regi
une. Așa după cum ne spunea to
varășul ing. Victor Negoiță, vice
președinte al Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole Dobrogea, 
pentru viitor sînt preconizate o 
serie de măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea situației. ,,Nu de 
mult — arăta el — am primit la 
uniune situația îndeplinirii : 
melor în 3 unități din fiecare 
ion, precum și propuneri de 
bunătătire a acestora. Din 
naliza lor, biroul executiv 
uniunii regionale a tras concluzii > 
prețioase. Deoarece ne mai des
parte puțin timp de perioada în
tocmirii planului de producție pen
tru anul viitor, am indicat uniu
nilor raionale să trimită colective 
de specialiști în fiecare unitate 
care, împreună cu consiliu] de 
conducere, să stabilească norme 
reale în .funcție de condițiile fie
cărei cooperative, norme care apoi 
să fie supuse aprobării adunării ge
nerale".

Sînt măsuri bune, a căror aplica
re va duce la îmbunătățirea nor
mării muncii în cooperativele 
gricole.

Vasile MIHAI n
corespondentul „Scînteii" I

dezvoltarea armo-

care beneficiază de

tat că și vizarea fișelor de import (în- acest an s-au’jprimit doi absolvenți aii 
Universității timișorene care și-au în
ceput activitatea. Dată fiind im
portanța care se acordă astăzi științe
lor tehnice, socotesc însă că numărul

repartizați și absolvenți- fruntași ai 
universităților

In legătură cu prdcurarea echipa
mentului din străinătate tțebuie ară-

dreptul ,de a intra imediat după ab
solvire în institutele de cercetare. în

chimic Făgăraș

planul

In atelierul întrerupătoare de înaltă tensiune de la uzina „Electroputere“-Craiova : se face o ultimă verificare la 
diferite subansamble (Foto Agerpres)

a îndeplinit

pe 11 luni

Combinatului

La Combinatul chimic Făgă
raș s-a înregistrat ieri un im
portant succes : muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici 
au îndeplinit înainte de ter
men sarcinile de plan pe 11 
luni. De la începutul'anului și 
pînă acum, planul a fost de
pășit cu 17 milioane lei la 
producția globală și cu 15 mi
lioane lei la producția marfă. 
Au fost realizate peste preve
derile planului, între altele, 
2 887 tone îngrășăminte azo- 
toase și 248 tone fenol.

tocmite de G.C.T.) de către întreprin
derea „Tehnoimport", întîmpină dese
ori dificultăți din cauza numărului in
suficient de prospecte pe care 
le are la dispozi
ție și a lipsei de 
oferte. Așa s-a în
tâmplat în cazul 
mașinii de încer
cat la oboseală 
în rezonanță tip 
RPV-6 și al mași
nii de încercat la 
torsiune tip TM- 
10. Cred că uni
tățile de cercetare 
ar trebui să soli
cite prospecte și 
alte materiale in
formative cu ca
racter tehnic di
rect de la firmele 
producătoare. Se 
știe că de multe 
ori se achizițio
nează datorită ne
cunoașterii pieței 
mondiale aparatu
ră la un preț mai 
ridicat.

Cred că pentru 
nioasă a unităților noastre de cercetare 
ar fi utilă și elaborarea unui plan de 
dotare cu aparate, ca anexă al progra
mului unitar și aî planurilor de per
spectivă și în concordanță cu acestea. 
Un asemenea plan ar putea fi precedat 
de un inventar al utilajelor existente.

In uni nostru sînt

există un precedent: absolvenții in
stitutelor politehnice pot intra în 
învățămîntul tehnic superior fără a 
mai efectua stagiul. Acest precedent 
ar trebui să fie valabil și în dome
niul cercetării, deoarece de obicei un 
tînăr inginer, care reușește în decurs de 
trei ani să-și creeze o situație în in
dustrie, cu greu se hotărăște să în-

Forțele științifice
din regiuni pot fi
mai bine valorificate

celor repartizați este încă prea redus, 
ceea ce frînează de ani de zile crește
rea volumului muncii noastre și anga
jarea în unitățile de cercetări a ele
mentelor talentate, dornice de a se 
consacra acestei activități, fără a mai 
fi obligate să efectueze un stagiu de 
trei ani în producție. în acest sens

nor-
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CUVÎNTUL

S P E C1 AL I S T U L U I
Constructorii de mașini 

de pretutindeni sînt preo
cupați, în tot mai mare 
măsură, să extindă în pro
cesul de producție meto
dele și procedeele tehno
logice moderne, care, pe 
lîngă precizia ridicată a 
pieselor, asigură — prin 
reducerea sensibilă a 
prelucrărilor mecanice — 
economisirea metalului, 
energiei și a timpului de 
muncă. Restrîngerea la 
minimum, pe diferite căi, 
a volumului de prelucrări 
prin așchiere reprezintă o 
tendință generală a pro
gresului tehnic contempo
ran, tendință ce se manifes
tă cu putere și în industria 
noastră. Astfel, în ne
numărate variante, s-au 
extins în ultimii ani foarte 
mult turnarea de precizie, 
forjarea în matrițe, sinte- 
rizarea pieselor 
beri metalice și 
la rece — ca să 
măm la aceste 
tehnologice pe baza că
rora se pot obține semifa
bricate foarte apropiate 
de forma și dimensiunile 
finale ale pieselor, deci 
care mai necesită puține 
prelucrări ulterioare. Evi
dent, cu însemnate efecte 
economice, pe care le-aș 
ilustra în felul următor: în
locuind, să zicem — în ca
zul a 100 000 tone de me
tal — așchierea cu prelu
crarea prin deformare plas-

tică (matrițare), se econo
misesc aproximativ 25 000 
tone de metal, se elibe
rează 1 500 de strunguri, 
iar 2 200 de muncitori pot 
fi utilizați în alte scopuri.

După părerea mea, da
torită înaltei eficiențe e-

zine, să se „învioreze* 
conținutul publicațiilor 
tehnice de specialitate, să 
se inițieze vizite de spe
cializare în uzinele cu rea
lizări remarcabile, schim
buri de experiență. Cred 
că, indiferent de prevede
rile din planurile tehnice 
privind extinderea meto
delor precise de turnare, 
exprimate în tone, specia
liștii din uzine ar trebui 
să urmărească în perma
nență extinderea ariei de 
utilizare a acestora, crite-

acestui lucru este de na
tură să dea un-nou stimu
lent cadrelor tehnice în 
asigurarea unei ponderi 
sporite a pieselor matrița- 
te în totalul producției de 
piese forjate.

Sînt de părere că la 
baza extinderii prelucrări
lor prin deformare plasti
că, în special prin matri- 
țare, trebuie să stea în 
mai mare măsură tipizarea 
și standardizarea piese
lor de uz general. 
Spun aceasta, deoarece

mici decît în cazul cemen- 
tării și călirii obișnuite. 
Pentru a se extinde însă 
această metodă de trata
ment nu ajunge doar să 
se dovedească interes și 
bunăvoință, ci se cer lua
te în continuare măsuri 
de modernizare a secțiilor 
de tratamente termice ale 
uzinelor.

în fine, consider că în 
uzine există posibilități 
nevalorificate de a extin
de și moderniza ștanțarea 
la rece. De marile avanta-

V

din pul- 
ștanțarea 
ne rezu- 
procedee

Asigurarea continuității muncii, 
în ritm susținut, în timpul iernii
(Urmare din pag. I)

te. Rămîneri în urmă în 
pregătirea lucrărilor din 
lunile următoare există și 
pe șantierele de locuințe 
din regiunile Galați, Ol
tenia, Argeș și Iași. Con
ducerile șantierelor res
pective ignoră situațiile 
critice în care au ajuns în 
anii trecuți și chiar în 
1966'

Ce măsuri sînt absolut 
necesare ? Problema cea 
mai >acută pe numeroase 
șantiere, care trebuie ur
gent rezolvată, este pre
darea tuturor documen- 

I țațiilor tehnice și a utila

jelor tehnologice. Numai 
așa constructorii pot să-și 
organizeze mai bine mun
ca și, ceea ce e deosebit de 
important, să mențină un 
ritm susținut de lucru. 
Experiența anilor trecuți 
arată că o altă chestiune, 
a cărei soluționare nu 
mai suferă amînare, este 
închiderea — pe cît po
sibil definitivă — a tu
turor spațiilor la con
strucțiile cu structura de 
rezistentă terminată. în 
acest fel, echipele de 
muncitori pot trece la 
execuția lucrărilor de zi
dărie interioară, tencu
ieli, instalații și finisare

— operații de calitate, 
care necesită un mare vo
lum de muncă.

Totodată, pe multe șan
tiere trebuie comple
tate cantitățile de mate
riale, mai ales a celor de 
masă, a căror aprovizio
nare se face mai greu în 
timpul iernii, precum și 
a materialelor de protec
ție. în același timp, obli
gații însemnate revin con
ducerilor de întreprinderi 
și șantiere pentru buna 
depozitare a materialelor, 
evitîndu-se Ia maximum 
pierderile și deteriorarea 
lor. Fără întîrziere se

impun să fie terminate 
amenajarea drumurilor de 
acces la obiective, lucră
rile subterane și cele 
care asigură încălzi
rea spațiilor de lucru.

Organele locale de stat 
și organizațiile de partid 
sînt chemate să urmă
rească îndeaproape ur
gentarea pregătirii frontu
lui de lucru și să intervină 
energic pentru ca pe toa
te șantierele lucrările să 
se desfășoare în ritm sus
ținut, pentru ca în lunile 
de iarnă să se execute un 
volum cît mai mare de 
investiții.

conomice este posibil și 
necesar să fie intensifica
tă activitatea de extindere 
a tehnologiilor care per
mit reducerea prelucrări
lor mecanice. Cum și pe 
ce căi ?

înainte de toate, valori- 
ficînd la maximum expe
riența dobîndită pînă 
cum în utilizarea | 
deelor moderne de 
nare, care permit 
minarea parțială și, 
neori, chiar totală a 
lucrărilor mecanice ulteri
oare : turnarea de precizie 
cu ajutorul modelelor u- 
șor fuzibile, a formelor în
tărite cu bioxid de car
bon sau a cojilor de ba- 
chelită, turnarea sub pre- 

■ siune și cea în cochile.
Mă refer la extinderea ga
mei de repere care se pot 
obține prin adaptarea a- 
cestor tehnologii la utila
jele existente în diferitele 
turnătorii, în vederea rea
lizării unor piese cu con
figurații și destinații ine
dite, confecționate din 
cele mai diverse materi
ale. Important este ca lu
crurile să nu se ia în fie
care uzină „de la capăt", 
ci să se pornească de Ia 
cunoașterea temeinică a 
realizărilor valoroase an
terioare ale altor colec
tive. în acest sens, apare 
necesar să se organizeze 
un schimb mai larq de 
informații tehnice între u-

a- 
proce- 

tur- 
eli-

u- 
pre-

Dr. ing. Ion ROMAN
directorul Institutului de cercetări tehnologice 

în construcția de mașini

principal avut în ve-riul 
dere fiind tocmai posibili
tățile de reducere a volu
mului prelucrărilor prin 
așchiere.

Eforturile însemnate pe 
care statul nostru le face 
pentru a dota secțiile de 
forjă ale 
slructoare 
cele mai 
deschid în 
mai larg 
prelucrărilor precise prin 
deformare plastică — altă 
cale de mare eficiență în 
eliminarea masivă a aș- 
chierilor. în general, a- 
vantajele acestui gen de 
prelucrări sînt cunoscute: 
ele asigură indici superi
ori de utilizare a metalu
lui, obținerea de piese cu 
proprietăți fizice și meca
nice superioare, o produc
tivitate de 
mare decît în cazul unor 
prelucrări 
Ceea ce se știe mai puțin 
este că in urma cercetări
lor și a experimentărilor 
din ultimii ani, precizia de 
execuție a prelucrărilor 
prin deformare plastică a 
devenit competitivă cu 
cea a procedeelor bazate 
pe așchiere. Cunoașterea

uzinelor con- 
de mașini cu 

moderne utilaje 
prezent un cîmp 

de aplicare

3—5 ori mai

prin așchiere.

rentabilitatea matrițării 
depinde, după cum se știe, 
de seria de fabricație; or, 
serii mari de fabricație nu 
se pot obține decît pe 
baza unei acțiuni intense, 
perfecționate, de tipizare 
și standardizare. Aș aminti 
că institutul nostru duce 
o activitate intensă pentru 
întocmirea unor standar
de noi, revizuirea unora 
mai vechi și elaborarea u- 
nor normative tehnologice 
și de produse.

Este de relevat că exis
tă și anumite posibilități 
aparent mai puțin eficien
te de reducere a prelucră
rilor prin așchiere, dar 
cărora ar trebui să li se 
acorde atenția cuvenită. 
Mă refer, între altele, la 
stabilirea judicioasă a tra
tamentelor termice. Prin 
utilizarea tratamentului 
termochimic de carboni- 
trurare (nitrocementare), 
la temperaturi joase, 
de pildă, se asigură o 
micșorare simțitoare a de- 
formațiilor care apar de 
regulă la tratamentul ter
mic, deci este posibil 
ca pentru rectificări să se 
prevadă adaosuri de pre
lucrare de două ori mai

constructoare de

încît să 
la rece, 
devenit 
părerea 

centrali-

je ale acestei tehnologii
— eliminarea completă 
sau aproape completă a 
prelucrării ulterioare prin 
așchiere — profită în pre
zent mai ales întreprinde
rile electrotehnice. Cred 
că lor trebuie să li se a- 
dauge cît mai multe alte 
uzine
mașini. Extinderea acestei 
metode depinde de intere
sul cu care proiectanții din' 
serviciile constructor-șei 
ale uzinelor vor înlocui 
piesele — care datorită 
configurației lor nu se pot 
obține în prezent decît 
prin turnare, forjare și 
prelucrare prin așchiere
— cu piese avînd același 
rol funcțional, dar în așa 
fel concepute 
poată fi stanțate
De asemenea, au 
actuale, după 
mea, o anumită 
zare și specializare a uzi
nelor în'domeniul produc
ției de piese stanțate, ca 
si standardizarea stanțe
lor.

Departe de a fi un ad
versar al aplicării celor 
mai recente realizări din 
domeniul construcției de 
mașini-unelte așchietoare, 
pledez tocmai pentru folo-' 
sirea lor cît mai rațională 
și, anume numai.în cazurile 
în care alte tehnologii, 
doar în parte amintite în 
rîndurile de față, nu le 
pot înlocui cu succes și 
cu mai puține investiții.

ceapă, după acest răstimp, munca del 
cercetare ca stagiar.

In ce privește perfecționarea cadre
lor de ingineri cercetători din uzinele 
cu care conlucrăm mai mult, 
aceasta s-ar putea face prin efectua
rea unui stagiu de 2—3 luni pe lîngă 
catedrele de specialitate din învăță
mîntul superior. Un asemenea stagiu 
ar contribui într-o mare măsură la 
perfecționarea cunoștințelor și la ri
dicarea nivelului activității labora
toarelor uzinale, la transformarea a- 
cestora cu vremea în filiale ale ma
rilor unități de cercetare.

Întrucît cadrele științifice din- 
tr-un asemenea centru ca al nostru — 
amplasat în provincie — își duc mun
ca în strînsă legătură cu cea a cadre
lor din învățămîntul superior, aș dori 
să semnalez și anumite fenomene care 
împiedică desfășurarea unei activități 
științifice de înalt nivel în universită
țile noastre. Ca o primă constatare, 
cred că ar trebui reconsiderată situa
ția acelor cadre tinere universitare 
care prestează în prezent două norme 
de activitate didactică. Acest fapt le 
împiedică să se ocupe mai intens de 
munca de cercetare la catedră sau 
să activeze în anumite unități de 
cercetare și în primul rînd în labora
toarele uzinale sau în atelierele de 
prototipuri.

Pe de altă parte, cred că și crearea 
unor centre de cercetări — pe baza 
nucleelor existente și fără să ne
cesite alodări de fonduri- suplimen
tare însemnate — în cadrul institute
lor politehnice, pe lîngă catedrele care 
dispun de o bază materială corespun
zătoare și de tradiții, ar fi un alt mij
loc pentru înviorarea activității știin
țifice universitare.

Colaborarea unităților de cercetări 
tehnice cu producția mai poate fi in
tensificată și prin atragerea unor ingi
neri din uzine, care ar putea deveni 
colaboratori externi — nesalariați, mai 
ales în cazul cînd acești specialiști sînt 
înscriși la doctorat. Asemenea colabo
ratori externi ar reprezenta o legătură 
permanentă și trainică între uzine și 
cercetare.

Mi-aș permite să fac și unele re
marci cu privire la eficiența econo
mică a investigațiilor care trebuie 
să fie în centrul atenției cercetă
torilor.

Pentru a ne putea pro
nunța în prealabil asupra 
eficienței economice într-o 
formă cît mai precisă —- 
economii, reducerea im
portului, majorarea expor
tului etc. — mi se pare u- 
tilă separarea fazei de do
cumentare de restul faze
lor de cercetare, în sensul 
ca stabilirea eficienței eco
nomice a cercetării să se 
facă numai pe baza conclu
ziilor unei documentări te
meinice asupra temei care 
urmează să intre în studiu, 
și numai după aceea a- 
ceasta să fie inclusă în 
plan. întocmirea documen
tației ar trebui să precea
dă deci întotdeauna și în 
mod obligatoriu introduce
rea unei teme în planul de 
cercetare.

Ridicarea eficienței cercetărilor 
cu utilajul și numărul de cercetători de 
care dispunem ar putea să crească 
masiv dacă ar spori și numărul teh
nicienilor din laboratoare. O serie de 
lucrări de competența acestora se exe
cută astăzi de către cercetători. Cred că 
nu mai este nevoie să insistăm asupra 
importanței contribuției tehnicienilor 
la munca de cercetare, mai ales în do
meniul tehnic. Raportul dintre tehni
cieni (inclusiv meseriași) și cercetători 
existenți în prezent la Centrul de cer
cetări tehnice din Timișoara este încă 
nesatisfăcător, cu toate că este mai 
bun decît în alte unități tehnice ale 
Academiei. Eficiența muncii de cerce
tare ar mai putea spori și prin redu
cerea diverselor munci administrative 
ale cadrelor de cercetare.

In cadrul acțiunii de integrare ar
monioasă a potențialului științific din 
toate regiunile țării în mișcarea știin
țifică națională, filialele și bazele Aca
demiei urmează să cunoască o amplă 
dezvoltare, în sensul unei mai bune 
reprofilări și diversificări în funcție 
de necesitățile producției, ale regiunii 
în care se găsesc amplasate. Oamenii 
de știință și cercetătorii din unitățile 
academice și departamentale și din 
laboratoare-uzinale, alături de specia
liștii din producție, sînt chemați să 
depună toate eforturile pentru ca ști
ința să contribuie din plin la înflorirea 
tuturor regiunilor patriei — ea fiind 
o bogăție a întregii Românii socialiste.
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Noi —

Anchetă realizată de 
Iulian MEREUTĂ

concursuri corn- 
S-ar crea astfel o 
de concepție ra
ia întreg 

urbanistic,

MOBILATĂ : Luceafărul 
George Coșbuc, cîntărețul 
românesc) — 8,30 ; 11 ; 

18,30 ; 21, Capitol (corn-

O noapte de vis)

ASSESS

URME NEȘTERSE ALE UNOR LEGATURI

pictori. De 
proiectelor, în- 
plicuri ce con-

la sistemul actual de proiectare
și executare a _
lucrărilor de ARTĂ MONUMENTALĂ

• WARLOCK — cinemascop : Patria 
(completare Năică și barza) — 9 ; 12 j
15 s 18 ; 21, București (completare In
vizibilul vizibil) — 8,30 î 11 ; 13,30 ;
16 î 18,30 î 21, Feroviar — 8 ; 10,30 ; 
13 ; 15,30 î 18 i 20,30, Excelsior — 9 ;
11.30 i 14; 16,30; 19; 21,30, Melodia 
(completare Orizont științific nr. 6/ 
1966) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Tomis 
(completare 6 000 de ani) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, Victoria
(completare Orizont științific nr. 6/ 
1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15; 
20,45, Flamura (completare Vox Maris) 
— 9 ; 11,15 î 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
O WEEK-END LA ZUYDCOOTE — ci
nemascop : Gloria (completare Orizont 
științific nr. 6/1966) — 9 ; 11,30 ; 14,30;
17.30 ; 20,30.
• MĂRTURISIRILE UNUI DOMN CU 
CAMERA 
(completare 
pămintului
13.30 ; 16 ;
pletare Putna 500) — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30, Aurora (completare

Rolul, educativ-social al artei murale în epoca noastră nu mai trebuie demonstrat. Alături de sculptura monumentală, ea 
pătrunde adine în conștiința publică, fixîndu-se nu numai ca valoare în sine, dar și ca lecție estetică și de gust artistic. Legată 
de necesitatea unor investiții bănești importante, dezvoltarea acestei arte presupune o gospodărire chibzuită a acestor fonduri, pre
venirea oricărei risipe, valorificarea deplină a resurselor existente pentru realizarea unor lucrări de superioară calitate.

Lanțul și bilanțul
avizărilor

Care este drumul lu
crărilor de artă monu
mentală de la proiect la 
realizarea lor finală ? Cum 
se promovează ceea ce 
este cu adevărat nou și 
valoros în acest domeniu?

Situația existentă în mo
mentul de față deschide 
porți prin care se stre
coară subiectivismul. Pen
tru ca o lucrare de artă 
monumentală să fie rea
lizată este necesar un în
treg lanț de avizări. în- 
tîi avizul de principiu al 
C.S.C.A.S. și avizul arhi
tectului proiectant, (care e 
de fapt tot C.S.C.A.S.-ul), 
apoi avizul de principiu 
al C.S.C.A., 
comisiei de artă monu
mentală — formată din 
reprezentanți ai C.S.C.A.S., 
ai C.S.C.A. și reprezen
tanți ai organelor benefi
ciare — și în fine avizul 
final al beneficiarului. A- 
cest itinerar al avizărilor, 
uneori îndelung amînate, 
se răsfrînge în mod direct 
asupra creației. Ca să nu 
mai vorbim de dosarele 
pline cu reclamații, adre
se, contestații.

Un exemplu grăitor îl 
constituie „aventura" lu
crării de artă murală 
„Lupta împotriva cance
rului" — realizată pentru 
Institutul oncologic din 
Cluj de un colectiv for
mat din Marcel Chirnoa- 
gă, Lla Sasz și Silviu 
Băiaș. Istoria începe la 10 
decembrie 1964 — cînd se 
încheie contractul pentru 
execuția lucrării. La 9 ia
nuarie 1965 comisia 
C.S.C.A. avizează cartonul 
lucrării recomandînd în
ceperea execuției. La 30 
ianuarie, Institutul onco
logic din Cluj comunică 
aprobarea lucrării, în ca
litate de beneficiar. Dar... 
Sarcina beneficiarului era 
să obțină și avizele 
C.S.C.A.S. — decurgînd 
din procedura în uz. în 
iunie 1965 Institutul onco
logic solicită Fondului 
plastic să se ocupe de ob
ținerea celor două avize 
ale C.S.C.A.S. în august 
1965 Fondul propune 
C.S.C.A. să obțină el în 
numele beneficiarului a-, 
vizele C.S.C.A.S. Ultimul 
act: C.S.C.A.S. răspunde 
că întrucît lucrarea este 
terminată nu are ce avi
za. Situație paradoxală — 
lucrarea este terminată în 
trei săptămîni, pe cînd în
tregului lanț de formali
tăți administrative nu îi 
ajung nici măcar doi ani.

Ar fi normal ca bene
ficiarul să participe 
tr-un mod creator la 
lizarea operelor de 
monumentală. Fiind 
ținătorul financiar al pro
iectelor, el ar trebui să fa
ciliteze sarcina artistului, 
ajutîndu-1 să depășească 
unele piedici administra
tive. J

„Dar de multe ori — 
arată ION BIȚAN — be
neficiarul întîrzie nejusti
ficat îndeplinirea forme
lor administrativ-finan- 
ciare, limitînd astfel 
timpul de execuție. Mai 
mult, el intervine în con
tract stabilind clauze de 
timp care împiedică o 
execuție temeinică a 
iedelor".

PAVEL CODIȚA : 
racterul specific al 
monumentale, legat de pe
renitatea ei, pretinde o 
execuție laborioasă, atentă 
la orice amănunt. Pripeala 
se simte. Noi executăm 
proiecte de decorație în 
cîteva luni. Dar marile 
exemple ale picturii mu
rale ne arată că la capo
doperele decorației monu
mentale s-a lucrat ani în
tregi. După părerea mea 
(părere la care s-au aso
ciat toți cei care au parti-

apoi avizul

în- 
rea- 
artă 
sus-

pro-

„Ca- 
artei

cipat la discuție) este ne
cesar ca execuția acestor 
lucrări să nu fie depen
dentă de încheierea anu
lui bugetar. Este necesară 
probabil o decizie care să 
reglementeze această si
tuație. Altfel, în con
tinuare va trebui să 
facem rabaturi de calitate 
execuției".

VASILE CELMARE : 
„Rolul beneficiarului mai 
are și alt aspect, poate 
mai important. O dată a- 
vizat proiectul viitoarei 
decorații, de către o comi
sie care numără oameni 
de specialitate, este ne
justificat să se schimbe 
soluțiile artistice ale pro
iectului pe baza judecăți
lor și gusturilor unor 
funcționari, reprezentanți 
ai beneficiarului".

ION BIȚAN: „Aseme
nea practici au dus la lu
crări neartistice, cum în- 
tîlnim de pildă la unele 
școli decorate stereotip".

Este necesară nu numai 
evitarea acestei proceduri 
complicate, dar și un stu
diu mai atent al cauzelor 
concrete care duc la 
eșecuri în execuție: — 
susține PATRICIU MA- 
TEESCU. Interlocutorul 
nostru propune să e- 
xiste o defalcare netă a 
operațiilor pe care le in
cumbă realizarea unui 
proiect: „Suma acordată 
unei lucrări de artă mo
numentală trebuie să fie 
precis delimitată în păr
țile ei componente. Adică 
să se stabilească cota e- 
xactă a dreptului de au
tor pe de o parte și a 
costului materialului și 
manoperei pe de altă 
parte. în acest fel se pot 
înlătura execuțiile pripite, 
cu materiale inferioare 
calitativ, folosite de unii 
autori pentru micșorarea 
artificială a prafului de 
cost și sporirea, la fel de 
artificială, a cîștigului 
propriu".

să promoveze lucrări de 
cea mai înaltă calitate.

S-a mai arătat că ope
rele monumentale cer o 
strînsă colaborare
artiștii plastici și arhi- 
tecți. „Proiectele pe hîr- 
tie, oricît de exacte ar fi 
ele, reprezintă simple in
tenții artistice. Doar rea
lizarea lor la scara con
cepției arhitecturale re
prezintă partea autentică 
a muncii artistului mura- 
list", — spune pictorul 
CONSTANTIN CRĂCIUN. 
„Din păcate — arată pic
torul VASILE CELMARE 
— colaborarea dintre ar
hitect și artistul plastic a 
înghețat în forme admi
nistrative, necreatoare. în 
marea majoritate a cazu
rilor artiștii sînt nevoiți 
să-și ajusteze concepția în 
funcție de peretele rezer
vat de arhitect, care de 
cele mai multe ori nu are 
o idee destul de clară des
pre spațiul necesar deco
rării. Rezultă lucrări hi

bride, care se leagă cu 
greu de caracterul clădi
rii decorate".

Interlocutorul nostru 
propune constituirea unor 
concursuri complexe, care 
să aibă în vedere întreg 
ansamblul arhitectural cu 
tot ce presupune el, de
corații murale, sculptu
rale, tapiserie sau cera
mică. „Pledînd pentru a- 
semenea concursuri, ple
dez de fapt pentru crea
rea unor colective com
plexe de arhitecți, plasti- 
cieni, decoratori uniți 
printr-o poziție comună, 
prin gusturi și afinități 
comune. Asemenea colec
tive nu se pot stabili prin 
decizii. Dar stimularea lor 
este posibilă prin practica 
acestor 
plexe. 
unitate 
portată 
blul
care lipsește din 
astăzi".

Nu este singura 
nere. Pictorul CONSTĂN-

TIN CRĂCIUN sugerea
ză includerea unor posturi 
de pictori pe lîngă insti
tutele de proiectări. Sub 
formă de consultanți sau 
angajați definitiv, aceștia 
ar crea încă din fazele 
incipiente ale proiectării 
bazele unei viitoare co
laborări între arhitecți și 
pictori.

Caracterul social, de for 
public al artei murale îi 
conferă anumite trăsături 
particulare. Lucrările de 
artă murală se execută 
pentru vreme foarte înde
lungată și sînt menite să 
exprime spiritul epocii 
noastre. Fondul alocat 
de C.S.C.A. pentru arta 
murală trebuie valorificat 
cu mai multă grijă, 
avîndu-se în vedere o re
partiție judicioasă a lu
crărilor, principiile de ur
banism și sistematizare 
arhitecturală.

Invizibilul vizibil) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O MINUNATA ANGELICA — cinema
scop : Republica (completare Putna 500)
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
Festival (completare George Coșbuc, 
cîntărețul pămintului 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.
• IANOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Central (com
pletare Timpul, legende, oameni de ști
ință) — 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ;
20,15 ; Volga — 9 ; 11,30 ; 15,30.
• FERIȚI-VA AUTOMOBILUL I : U- 
nion (completare Vizita conducătorilor 
de partid șl de stat în regiunea Ga
lați) — 10,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, Fla
căra (completare Invizibilul vizibil) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
• PARISUL VESEL : Doina (comple
tare Călătorii Imaginare) — 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ANACONDA — NĂICĂ ȘI
— 3X3 = ...?: Timpuri 
9— 21 In continuare.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : Giulești — 10 ; 12,30.
O CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEA- 
POLE : Giulești (completare Dimen
siuni) — 15,30; 18; 20,30.
• DILIGENTA : înfrățirea între po
poare (completare Vizita conducăfori-

lar de partid și de stat în regiunea 
Galați) — 10,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, Rahova (completare Soarele ră
nit) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
S ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 : Dacia 
(completare Soarele rănit) — 8,30 —
13.30, în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21.
O ZORBA GRECUL : Buzești — 15 ; 
17,45 ; 20,30, Cosmos — 12 ; 15 ;
17,45 ; 20,30.
• LAGUNA DORINȚELOR : Grivița 
(completare Orizont științific nr. 6/ 
1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21. 
o CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : 
Bucegi — 9,30 ; 12,15.
• VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I : 
Bucegi (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Bacău) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Unirea 
(completare Deschiderea noului an 
universitar) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Co- 
troceni (completare Ziua recoltei) — 
15,15 ; 18 ; 20,45.
O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE : Colentina — 15,30 ; 17,45 ; 
20.
• LALEAUA NEAGRĂ:
8,45; 11; 13,15.
• MAGAZINUL DE PE 
MARE : Arta — 15,30 ; 18
• CASA DIN MONTEVIDEO — cine
mascop ; Miorița — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 
17,45 ; 20,30.
« FIUL CĂPITANULUI BLOOD : Mun
ca — 10 ; 12.
• CENUȘĂ — cinemascop (ambele 
serii) : Munca — 16 ; 19,15, Lira — 
16 ; 19,30.
e CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) : Popular — 16 ; 19,30.
O VREMEA ZĂPEZILOR : Moșilor 
(completare În orașul lut Pușkin) — 
15,30 -, 18 ; 20,30.
O CĂLĂTORUL CU BAGAJ : Volga 
(completare Invizibilul vizibil) — 
18 ; 20,30.
• FEMEIA NISIPURILOR : Floreasca
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
O FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Progresul (completare 
Soarele rănit) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
9 STEAUA FĂRĂ NUME : Drumul 
Sării (completare Soarele rănit) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— (ambele serii) : Ferentari — 10 ; 
16 ; 19,30.
• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
Crîngași (completare în orașul lui 
Pușkin) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O LUMINA DUPĂ JALUZELE : Vitan 
(completare
15.30 ; 18 ; 20,15.
• TUDOR — cinemascop (ambele se
rii) : Viitorul — 16 ; 19,30
• MAMĂ CIUDATĂ : Pacea (comple
tare Timpul, legende, oameni de ști
ință) .-r- .15,45 ; 18 ; 20,15. -
O NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : 
Clubul Uzinelor (Republica"
17.30 ; 20........

STRADA
20,45.

Concursul să fie realmente
un factor de emulație 
și de selecție a valorilor

Majoritatea artiștilor 
întrebați au formulat de
zideratul ca cel puțin lu
crările importante să fie 
supuse concursurilor pu
blice. Concursul creează o 
emulație, o efervescență 
prințre artiști ; el este, sau 
ar trebui să fie, o con
fruntare creatoare între 
concepții diferite, inspira
ții diferite, în scopul obți
nerii unei diversități sti
listice de care avem ne
voie.

„Dar regulamentul a- 
cestor concursuri trebuie 
să fie precis formulat, 
fără posibilitatea unor in
terpretări. Să conteze în 
primul rînd calitatea. Or, 
există în U.A.P. mentali
tatea după care lucrarea 
de artă monumentală este 
o sursă de activitate și 
sume bănești pentru ar
tiștii cu datorii la Fond, 
lucru complet fals", spu
ne pictorul PAVEL CO
DIȚĂ. I

Concursurile care se or
ganizează nu se desfășoa
ră după un program nor
mal. Nu sînt afișate nor
mele, tematica lor preci
să, termenele de anunțare 
a rezultatelor nu sînt res
pectate, de cele mai mul
te ori comisia de avizare 
nu se întrunește în plenul 
ei. Asemenea situații sînt 
descurajatoare și la multe 
asemenea concursuri nu 
participă tocmai artiștii 
cu rezultate interesante, 
cu o gîndire artistică și o 
concepție clară 
monumentalism.

CONSTANTIN 
CIUN : „Ce poate
concludent decît recentul 
concurs pentru decorarea 
unei piețe de la Suceava? 
Concursul anunțat în pri
pă, fără precizarea exactă 
a obiectivelor urmărite, a 
antrenat totuși un număr

despre

CRĂ- 
fi mai

mare de 
predarea 
soțite de 
țineau explicarea teore
tică a intențiilor fiecărui 
artist participant, nimeni 
nu a comunicat care a 
fost rezultatul concursu
lui. El a fost amînat pen
tru o dată care nu a fost 
anunțată. Mai mult, ju
riul nici măcar nu a des
chis plicurile. Este aceas
ta o dovadă de seriozita
te ? S-a organizat un al 
doilea concurs. Alți parti- 
cipanți, alte proiecte. 
Și de data aceasta un re
zultat incert, la fel de 
„secret". Cine va realiza 
pînă la urmă această im
portantă lucrare ? Nu 
știm /“.

„Aceste concursuri ar 
trebui să fie publice. Re
zultatul lor ar trebui să 
fie o expoziție, pentru 
cunoașterea de către pu
blic și de către artiștii mai 
tineri a raționamentelor 
care impun o soluție, a 
judecăților care promo
vează un proiect. Discuția 
în jurul proiectelor ar sti
mula dezvoltarea criticii 
de artă în acest sector, în 
care — în prezent — ro
lul ei de mediator între 
realizator și beneficiar 
(publicul) este inexistent. 
După cum apar cronici de 
expoziție, ar trebui să a- 
pară cronici (critice, nu 
consemnări calendaristi
ce) asupra lucrărilor de 
artă monumentală" — o- 
pinează tînărul pictor 
MARA CONSTANȚIU.

Unii interlocutori au 
propus ca pe lîngă pre
miul întîi, să se acor
de mențiuni, desigur sume 
mici, care ar onora astfel 
participarea la concurs și 
în același timp ar stimula 
o mai largă participare.

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Studioul de 
Concerte al Radioteleviziunii) : CONCERT SIMFO
NIC — 11.
® Sala Palatului : IO MIRCEA VOIEVOD (spec
tacol prezentat de Teatrul de stat din Constanța) 
— 19,30.

0 Teatrul de operă și balet : RĂPIREA DIN SERAI — 11, TRUBADURUL — 19,30. 
e Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNĂ — 10,30, PAGANINI 
- 19,30
C Teatrul Național „I. L. Caragiale" • (sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
10, DOAMNA LUI IEREMIA — 15,30, VEDERE DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 10; 15,30; PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10,30, INSULA — 20.
• Teatiul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 10, CLIPE DE VIAȚĂ — 15,' D-ALE CARNAVA
LULUI — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 
10, CASA BERNARDEI ALBA — 15 ; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE — 10, MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — 16.
O Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI

ttneretul școlar.

8.30 — Ora exactă. Cum va fi
8,32 — Pentru noi, femeile I

®ȚC| 9,15 — Emisiune pentru copil șl
m I L L !0-3,l — Emisiunea pentru sate,
—12,15 — Concert simfonic.

17.30 — Aspecte filmate de la. meclfil de handbal 
masculin România —■ Cehoslovacia.

18,00 — Magazin... duminical. ' ‘.r: * ” j?,
19,00 — Telejurnalul de seară. .-a* -■
19,20 — Interpretul preferat — muzică populară la cererea telespectatorilor.
19,40 — Telesport.
20,05 — „Ascultînd ploaia" — film muzical realizat de Studioul de Televiziune 

București.
20,30 — Cu Elena Cernel în turneu pe marile scene lirice.
21,00 — Program de varietăți — transmisiune de la Budapesta.
21,45 — Filmul: „Ucigașul și fata".
23,25 — Telejurnalul de noapte.

Și in
munca

această direcție 
colectivă fi
salutară

„U.A.P. 
de

ION BIȚAN : 
înființase o comisie 
artă monumentală. Scopul 
acestei comisii era să cen
tralizeze și mai ales să 
discute calitatea lucrări
lor. Or, această comisie 
nu s-a întrunit nici măcar 
o singură dată.

Majoritatea celor între-

bați consideră că ar tre
bui creat în cadrul 
C.S.C.A. un colectiv mai 
larg, format din artiști 
reputați și care au avut 
rezultate meritorii (și 
chiar sociologi, critici, es
teticieni — cum propune 
VASILE CELMARE), care

Cînd, în prima seară a 
vizitei pe care delegația 
Institutului român pentru 
relațiile culturale cu stră
inătatea a făcut-o la To
rino, gazdele ne-au invi
tat la elegantul restaurant 
Cavour, pe care îl afli a- 
proape de centrul orașu
lui, într-o piațetă cu înfă
țișarea tihnită a unui 
colț de oraș patriarhal, 
inginerul Mario Tarditi 
ne-a amintit că aici a luat 
masa și Vasile Alecsan- 
dri. Iată-ne, deci, coborîți 
pe firul vremii cu mai 
bine de un veac în urmă, 
cînd Vasile Alecsandri, 
„părăsind cîmpul înflorit 
al literaturii", pornește, în 
februarie 1859, ca repre
zentant al lui Alexandru 
Ioan Cuza, către marile 
capitale europene. Urmă
rea să obțină recunoaște
rea Unirii Principatelor 
Române. După popasuri
le de la Londra și Paris, 
la începutul lui martie, 
Alecsandri pornește spre 
Torino...

„Am plecat deci din Pa
ris pe drumul de fier al 
Lionului...", notează în 
memorialul călătoriilor 
sale diplomatice. Drumul 
de la granița Piemontului 
cu Franța pînă la Torino 
l-am străbătut și noi, în
tr-o duminică după-amia
ză, cînd ne-am întors de 
la Sestriere, centru turis
tic renumit pentru spor
turile de iarnă. Am tăiat 
Alpii, ale căror creste 
albe în plină vară ne e- 
rau atît de aproape, și a- 
poi, pe o șosea de munte 
ce cobora molcom, am 
trecut prin Suza, localita
te amintită și de Alecsan
dri. Din depărtare am pri
vit Sacra di San Michele, 
cățărată pe o stîncă inun
dată de verdeață și apoi 
am ajuns la Avigliana, re
numită pentru lacurile 
sale. Soarele aflat către 
asfințit, acoperit cîteoda- 
tă de vălă'ucii unor nori, 
dădea acestor locuri o 
aură romantică. Să nu-1 
fi impresionat pe Alec
sandri peisajul acesta cu 
perspective atît de somp-

WRtlîUALE
VECHI Șl NOI

tuoase și cu defileurile 
șerpuitoare 7 Greu de 
crezut. Dar, în notele sale 
de drum nu spune aproa
pe nimic despre frumu
sețea locurilor prin care 
a trecut. Pentru că ceea 
ce i-a reținut mai înainte 
de toate atenția a fost 
primirea călduroasă pe

drale monumentale pre
cum Domo la Milan, Santa 
Maria del Fiore la Floren
ța, San Marco la Veneția, 
San Petro la Roma, dar se 
ridică statui de eroi mar
tin ai libertății naționale". 
Pe lingă ele am trecut și 
le-am contemplat nu nu
mai o dată. Alte edificii

CĂLĂTORIND PRIN ITALIA
care piemontezii i-au fă
cut-o, răsunetul ce l-a a- 
vut în inimile lor unirea 
principatelor române, sim
patia pentru țara noastră. 
Afecțiunea gazdelor am 
simțit-o și noi încă din 
primele ceasuri ale vizi
tei la Torino, după cum 
interesul pentru România, 
pentru trecutul și viața ei 
de astăzi, pentru cultura 
noastră le-am aflat pretu
tindeni în Piemont. Aceste 
tradiții s-au ridicat pe te
meiul luptelor pentru uni
tatea și libertatea națio
nală ce frămîntau în se
colul trecut deopotrivă pe 
români și italieni. Acest 
spirit l-a emoționat pe 
poetul redeșteptării noas
tre naționale care scria 
despre o anume particu
laritate ce individualizea
ză orașul și îi conferă 
nota specifică printre ce
lelalte orașe ale Italiei : 
„Turinul e lipsit de monu
mente importante în pri
virea artei, precum le po
sedă Genova, Florența, 
Veneția, Roma etc., însă 
el răsuflă un aer de liber
tate ce-i dă o superioritate 
măreață asupra lor. Pe 
piețe nu se înalță cate-

(cum ar fi palatul unde 
Alecsandri a fost primit 
în audiență de Cavour, 
pe atunci prim-ministru și 
ministru de externe) au 
devenit astăzi la rîndul 
lor monumente istorice. 
Le-am vizitat, evocînd de
opotrivă momente ale is
toriei Italiei, ale istoriei 
artei, dar și ale trecutu
lui nostru.

Să nu ne depărtăm prea 
mult în timp și să ne re
întoarcem mai aproape 
de noi : cînd, tot în pri
ma seară a vizitei noastre 
la Torino, gazdele ne-au 
oferit o mapă cu albume 
și ghiduii despre orașul 
și provincia lor, în care 
am aflat și un elegant al
bum intitulat „Arte po- 
polare romena". Era pro
gramul expoziției de artă 
populară română, care, 
prin grija asesoratului de 
turism al Provinciei Tori
no, a fost deschisă în
tr-una din sălile centrale 
ale orașului în luna mar
tie 1966. Am răsfoit pagi
nile sale, în care nume
roasele reproduceri după 
costume, covoare, obiecte 
de artă erau executate în 
condiții grafice excepțio-

nale, paginate cu gust și 
eleganță. Citim prezenta
rea semnată de avocatul 
Corrado Calsolaro, un 
studiu concentrat cu ob
servații fine și subtile a- 
supra specificului artei 
populare românești. Cu
vintele cu care Corrado 
Calsolaro încheie calda 
prezentare a artei româ
nești sînt elocvente pen
tru climatul de prietenie 
ce l-am aflat aici. Pro
vincia Torino a urmărit 
prin această expoziție să 
dea : „O imagine cît mai 
completă cu putință a cul
turii materiale a poporu
lui român, sigură fiind că 
va contribui la întărirea 
și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie frățești din
tre poporul nostru și po
porul român".

Am simțit tot timpul vi
zitei că de aceste senti
mente sînt animate gaz
dele noastre. Atenția pe 
care avocatul Corrado 
Calsolaro, președintele a- 
sesoratului pentru turism, 
a acordat-o grupului nos
tru, strădania sa de a face 
ca vizita să fie cît mai 
plăcută și mai folositoa
re, pentru a realiza o i- 
magine cît mai elocventă 
asupra Piemontului, pri
mirea de care ne-am bu
curat pretutindeni (să a- 
mintim aici de vizita la 
radioteleviziunea din To
rino), faptul că acest cli
mat de prietenie l-am a- 
flat pretutindeni — toate 
au constituit dovezi ale 
acestei dorințe de cunoaș
tere reciprocă, Sentimen
te ce și-au aflat încunu
narea în vizita din ulti
ma seară la președintele 
provinciei Torino, dl. 
Gianni Oberto, care a 
primit grupul român cu 
bunăvoință și cordia
litate, arătînd dorința sa 
de a promova și dezvolta 
aceste legături tradiționa
le.

Dar surprizele nu s-au 
oprit aici și tot în prima 
seară a popasului nostru 
piemontez sîntem întîmpi- 
nați de profesorul Mario 
Ruffini, care cu o pasiu
ne exemplară conduce de 
peste 30 de ani catedra

de limbă și literatură ro
mână a Universității din 
Torino. Regăsește, cu 
bucurie printre noi prie
teni cunoscuți în călăto
riile sale în țară în anii 
din urmă. Aici, la Tori
no, se află cel mai vechi 
lectorat de limbă româ
nă în străinătate, care 
și-a sărbătorit anii tre- 
cuți centenarul. Aici, la 
Torino, de-a lungul ani
lor, treizeci de studenți 
și-au luat titlul de doctor 
cu subiecte privitoare la 
limba și literatura româ
nă. Aici, la Torino, într-o 
sîmbătă după-amiază am 
fost — împreună cu criti
cii Ovidiu Drimba și I. D. 
Bălan — oaspeții profe
sorului Ruffini. Și în apar
tamentul său din inima o- 
rașului Torino trăim pen
tru cîteva ceasuri emoția 
reîntîlnirii cu țara. De la 
scoarțele și covoarele ro
mânești, care împodobesc 
încăperile, de la ultimele 
jurnale din București, 
pînă la vasta sa biblio
tecă în oare cartea ro
mânească ocupă locul de 
cinste, totul ne vorbește 
despre România. Discu
tăm îndelung despre stu
diul asupra dramaturgiei 
românești actuale, la care 
profesorul Ruffini lucrea
ză în prezent și pentru 
care a strîns un material 
bibliografic cu adevărat 
impresionant. EI se va a- 
dăuga celor peste opt 
zeci de lucrări despre li
teratura română pe care 
acest savant le-a publi
cat de-a lungul anilor 
în reviste de prestigiu in
ternațional.

E greu să redau nenu
măratele prilejuri în care 
întîlnirile de pe pămîntul 
Piemontului au adus la 
lumină vechi legături și 
dorința unei cunoașteri 
reciproce din ce în ce 
mai adînci. într-una din 
serile petrecute la Tori
no, avocatul Luigi Lom
bardi ne-a vorbit cu e- 
moție despre personali
tatea lui Nicolae Iorga. 
Din Memoriile lui Nicolae 
Iorga aflasem cîteva da-

te despre vizita pe care, 
în anul 1930, a făcut-o la 
Torino. La 30 martie 1930 
arăta că a fost primit la 
Torino „de foarte mulți 
studenți români". Iar la 31 
martie : „Seara, conferin
ța „Un capitol inedit din 
arta românească". Tot 
Turinul intelectual e de 
față". Amintirea lui Nico
lae Iorga este și astăzi 
vie la Torino. Avocatul 
Lombardi ne-a mărturisit 
că volumele lui Nicolae 
Iorga tipărite în limbi 
străine se află la loc de 
cinste în biblioteca sa și 
că prin cărțile marelui 
nostru savant ne-a cu
noscut țara, tradițiile, cul
tura. îi povestesc împre
jurările tragice ale morții 
neuitatului cărturar și îi 
înfățișez planurile ediției 
Nicolae Iorga la care lu
crez în prezent. Discuțiile 
care durează pînă tîrziu 
noaptea se încheie cu do
rința de a ne revedea în 
curînd în România, deoa
rece italienii ce au fost 
la noi în ultimii ani au a- 
dus impresii cît se poate 
de favorabile. Ne despăr
țim, oferindu-i avocatului 
Lombardi fotografia ca
sei de la Vălenii de Mun
te a lui Nicolae Iorga. 
Cînd, în altă seară, am po
posit în cunoscuta loca
litate turistică din Saint 
Vincent, un fost comba
tant în rezistență ne vor
bește cu emoție despre 
un antifascist român care, 
alături de partizanii ita
lieni, a luptat eroic pentru 
eliberarea Italiei. A mu
rit în ultimele zile ale bă
tăliilor purtate în Aloi 
pentru a opri trecerea 
unei coloane motorizate 
hitleriste.

Și astfel, timp de opt 
zile, cît am străbătut Pie
montul, drumurile istoriei 
s-au încrucișat cu cele 
ale prezentului, regăsind 
prieteni vechi, aflînd ne
contenit urme neșterse ale 
unor legături spirituale 
trainice și interesul cres- 
cînd pentru țara noastră 
și chipul ei de astăzi.

Valeriu RÂPEANU
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și Artă a oferit sîmbătă, în saloa
nele restaurantului Athenee Palace, 
un cocteil cu prilejul turneului în
treprins în țara noastră de Cap- 
pella Bydgostiensis pro musica an- 
tiqua și formația de instrumente 
vechi din R. P. Polonă.

Erau prezenți membri ai amba
sadei R. P. Polone la București.

★
Universitatea Populară din 

București a organizat sîmbătă o 
manifestare consacrată aniversării 
a 100 de ani de la nașterea poe
tului albanez Ndre Mjeda. Despre 
viața și opera sa a vorbit cu acest 
prilej poetul Dumitru Corbea. Au 
urmat un recital de poezie alba
neză prezentat de actori de la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" și 
prezentarea filmului artistic alba
nez „Primii ani“.

Au fost prezenți Dhimiter Sta- 
mo, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Albania la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul împlinirii a 10 ani 

de la înființarea Secției din 
Cluj a Institutului de fizică 
atomică, vineri și sîmbătă a 
avut loc în localitate un seminar 
științific. Cercetători clujeni au 
prezentat cu acest prilej numeroa
se referate, lucrări și comunicări 
științifice privind rezultatele obți
nute de ei în domeniul studiilor 
fundamentale și aplicative cu izo
topi stabili. La lucrările semina
rului au expus comunicări și oa
meni de știință de peste hotare 
prezenți la manifestările care au 
avut loc cu acest prilej la Cluj.

(Agerpres)

în sala de comandă a centralei 
termoelectrice Grozăvești din

Capitală

CUM VA FI VREf|
Ieri tn țară : vremea s-a menți

nut în general umedă și călduroasă 
exceptînd Banatul și Crișana, unde 
s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil 
mai mult noros, îndeosebi în nor
dul țării. Au căzut ploi temporare 
în cea mai mare parte a țării, ex
ceptînd Moldova și Dobrogea, unde 
au fost izolate. Pe alocuri ploile au 
avut caracter de averse însoțite de 
descărcări electrice.' Vîntul a suflat 
în general slab' și numai în/sud- 
estul* țării a prezentat” Intensificări, 
predofnibînd - din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 1'4 în
registra valori cuprinse între 3 
grade.Ja..Joseni și 20 de grade la._ 
Călărași, Hîrșova, Medgidia și Tul- 
cea. Local în Banat, Oltenia și Mol
dova ceața a persistat. In Bucu

rești : vremea a fost în general 
umedă și călduroasă. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros. A pl'ouat 
temporar. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost 
de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 și 23 noiembrie. în țară: vre
mea continuă să se răcească. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea pre- 
cipitații mai frecvente în jumătatea 
de sud-est a țării. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 gra
de, iar maximele între 0 și 8 
grade. în București : vremea va fi 
în general umedă și'ÎTTTăCire. Vor 
cădea precipitații temporare. Vînt 
potrivit. - —— 

SIMPOZION PE TEMA
Folosirea 
maselor plastice 
in agricultură

Sîmbătă la amiază s-a închis 
expoziția-simpozion pe tema „Fo
losirea maselor plastice în agricul
tură", organizată de Consiliul Su
perior al Agriculturii și Institutul 
italian pentru cooperarea științifi
că și tehnică internațională în ca
drul acordului de colaborare teh- 
nico-științifică între România și 
Italia. Specialiștii italieni au pre
zentat la simpozion referate cu 
privire la rezultatele obținute în 
Italia în producerea maselor plas
tice și folosirea lor în diferite sec
toare ale producției agricole.

Simpozionul a prilejuit specialiș
tilor italieni și români un schimb 
reciproc util de date șl experiență 
în acest domeniu și stabilirea de 
contacte în vederea dezvoltării ul
terioare a cooperării științifice și 
tehnice. (Agerpres)

butăți 
vestimentare 
pentru copii

(Urmare dîn pag. I)

Lira sterlină —un obstacol

la ușa Pieței comune
Alan Day 
în publi-

„THE

Ziaristul 
semnează 
cația engleză 
OBSERVER" un co
mentariu în legătură 
cu problema balan
ței de plăți britanice 
ca un obstacol în ca
lea aderării Angliei 
la Piața comună.

„Este un lucru larg 
recunoscut că o bari
eră economică în fața 
intrării Angliei în 
Piața comună este po
ziția lirei sterline. 
Foarte puțin s-a vor
bit despre aceasta cu 
4 ani în urmă, pe vre
mea cînd negocia 
Heath. în prezent, slă
biciunea fundamenta
lă a balanței noastre 
de plăți și a rezerve
lor noastre de aur și 
dolari a devenit atît 
de serioasă și de vi
zibilă, încît există pe
ricolul real ca să nu 
reușim niciodată să 
începem negocierile 
în condiții care ar pu
tea fi acceptabile, de 
teama consecințelor 
pentru balanța noas
tră de plăți. Una din 
cele mai bune tactici 
pentru a evita unifica
rea (aderarea la Pia-

ța comună — n. r.) 
fără a arăta o opo
ziție deschisă, ar fi 
să cădem de acord în 
principiu șl apoi să 
continuăm să susți
nem că situația ba
lanței de plăți este 
încă prea precară 
pentru a face față pre
siunii.

Este clar că dacă 
ne vom 
trebui să 
întreaga operație a 
politicii
C.E.E. și completa în
depărtare a barierelor 
comerciale in cîțiva 
ani. Astfel că ar tre
bui curînd să facem 
față presiunilor impu
se asupra conturilor 
noastre curente de 
cheltuieli și venituri 
de peste mări, de că
tre politica comercială 
a 
Un 
este 
nice 
larg de produse fabri
cate sînt vizibil mai 
ridicate decît cele ale 
C.E.E. Aceasta suge
rează că o îndepărta
re a barierelor comer
ciale este mai proba-

asocia, va 
acceptăm

agricole a

Pieței comune, 
fapt important 

că tarifele brita- 
asupra șirului

bîl să sporească im
porturile noastre de
cît exporturile. Șl atî- 
ta timp cît multe din 
exporturile noastre nu 
sînt suficient de com
petitive pe piețele 
mondiale, presiunea 
asupra balanței de 
plăți va fi cu atît mai 
greu de suportat.

Este, de asemenea, 
cît se poate de lim
pede că politica agri
colă a „celor șase' ar 
spori prețul de cost 
net în valută al ali
mentelor noastre. Ar 
trebui să ne adresăm 
pentru achiziții la pro
ducători europeni care 
cer prețuri mai ridi
cate și ar trebui să 
plătim un impozit a- . 
supra importului de a-, 
limente din afara Pie
ței comune, la fondu
rile C.E.E. de la Bru
xelles. O parte din a- 
ceștl bani i-am lua 
Înapoi, dar nu este 
nici o Îndoială, făcînd 
o balanță, că ar tre
bui să plătim mai 
mult — aprecierea o- 
ficială și națională 
este de 175—200 mi
lioane lire sterline a- 
nual.

Concluzia trebuie 
să fie că șocul alătu
rării la C.E.E. va su
pune în mod aproape 
cert la presiuni mai 
mari balanța noastră 
de plăți, atît prin ten
dința sporirii importu
rilor de produse fa
bricate mai mult de
cît a exporturilor, cît 
și prin sporirea pre
țului de cost net în 
valută al alimentelor 
noastre.

Totodată, s-ar putea 
ca actualii membri ai 
Pieței comune să nu 
vrea să admită un 
nou membru, dacă ei 
cred că acesta va fi 
hărțuit de probleme 
persistente ale balan
ței de plăți care ar 
putea să Influențeze 
progresul economic al 
restului Comunității E- 
conomice Europene.

Mulți vor găsi aces
te concluzii jenante. 
Dar a evita acum a- 
devărul ar însemna 
să devenim instrumen
te în mîinile acelora 
care folosesc tactica 
de a fi de acord în 
principiu și, apoi, de a 
descoperi, în practi
că, că timpul nu este 
niciodată oportun.

Olimpiada de șah 

înaintea ultimei runde

• ECHIPA U.R.S.S. — VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE
• ECOURI LA VICTORIA LUI FL. GHEORGHIU ASU

PRA

In urma remizei înregistrate în 
partida întreruptă dintre Robert 
Evans și D. Drimer, meciul Româ
nia—S.U.A., din penultima run
dă a turneului final al Olim
piadei de șah de la Havana, 
s-a terminat la egalitate: 2—2. 
Este o frumoasă performanță a 
reprezentanților noștri, datorată

LUI B. FISCHER
în special lui Florin Gheor
ghiu, care l-a învins (la pri
ma masă) în 50 de mutări pe mare
le maestru Bobby Fischer. „Tînă- 
rul mare maestru român Florin 
Gheorghiu a făcut senzație cîști- 
gînd la Fischer, care era neînvins 
pînă la meciul cu România" — 
transmite corespondentul agenției 
France Presse. în comentariul par-

AZI ÎN CAPITALĂ
CICLOCROS : finalele campionatului republican pentru 

seniori șl juniori — plecările și sosirile vor avea loc pe 
stadionul Metalurgistul (șos. Pantelimon), tncepînd de la 
ora 10.

HOCHEI: Selecționata București—S.K.A. Kuibîșev (U.R.S.S.) 
— pe patinoarul artificial „23 August", ora 18.

SCRIMA: ultima etapă a campionatului republican pe 
echipe — în sala Constructorul (fostă Recolta), de la ora 8,30.

BASCHET : Rapid—Universitatea Cluj, Constructorul—Crișul 
Oradea (meciuri din campionatul feminin, categoria A) — 
în sala Giulești, de la ora 17 ; Academia Militară — Dlnamo 
Oradea (masculin, categoria A) — în sala Dinamo, de la 
ora 17.

LUPTE: finalele campionatului republican de juniori 
(„greco-romane") — în sala Floreasca, începînd de la ora 9.

tidei (s-a jucat apărarea Nimzo- 
vici), marele maestru cehoslovac 
Ludek Pachmann remarcă stilul 
magistral de atac în care a jucat 
Florin Gheorghiu această partidă.

Celelalte întîlniri ale rundei a 
12-a s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Cehoslovacia—Cuba 3—1; 
Bulgaria—Danemarca 2,5—1,5 ; Is
landa—Norvegia 2,5—1,5; Unga
ria—R.D. Germană 2,5—1,5; Iugo
slavia—Spania 3,5—0,5 ; U.R.S.S.— 
Argentina 3—1. înaintea rundei fi
nale. în clasament conduce U.R.S.S. 
(virtuală campioană) cu 36 puncte, 
urmată de S.U.A. — 31,5, Ungaria 
— 31. Iugoslavia — 30,5 etc. Echipa 
României ocupă locul 8, cu 25 
puncte.

HANDBAL
Ieri la Cluj

Dlnamo Pitești - Dinamo Zagreb
in „Cupa orașelor

Sîmbătă, la Zurich, a avut loc tra
gerea la sorți a optimilor de finală 
pentru competiția „Cupa orașelor 
tîrguri" la fotbal. Echipa Dinamo 
Pitești va juca în compania echipei 
Dinamo Zagreb. Iată și celelalte în
tîlniri : Juventus Torino sau Vitoria 
Setubal — Dundee United ; Leeds 
United — F.C. Valencia ; Burnley —

tîrguri" la fotbal
A. C. Neapole ; Lokomotiv Leipzig — 
Benfica Lisabona sau Spartak Plov
div ; A. C. Bologna sau Sparta Pra- 
ga — West Bromwich Albion ; Kil
marnock — La Gantoise ; Eintracht 
Frankfurt — Ferencvaros Budapes
ta. Toate meciurile (tur și retur) ur
mează să se dispute înainte de sfîr- 
șitul lunii februarie 1967.

Primii pași pe drumul măiestriei. (La centrul sportiv „23 August" din Bucu
rești, în timpul unui antrenament al celor mai tinere gimnaste)

Foto : M. Andreescu

• A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNA- 
TIONAL MASCULIN • UNIVERSI
TATEA TIMISOARA A ÎNVINS SE
LECȚIONATA FEMININA A MOS

COVEI

CLUJ (coresp. „Scînteii). — In 
sala sporturilor din Cluj, aproxi
mativ 2 000 de spectatori au asistat 
sîmbătă la un interesant program 
handbalistic internațional.

In deschidere au evoluat două 
echipe feminine : Selecționata Mos
covei și Universitatea Timișoara, 
campioana țării noastre, aflată în 
pregătire pentru participarea la 
„Cupa campionilor europeni". 
Comportîndu-se foarte bine, hand
balistele timișorene au obținut o 
merituoasă victorie cu scorul de 
11—8.

în continuare s-au desfășurat 
meciurile din prima zi a turneului 
internațional la care participă se
lecționatele masculine ale Iugos
laviei, Franței, U.R.S.S. și Româ
niei (seniori și tineret). întîlnirea 
inaugurală, Franța — România (ti
neret), a dat loc la o dispută spec
taculoasă și echilibrată, în care 
avantajul pe tabela de marcaj a 
alternat cînd de o parte, cînd de 
alta. Scor final : 14—14. Dintre ti
nerii noștri handbaliști au ieșit în 
evidență Paraschiv, Popescu și 
Marinescu, autori a cîte trei goluri. 
De la oaspeți s-a remarcat Lam
bert. Ultimul meci, Iugoslavia — 
U.R.S.S., s-a încheiat, de aseme
nea, la egalitate : 17—17.

Astăzi sînt programate partidele 
România (seniori) — România (ti
neret) și Franța — U.R.S.S.

Cămășuțele și bonețelele sînt pre
zente în mai multe variante : 
din pînză cu diferite broderii, a- 
plicații, danteluțe și din tricot de 
bumbac foarte moale. Este inte
resant de semnalat că s-au găsit 
croieli noi pentru aceste piese 
care păreau de neschimbat. O 
varietate mai mare decît cea e- 
xistentă se remarcă și la piep- 
tărașe, jachete cu bonete, atît 
din pichet cit și din tricot de 
bumbac de diferite grosimi, pan
talonași de toate lungimile, pen
tru toate anotimpurile și ocaziile. 
Modelele sînt diferite, în combi
nații de culori variate și cu gar
nituri potrivite.

Și la capitolul „costumașe" sînt 
noutăți. întreprinderea „1 iunie"- 
Timișoara prezintă și îmbrăcă
minte mai groasă pentru plim
bare: un gen de salopetă din tri
cot gros de bumbac, cu glugă sau 
fără, închise cu fermoar, și cos
tumașe în culori, căptușite cu 
tricot alb pufos. Aceeași între
prindere a creat și cîteva modele 
noi de costumașe din fire sinte
tice flaușate, mai călduroase și 
cu un aspect foarte plăcut. 
Prioritatea în materie de trico
taje din fire sintetice pentru co
pii o deține însă fabrica „Some
șul" din Cluj. Creatorii s-au în
trecut în elaborarea de noi mo
dele de contexturi — de la cele 
mai dense pînă la adevărate dan
tele, de noi combinații coloris- 
tice. Ei au izbutit să convingă 
că și cele mai mici piese vesti
mentare pot fi elegante și de 
bun gust. Rochițele vaporoase în' 
culori pastel, fustițele plisate 
doar de-o șchioapă, căciulițele de 
cele mai diferite forme, jachețe- 
lele prezentate de această fabri
că întrunesc aceste calități. Ele 
au o anumită grație pe care ar 
trebui să o aibă toate obiectele 
de îmbrăcăminte destinate copii
lor.

Se știe că cei mici de tot dorm 
mult. Pentru ei deci „ținuta" de 
somn are mare importanță. In 
expoziția de care aminteam am 
văzut mai multe modele de saci 
de dormit. întreprinderea „1 Iu
nie" prezintă un model foarte 
reușit de sac de dormit din fire 
sintetice flaușate cu o ornamen
tație în relief, un adevărat cuib 
pufos și călduros pentru copilul 
de cîteva luni. Pentru cei care 
se apropie de un an, există pija
male din finet și din tricot im
primat.

Am încheiat acest sumar tur 
de orizont asupra garderobei ce
lor mici, pe care industria și co
merțul o pregătesc pentru anul 
ce vine, oprindu-ne atenția și a- 
supra confecțiilor destinate vii
toarelor mame. Fabrica de confec
ții din Arad a creat cîteva modele 
de rochii, două piese, jachete, 
fuste din stofă, diftină sau alte 
țesături groase, a căror însușire 
de căpetenie este aceea de a se 
lărgi la nevoie, fără a-și pierde 
linia inițială. Fabrica „Bega" din 
Timișoara a prezentat modele de 
rochii, bluze și fuste ușoare, co
mode pentru vară, atît pentru 
fiecare zi, cît și pentru diferite o- 
cazii.

Este de sperat că întreprinde
rile comerciale vor contracta în 
cantități suficiente și vor orga
niza în mod corespunzător desfa
cerea acestor articole, astfel ca 
cetățeanul să le găsească fără 
trudă. înființarea unor magazine 
specializate în vînzarea articole
lor pentru noii născuți, a unor 
raioane pentru viitoarele mame 
în anumite magazine de confec
ții ar fi utilă și binevenită.

Dosarul „Mînutemen“-ilor
nu s-a închis

S-a publicat în 
presă știrea privind 
procesul organizației 
de extremă dreaptă 
din S.U.A. denu
mită „Minutemen". 
Sentința dată împo
triva a 2—3 căpete
nii ale acestei orga
nizații nu poate în
chide dosarul, care 
rămîne în actuali
tate. In legătură cu 
scopurile și rolul a- 
cestei organizații, 
sînt revelatoare dez
văluirile făcute de 
ziarul „STUTTGAR- 
TER ZEITUNG" :

„în statul New 
York poliția a ares
tat 19 din membrii 
organizației minute- 
menilor și a confiscat 
depozite de arme, care 
ar fi fost suficiente 
pentru a decima un 
orășel, cu aruncătoa
re de grenade, bom
be autoconfecționate, 
arme automate și un 
milion de cartușe. „Mi- 
nutemenii' constituie 
iina din numeroasele 
organizații de extre-

mă dreaptă care răsar 
în Statele Unite ca 
buruienile. întemeie
torul organizației „Mi
nutemen", Robert Oli- 
var DePugh, care a 
inițiat'o în 1959 șj ai 
cărui discipoli 
nerează orice 
ditate, face 
fără îndoială, 
cea categorie 
rică de semidemenți 
politici, numiți în A- 
merica „lunatic frin
ge", care nu sînt însă 
în nici un caz niște 
demenți inofensivi. 
Hrana lor spirituală 
trebuie căutată la 
John , Birch Society, 
societate de extremă 
dreapta, de asemenea 
secretă.

Numele de „Minute
men" provine din tim
pul războiului de eli
berare al americanilor 
dus acum 
Pe atunci 
în rîndul 
lor rebeli 
Nouă organizații civi
le de luptă în statul 
Massachusetts, care

îi ve- 
stupi- 
parte, 

din a- 
perife-

200 de ani. 
s-au format 
strămutați- 
în Lumea

erau gata „în orice 
minut" să pornească 
la luptă împotriva u- 
niformelor roșii 
monarhului 
Astfel, prin 
men' a fost 
„un patriot 
prima linie".

Arătîndu-se că gru
parea 
zurpat 
numire 
articol 
continuare: 
nizația secretă para
militară „Minutemen" 
cu caracter antico
munist, sub condu
cerea dementului De- 
Pugh, reprezintă u- 
nul din acele fenome
ne americane care nu 
este niciodată pe de
plin explicabil străi
nilor. Potrivit indica
țiilor scrise, aflate la 
cartierul general al 
lui DePuqh, grupurile 
„Minutemen" trebuiau 
să fie restrînse, forma
te fiecare din 18 pînă 
la 36 de oameni, sub- 
împărțite în trei pînă

ale 
britanic. 

„Minute- 
desemnat 
aflat în

fascistă a 
această 
istorică, 

se spune

u- 
de- 
în 
în 

,Orga-

Ia șase echipe de cîte 
șase oameni, aceștia 
din nou împărțiți 
cuiburi de cîte 
din care numai 
membru trebuie să cu
noască pe un altul din 
celălalt cuib, sub un 
nume conspirativ. Ma
nevrele de guerilla 
desfășurate la sfîrși- 
tul săptămînii făceau 
parte de asemenea din 
instrucție, ca și alcă
tuirea de liste cu nu
mele „comuniștilor1’ 
și ale adepților lor 
care trebuiau 
la timp.

Nimeni nu 
exactitate cît 
este organizația „Mi
nutemen*. Ea este deo
sebit de dezvoltată în 
California, dar afirmă 
că are în total 25 000 
de adepți în 40 de 
state federale. Politia 
șterqe un zero din a- 
ceastă cifră, dar și 
2—3 000 de fanatici 
semidemențl cu arme 
în mînă reprezintă un 
Dericol series".

în 
trei, 

un

lichidați

știe cu 
de mare

S;:

Această statuie care face parte 
din tezaurul artistic mondial este 
un exemplu tipic de ornament fu
nerar din regiunea Kafiristan din 
nord-estul Afganistanului. Statuia 
de lemn, înaltă de peste doi metri, 
reprezintă un bărbat în costum 
național care călărește, fără hă
țuri, pe un cal. Ceea ce atrage în 
mod deosebit atenția specialiștilor 
6ste faptul că statuia a fost reali
zată într-o regiune în care calul 
este aproape necunoscut.

„ Consumați 
condimente"

„Evitați condimentele iuți". De 
generații întregi medicii dau a- 
cest sfat bolnavilor în diverse tul
burări gastrice și nervoase. Re
cente cercetări ale Institutului 
Max-Planck din Dortmund par 
însă să confirme din ce în ce 
mai mult constatarea mai veche '

a medicinei populare că unele 
condimente, mai ales piperul, pot 
fi folosite ca mijloace preventi
ve împotriva unor complicații 
periculoase ale aparatului circu
lator, ca tromboze și embolii. Alte 
experiențe făcute cu boia de ar
dei au dus la rezultate asemă
nătoare. După consumarea unei 
mîncări de orez ardeiate, se a- 
rată în revista medicală vest- 
germană „Cercetarea aparatului 
circulator", cantitatea de sînge 
pe care inima o pulsează la fie
care contracție se reduce mai 
întîi pentru scurt timp, pentru a 
crește după aceea pentru o du
rată îndelungată. Prin aceasta se 
confirmă o teorie veche a medi
cinei populare și anume că bo- 
iaua activează funcția cardiacă.

Se caută două filme
Regiunea de junglă din nordul 

Argentinei este cercetată cu a- 
mănunțime. Motivul ? Se caută 
două filme color, de o mare im
portanță științifică, făcute cu o- 
cazia recentei eclipse totale de 
soare. Imaginile din aceste filme 
au fost luate la o înălțime de 270 
km de două rachete franceze 
Titus și apoi catapultate cu aju
torul unor parașute. Pînă acum 
nu se cunoaște locul lor de ate
rizare.

Descoperirea unui 
tezaur spaniol

Patru scafandri au descoperit 
pe fundul oceanului, în apropiere 
de localitatea Marathon, statiil 
Florida, un tezaur spaniol din 
care au scos la suprafață pînă 
acum monezi în valoare de 50 000 
de dolari. Ei au anunțat că întreg 
tezaurul ar putea să depășească 
ca valoare 2 milioane dolari.

Navele spaniole care transpor
tau tezaurul, alcătuit în cea mai 
mare parte din monede de aur 
și argint, s-au scufundat în 1733 
în urma unui uragan.

O nouă ipoteză despre 
suprafața Lunii

In legătură cu cele 48 de foto
grafii transmise de sonda lunară 
„Lunar-Orbiter-2", Thor Karlstrom, 
de la serviciul geologic ameri
can, a declarat că dacă terenul 
lunar pare a fi în general plat, 
anumite asperități riscă să con
stituie un obstacol pentru asele
nizarea navelor spațiale. El și-a 
însoțit afirmațiile de prezentarea 
unei fotografii reprezentînd o zo
nă cu dimensiuni între 33 și 38 
km, în care pot fi distinse cra
tere cu diametru de 170 m. „Zo
nele fără cratere, a spus el, sînt 
foarte strimte pentru a permite 
aselenizarea".

La intrarea unui mare restaurant 
din Rorschach (Elveția) a fost pus 
recent un afiș neobișnuit. El atrage 
atenția consumatorilor că perso'a 
nele îmbrăcate sau pieptănate ir. 
decent nu au acces în local.
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BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Cu prilejul începerii construcției 
unei clădiri 
general al

R. F. G.

M

Inotind în contra
curentului

La UNESCO Mesajul lui Ho Și Min

BELGIENII

destinate cartierului 
a_____ __ Comandamentului su
prem al forțelor N.A.T.O. din Eu
ropa pe teritoriul bazei militare 
„Casteau", locuitorii din orașul 
belgian Monsa, aflat în vecinătatea 
bazei, au organizat vineri o de
monstrație de protest. Participanții 
au condamnat hotărîrea guvernu
lui de a accepta pe teritoriul Bel
giei amplasarea unor organisme 
militare șl politice ale N.A.T.O. și 
au cerut retragerea țării din 
N.A.T.O. în aceeași zi, a avut Ioc 
o demonstrație și la Bruxelles.

Rezultatele parțiale ale alegerilor legislative ce au avut loc marți în Bra
zilia indică — așa cum era deja prevăzut — o victorie a partidului de 
guvernămînt. Candidafii guvernamentali conduc în 14 state federale, iar 
cei ai opoziției în șapte. Alegerile, după cum s-a anunțat, s-au soldat cu 
numeroase incidente, lată în fotografie un aspect de la o manifestație a 

studenților universității din Rio de Janeiro

BONN 19 (Agerpres). — Dumini
că au loc în landul Bavaria din 
Germania occidentală alegeri pen
tru desemnarea parlamentului 
local. După unii observatori, ele 
sînt un test hotărîtor pentru găsi
rea unei 
litice de 
votului 
viitoarea 
se va constitui 
mocrați și social-democrați sau 
între aceștia din urmă și liber- 
democrați.

Aproximativ 6,8 milioane de ale
gători sînt chemați să-și dea vo
tul uneia sau alteia din grupările 
politice autorizate să participe la 
scrutin.

% ineri seara s-a
f ff & încheiat con-
\ W f ferința anuală

a parlamentari
lor din N.A.T.O. 

Atmosfera în care a debutat 
și s-a desfășurat reuniunea 
a oglindit fidel impasul prin 
care trece N.A.T.O., contra
dicțiile insolubile care ma
cină alianța nord-atlantică, 
între care, în primul rînd, 
antagonismul dintre caracte
rul său agresiv, anacronic 
și voința popoarelor de pace 
și progres.

Sesiunea s-a ținut și de

de instrument al dominației 
americane asupra parteneri
lor atlantici.

Astfel, din. spusele unor 
parficipanți, printre care 
generalul american Lemnif- 
zer, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O. din Euro
pa, senatorul Jackson 
(S.U.A.), a reieșit clar in
tenția căpeteniilor N.A.T.O. 
de a nu aduce nici o mo
dificare strategiei N.A.T.O. 
și de a desfășura în conti
nuare cursa înarmărilor con
venționale și nucleare. A 
revenit secretarului general

difiile decalajului economic 
dintre S.U.A. și Europa occi
dentală, ale avantajului nu
clear american, pe care s-ar 
baza în continuare N.A.T.O.- 
ul astfel „reformai", „asocia
ția" preconizată nu s-ar tra
duce decît prin menținerea 
și consolidarea dominației a- 
mericane pe continent.

Cum este conceput însă 
așa-zisul „pilon european" ? 
Din declarațiile lui Hoosen 
rezultă că el are în vedere 
crearea unei „organizații de
fensive europene" ca te
melie a proiectatei unificări

soluții actualei crize po- 
la Bonn. De configurația 
bavarezilor depinde dacă 

coaliție guvernamentală 
între creștin-de- 

și social-democrați

Propuneri ale României 
privind intensificarea 
cooperării culturale

PARIS 19 (Agerpres). — în sub
comisia programului UNESCO 
a fost dezbătut capitolul pri
vind problemele culturale din 
programul UNESCO pe anii 1967 
și 1968. Reprezentantul român, Va
lentin Lipatti, a prezentat, în ca
drul dezbaterilor asupra acestui ca
pitol, propunerile delegației româ
ne cu privire la organizarea de că
tre UNESCO a unei reuniuni in
ternaționale pe tema „Izvoarele ar
heologice ale civilizației europene". 
Vorbitorul a subliniat interesul pe 
care, o gtare reuniune îl prezintă 
pentru intensificarea cooperării 
culturale și științifice pe plan euro
pean. Propunerea României a fost 
sprijinită de delegațiile Italiei, 
U.R.S.S., Libanului, Greciei, Tuni
siei, Iugoslaviei și Coastei de Fildeș, 
și apoi adoptată în unanimitate.

★
în subcomisia programului care 

dezbate capitolul informației din

proiectul de program pe 1967—1968, 
a luat cuvîntul delegatul român, 
Claudiu Ionescu Bujor, care a 
subliniat rolul important ce revine 
presei, radioului și televiziunii, pu
blicațiilor UNESCO și în general 
tuturor mijloacelor de informare, 
pentru dezvoltarea înțelegerii și 
cooperării internaționale. Delega
tul român a propus organizarea 
sub egida UNESCO a unei reuni
uni internaționale a reprezentan
ților presei studențești, la care să 
se examineze căile prin care pu
blicațiile de tineret și studențești 
pot să contribuie la o largă răs- 
pîndire a principiilor Declarației 
privind promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere între 
popoare, adoptată de O.N.U. în 
1965.

La propunerea delegatului ro
mân, în calendarul UNESCO au 
fost incluse — pe lîngă aniversarea 
altor personalități eminente — ani
versarea în 1967 a personalităților 
românești Grigore Antipa, Ion Ata- 
nasiu, Mihail Kogălniceanu, Titu 
Maiorescu și D. Voinov, iar în 1968 
aniversările lui Barbu Delavrancea, 
Ion Ionescu de la Brad, Costache 
Negruzzi și Emil Racoviță.

HANOI 19 (Agerpres). — Ho Și 
Min, președintele R. D. Vietnam, a 
trimis un mesaj cunoscutului filo
zof britanic, lordul Bertrand Rus
sel, inițiatorul Tribunalului inter
național pentru condamnarea cri
melor de război comise de ameri
cani în Vietnam. în mesaj se ara
tă că poporul vietnamez, care luptă 
pentru victoria deplină a cauzei 
sale, acordă o înaltă prețuire și 
sprijină pe deplin inițiativa lordu
lui Bertrand Russel.

Condamnarea monstruoaselor a- 
trocități și crime săvîrșite de ame
ricani în Vietnam de către Tribu
nalul internațional va spori indig
narea lumii împotriva agresorilor 
și va intensifica mișcarea de pro
test a popoarelor din toate țările, 
care cer ’ncetarea acestoi- acte de 
război și retragerea trupelor S.U.A. 
și satelite din Vietnam — se arată 
în continuare în mesaj. Relevînd 
importanța internațională a aces
tei inițiative pentru apărarea jus
tiției și dreptului la autodetermi
nare al popoarelor, în mesaj se 
subliniază că „tribunalul va con
tribui la trezirea conștiinței po
poarelor lumii, care se opun im
perialiștilor americani".

★
într-o telegramă de răspuns la 

mesajul președintelui R. D. Viet
nam, Ho Și Min, conducerea Tri-

bunalului internațional pentru an
chetarea crimelor de război comise 
de americani în Vietnam sublinia
ză că tribunalul se angajează să 
facă o anchetă riguroasă asupra 
faptelor referitoare la războiul dus 
de Statele Unite împotriva poporu
lui vietnamez și exprimă convinge
rea că această anchetă va stabili 
pe deplin responsabilitățile. ce re
vin agresorilor, servind astfel in
teresele eroicului popor vietnamez.

i
0 cicatrice

care acuză...

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală finlan
deză, condusă de primul ministru 
Rafael Paasio, și-a încheiat vizita 
oficială de șase zile în Uniunea 
Sovietică. în comunicatul publicat 
la Moscova se arată că relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și Fin
landa sînt bune și contactele sta
bilite între cele două țări în dife
rite domenii dau rezultate favora
bile. Părțile au constatat dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
ele și și-au exprimat părerea că în 
acest domeniu există încă multe 
posibilități nefolosite.

Note de protest 
ale R. D. G.

BERLIN 19 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane a adresat guvernelor Marii 
Britanii, Franței,. Statelor. Unite și 
Republicii Federale a Germaniei 
note de protest în legătură cu 
încălcări din partea •- autorităților 
vest-germane la frontiera de pe 
Elba dintre R.D.G. și R.F.G. în note 
se amintește că la 18 octombrie, 
ambarcațiuni ale unităților 
grăniceri ale R.F.G. 
apele teritoriale ale 
ceastă acțiune au 
asemenea, unități 
Marii Britanii staționate pe teri
toriul R.F.G.

Guvernul R.D.G. protestează 
energic împotriva violărilor fron
tierei — acte primejdioase, care 
contravin normelor dreptului in
ternațional — pentru care guver
nul R.F.G. poartă întreaga răspun- . 
dere.

ză drept variantă penfrd 
N.A.T.O. menține în fapt 
toate viciile fundamentale, 
care au dus la impasul 
actual din N.A.T.O., este 
profund contrariu curen
tului care se manifestă 
cu fol mai multă forță în 
întreaga Europă spre depă
șirea divizării artificiale a 
continentului. Ceea ce do
resc popoarele europene 
este nu consacrarea blocuri
lor militare, ci lichidarea a- 
cestora, dezvoltarea legătu
rilor între toate statele euro
pene, pe baza egalității în 
drepturi și respectului inde
pendenței și suveranității 
naționale, făurirea unui sis
tem real de securitate ge- 
neral-europeană.

Parlamentarii prezențl la 
conferința de la Paris, care 
se va numi de aci înainte 
„Adunarea nord-atlantică", 
au înțeles că nu pot ignora 
existența și forța crescîndă a 
acestei năzuințe, exprimate 
în diferite forme, fără riscul 
de a se izola de alegătorii 
lor. De aceea, o serie de 
vorbitori, ca și documentele 
finale, s-au pronunțat în fa
voarea destinderii interna
ționale. în comunicat se ex
primă intenția de a purta 
discuții cu parlamentarii din 
țările răsăritene în perspec
tiva unor convorbiri oficiale, 
al căror scop să fie reduce
rea efectivelor militare. Este 
bine cunoscut că în Declara
ția de la București cu privire 
la securitatea europeană'.ță
rile socialiste semnatare"; i 
arătat că sînt gata să caute, 
împreună cu alte state, căi 
reciproc acceptabile pentru 
consolidarea păcii în Europa 
și au chemat guvernele și 
parlamentele tuturor țărilor 
europene să contribuie la 
realizarea acestui nobil o- 
biectiv. Problema constă 
în aceea ca eforturile tutu
ror statelor să meargă în 
această direcție constructivă 
și nu înlr-un sens contrar 
năzuințelor popoarelor eu
ropene, intereselor lor de 
pace și securitate.

politice. Chiar șl numai de
numirea aceasta evocă fai
moasa C.E.D. (Comunitatea 
defensivă europeană), pro
iect care încă cu 12 ani în 
urmă a fost înfrînt categoric 
în parlamentul francez ca 
fiind incompatibil cu suve
ranitatea națională. Poate fi 
însă ignorat faptul că în a- 
cesf răstimp s-au afirmat în
tr-o măsură crescîndă voin
ța și capacitatea popoare
lor vest-europene de a-și 
apăra și promova indepen
dența, interesele lor națio
nale ?

în plus, apare evident că 
aplicarea ideii „pilonului 
european", „a armatei euro
pene” nu ar face decît să a- 
dîncească actuala divizare a 
continentului, să complice 
problemele nerezolvafe, să 
sporească încordarea. Astfel, 
ceea preconizea-

al N.A.T.O., Manlio Brosio, 
și ministrului înarmării al 
R.F.G., von Hassel, sarcina 
de a căuta „justificări" pen
tru o asemenea orientare, 
sarcină cu atît mai ingrată 
cu cît mitul „amenințării 
din Răsărit", care a servit 
ca platformă ideologică 
pentru existența N.A.T.O., 
s-a destrămat complet în 
ochii popoarelor. Adevăra
tul sens al perorațiilor lui 
Manlio Brosio a reieșit în
să nu din ce a spus el la 
Paris, ci din faptul că în 
mijlocul dezbaterilor a ple
cat la Washington unde s-a 
declarat împotriva oricărei 
„diminuări a eforturilor mi
litare’ și a oricărei redu
ceri a efectivelor militare a- 
mericane din Europa. în 
ceea ce privește delegația 
vesf-germană, ea a insistat 
asupra „participării lă res
ponsabilitățile r 
formulă care exprimă 
fențiile R.F.G. privind 
sul la arma atomică.

Se știe că unul din 
vele care trezesc îngrijora
rea opiniei publice vesl-eu- 
ropene îl constituie riscul ca 
țările respective să fie atrase 
în conflicte militare care nu 
au nimic comun cu intere
sele lor naționale. Or, la 
conferință, senatorul ameri
can Javits, raportor al co
misiei politice, a preconizat 
„globaiizarea" răspunderilor 
alianței alanfice în lume, a- 
dică în afara zonei geo
grafice acoperite de tratatul 
nord-aflantic. Nu este greu 
să se vadă în spatele acestei 
formule intenția de a înhă
ma pe aliații europeni Ia ca
rul războiului de agresiune 
al S.U.A. în Vietnam. O 
asemenea perspectivă nu 
face decît să întărească pă
rerea acelor oameni lucizi 
din Occident care consideră 
că N.A.T.O. nu numai că nu 
apără securitatea lor, dar 
devine din ce în ce mai 
mult un factor de insecuri
tate.

„Reformarea* organizato
rică a constituit un punct 
important pe agenda con
ferinței. Ce rețete au fost 
oferite pentru lecuirea ma
ladiilor de care suferă or
ganismul atlantic ? Atît sena
torul american Javits, cît și 
deputatul englez Hoosen, 
raportor al comisiei pentru 
reforma N.A.T.O., s-au pro
nunțat în esență pentru for
mula unei comunități atlan
fice, bazată pe ideea a „doi 
piloni gemeni" : S.U.A. și 
Europa occidentală unifica
tă. De fapt este vorba de 
un vechi slogan american, 
menit să dea impresia că 
hegemonia americană (lea
dership), care trezește atî- 
ta nemulțumire în rîndul a- 
liaților europeni, va fi înlo
cuită cu un fel de „asociație’ 
între egali (partnership). Este 
lesne de înțeles că în con-

astă dată la sediul de la 
Paris al organizației, dar 
nimeni n-a mei speraf în- 
fr-un rendez-vous pentru Ia 
anul în același decor pari
zian, dată fiind mutarea se
diului în Belgia. La ședin
ța inaugurală a lipsit tradi
ționala alocuțiune de „bun 
venit’ din partea guvernu
lui țării-gazdă. Fiecare par
ticipant trăia 
produs 
Franței din organismele in
tegrate ale 
consecințele acestui eveni
ment au constituit o preocu
pare majoră pentru confe
rință.

Dar nu era vorba numai 
de Franța. în dreptul plă
cuței pe care scria „Dane
marca", scaunele au rămas 
tot timpul goale, delegații 
danezi fiind reținuți acasă 
din cauza crizei de guvern. 
Delegațiile din Olanda si 
R.F.G. au sosit la conferință, 
cu foafe că și în aceste țări 
aveau loc crize de guvern, 
care în nici un caz nu sînt 
străine de ceea ce se în- 
fîmplă în cadrul N.A.T.O. 
în mod deosebit, demisia 
cancelarului Erhard este u- 
nanim apreciată 
fleefare 
politicii 
delegații 
Belgia, 
etc.) au 
impresia 
de fenomene : pe de o par
te, multiplele manifestări 
din țările respective de 
ostilitate crescîndă a opiniei 
publice față de N.A.T.O., 
față de hegemonia ameri
cană în cadrul alianței și, 
pe. de altă parte, tendințe
le, fot mai marcate chiar în 
cercurile conducătoare, spre 
dezvoltarea relațiilor între 
țările europene din Apus și 
din Răsărit, spre îmbunătă
țirea climatului internațional 
în Europa și în lume.

întrunită în asemenea 
condiții, conferința parla
mentarilor din N.A.T.O. a 
făcut „bilanțul dificultăților 
actuale" și a conchis cvasi
unanim că o „revizuire" a 
N.A.T.O. va fi inevitabilă, 
mai ales că se apropie cu 
pași repezi scadența fati-' 
dică : anul 1969, cînd ex
piră valabilitatea inițială a 
Tratatului nord-atlanfic. Cum 
văd însă protagoniștii 
N.A.T.O. această „revizui
re" ? Din declarațiile acelor 
parficipanți, care sînt cotați 
printre cei mai înverșunați 
partizani ai „aflantismului" 
și care au dat de fapt fo
nul conferinței, reiese că 
preocuparea primordială a 
fost de a se da gir acelor 
proiecte care tind să cree
ze impresia unei adaptări a 
N.A.T.O. la realitățile inter
naționale schimbate, dar în 
fond de a nu modifica nici 
esența agresivă a acestui 
bloc militar, nici rolul său

astfel șocul 
de desprinderea

N.A.T.O., iar

nucleare", 
pre- 

acce-
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moti- 
rijora- 
sl-Lucrurile s-au petrecut a- 

cum patru săptămâni in orașul 
Hiep Hoa, una din nenumăra
tele localități nord-vietnameze 
care devin, zi de zi, ținte ale 
atacurilor barbare ale aviației 
S.U.A. în timpul unuia din a- 
tacuri, printre victimele din 
rîndurile populației civile — 
femei, copii, bătrîni — a fost 
și Le Thi Khuong, care aștep
ta, de la o zi la alta, să nască. 
O schijă provenită de la una 
din miile de bombe lansate 
asupra orașului a lovit-o în 
abdomen. Sub ploaia de bombe 
sanitarii au dus-o pe Khuong 
de urgență la spital. Medicii 
au recurs la cezariană și au

ca o re- 
puternică a crizei 
atlanfice. Și alfe 
parlamentare (din 
Norvegia, Turc'a 
sosit la Paris sub 
a două categorii

de 
au pătruns în 
R.D.G. La a- 
participat, de 

ale trupelor

a! P.M.S.U

aprobat în unanimi-

Stroessner manevrează

Mitica noastră Ședința C. C
9 5

Interviu acordat de 
șahinșahul Iranului —

TEHERAN. „Iranul are dreptul 
să obțină, pentru bogățiile sale 
naturale, venituri proporționale 
cu populația sa de 25 milioane 
de locuitori", a declarat șahinșa
hul Iranului într-un interviu acor
dat ziarului „Corriere della Sera". 
El s-a referit la acțiunile Consor
țiului internațional al petrolului 
care, după cum s-a mai anunțat, a 
respins cererea îndreptățită a gu
vernului acestei țări ca consor
țiul să sporească producția de 
petrol, sursă însemnată de veni
turi pentru dezvoltarea economiei 
iraniene. Consorțiul adoptă mă
suri unilaterale — a declarat șa
hinșahul Iranului — și va trebui 
să se aștepte la același lucru din 
partea noastră. Ar fi o gravă e- 
roare să se creadă că situația din 
1951, cînd sondele au rămas în
chise timp de doi ani, se va re
peta. Condițiile sînt azi profund 
schimbate. Avem numeroși cum
părători în Europa, răsăriteană- șl 
occidentală... Cauza noastră este 
justă întrucît resursele noastre 
trebuie să fie destinate dezvol
tării noastre economice. „Politi
ca noastră externă nu se inspiră 
decît din interesul țării".

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
La Budapesta a avut loc o ședință 
a Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar. 
Jânos Kâdâr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. a prezentat proiectul 
raportului de activitate al C.C. și 
proiectul de rezoluție a Congresu
lui al IX-lea, care va începe la 28 
noiembrie a.c. A mai fost prezen
tat proiectul de hotărîre cu pri
vire la unele modificări ale statu
tului P.M.S.U., care va figura, de 
asemenea, pe ordinea de zi a con
gresului. După dezbatere, Comitetul 
Central le-a 
tate.

Comunicat comun 
cehoslovaco- 
etiopian

scos copilul. Era o fetița. Ea 
sîngera puternic dintr-o rană 
adincă, ceva mai jos de tîm- 
plă. Schija care a perforat ab
domenul mamei a lovit și co
pilul.

Le Thi Khuong și fetița ei au 
supraviețuit.

Cicatricea de pe fața acestui 
nou-născut este încă un act 
zguduitor de acuzare la adre
sa agresorilor.

Mai multe mii de londonezi s-au strîns zi
lele trecute în fața intrării unui cinematograf 
din West End în speranța că vor putea viziona 
un film documentar despre Canada, intitulat 
„Minunatul domeniu". Majoritatea au trebuit 
însă să se întoarcă la casele lor. sala avînd o 
capacitate de numai 700 de locuri. Faptul re
latat de ziarul „New York Herald Tribune" nu 
a trecut neobservat, el avînd o semnificație 
amară. Lipsiți de posibilitatea de a munci — 
unul din primele efecte ale măsurilor econo
mice — mulți englezi au luat hotărîrea să emi
greze spre alte țări ca, de pildă, Canada, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, S.U.A. 
Așa se face că, începînd din luna iulie, cînd 
guvernul laburist a anunțat „înghețarea sala
riilor", birourile de imigrare din Anglia au 
fost pur și simplu asaltate. Iată cîteva date 
semnificative : în Canada, care în 1961 pri
mea doar 12 000 de imigrați, oînă la sfîrșitul 
anului 1966 sînt așteptați 70 000. în primele 
șase luni ale acestui an, în Australia au emi
grat 37 000 de englezi.

Graficul de sus înfățișează evo
luția emigrărilor în perioada 1959— 
1965. în acest an, curba emigrărilor 
va indica o creștere mult sporită.

UGANDA:

Starea de urgență 
prelungită cu încă 6 luni

KAMPALA 19 (Agerpres). — 
Parlamentul Ugandei a hotărît la 
18 noiembrie să se prelungească cu 
încă șase luni starea de urgență în 
provincia Buganda, unde se găseș
te și capitala tării, Kampala. A- 
ceastă hotărîre a fost luată în 
urma unui raport prezentat de mi
nistrul de interne, potrivit căruia 
situația în regatul bugandez nu a

fost complet restabilită. Starea de 
urgentă a fost decretată în primă
vara acestui an, după ce revolta 
regelui Bugandei, Mutessa II, îm
potriva guvernului de la Kampala 
a fost lichidată, fără a se reuși 
însă să se pună capăt rezistenței 
și actelor de provocare ale marilor 
feudali.

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
A fost dat publicității comunicatul 
comun cehoslovaco-etiopian sem
nat la încheierea vizitei în Etiopia 
a președintelui R. S. Cehoslovace, 
Antonin Novotny. In comunicat 
se reafirmă convingerea că re
lațiile internaționale trebuie să 
se bazeze pe principiile respectării 
suveranității, integrității teritoriale 
și neamestecului în treburile inter
ne ale altor state, pe principiile 
coexistentei pașnice. în comunicat 
este exprimat sprijinul deplin al 
celor două părți față de lupta țări
lor africane împotriva colonialis
mului sub toate formele sale de 
manifestare. Schimbul de opinii a 
arătat că Cehoslovacia și Etiopia 
acordă o mare însemnătate adop
tării de măsuri concrete pentru a- 
sigurarea securității în Europa, 
Asia și Africa. Ele acordă o mare 
însemnătate creării de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii.

Cele două părți au examinat cu 
profundă neliniște evoluția eveni
mentelor din Vietnam, exprimîn- 
du-și părerea că> războiul din Viet
nam constituie o amenințare se
rioasă la adresa păcii și securității 
internaționale. Ele au ajuns la 
concluzia că . problema vietnameză 
poate fi soluționată . în baza acor
durilor de la Geneva din 1954 și 
în baza respectării drepturilor și 
intereselor poporului vietnamez.

n ROMA. Subsecretarul de stat la Ministerul 
de Externe italian, Giorgio Oliva, a decla

rat în Parlament că guvernul este gata să asi
gure repatrierea tuturor emigranților italieni 
din Australia care doresc să se reîntoarcă în 
țară pentru a evita de a fi încorporați în ar
mata australiană și trimiși să lupte în războiul 
agresiv din Vietnam.

SARAIEVO. In continuarea vizitei în Bos
nia și Herțegovina, președintele R.S.F. 

Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a fost oaspetele 
unor întreprinderi industriale și al unor centre 
miniere din această republică. Președintele s-a 
interesat de activitatea acestor unități, de suc
cesele și greutățile lor. I. B. Tito a vorbit cu 
acest prilej despre aplicarea reformei econo
mice în Iugoslavia.

In Paraguay terme
nul viitoarelor alegeai 
prezidențiale este anul 
1968. Potrivit constitu
ției în vigoare, pre
ședintele în funcțiune 
— în prezent genera
lul Stroessner — nu 
poate fi reales decît 
o singură dată. Or, în 
cazul lui Stroessner 
care a pus mîna pe 
putere în 1954 prinfr-o 
lovitură de sfat milita
ră, apoi a fost „ales" 
președinte în 1958 și 
„reales" în 1963, pro
blema este deosebit de 
presantă.

Preocupat de viito
rul său, dictatorul pa-

raguayan a prezentat 
recent congresului un 
proiect de lege care 
prevede ținerea de 
alegeri pentru o adu
nare constituantă. Fo-

președ’nfe. S-au luat și 
măsurile adecvate care 
să asigure succesul 
manevrei : de la ale
geri sînt excluse toate 
forjele progresiste. Stroessner,

MOSCOVA. Intre 20 noiembrie și 30 de
cembrie 1966, anunță TASS, în Uniunea 

Sovietică vor fi efectuate lansări de rachete 
purtătoare în direcția unei zone a Pacificului 
cu raza de 40 mile marine și centru] avînd ur
mătoarele coordonate: 0 grade 5 minute lati
tudine sudică și 163 grade 45 minute longitu
dine vestică. Guvernul U.R.S.S. cere ca această 
zonă să fie evitată de nave și avioane.

NOTE
astfel constituit 

avea misiunea să 
în decurs 
constituția,

fel îneît să-i

rul
ar
modifice, 
de 3 luni, 
în așa
permită lui Stroessner 
să fie din nou „reales"

Ce se va înfîmpla 
însă, dacă, în pofida 
acestor măsuri, aduna
rea constituantă nu va 
include prevederea do
rită de Stroessner în 
noua constitufie ? Po-

trivif observatorilor po
litici din Asuncion, exis
tă o variantă și pen
tru acest caz, aceea a 
creării funcției de vice
președinte, în prezent 
inexistentă.
care este și comandan
tul suprem al armatei, 
ar putea cumula și 
funcția de vicepre
ședinte,

Oricum 
zarurile, 
după cum 
și luat de ____
toate măsurile pentru 
a-și asigura o nouă pe
rioadă de dictatură.

ar cădea 
Stroessner, 

se vede, a 
pe acum

G. D.

||| ROMA. în delta Padului, unde s-au 
gislrat pagube mari după inundațiile 

4 noiembrie, situația se menține gravă.

înre- 
de la 
Unul 

din digurile de pe fluviu s-a rupt, provocînd o 
nouă revărsare a Padului. Pagubele materiale 
datorate celei de-a doua ’nundații nu se cunosc 
încă. Deși condițiile meteorologice se mențin 
nefavorabile, operațiunile de evacuare a pomi- 
lației continuă. Localitățile Scardovari și Bo
nelli sînt complet acoperite de apă. Marea 
Adriatică a înaintat la Porto Toile (localitate 
avînd 12 000 de locuitori), ajungînd în unele 
puncte pînă Ia acoperișurile caselor și a înecat 
8 000 de hectare de teren.
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