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întrevedere la C.C. al P.C.R■

cu delegația Partidului celor
UZINA MECANICA DIN TR. SEVERIN: Aspect de pe șantierul de construcție a navelor

(Foto Agerpres)ce muncesc din Vietnam

CUM SE FACE CONTROLUL Șl ÎNDRUMAREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICO - FINANCIARE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Luni dimineața, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., au avut o între
vedere cu delegația Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, condusă 
de tovarășul Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al R. D. Vietnam. De
legația, în drum spre patrie, a făcut 
un scurt popas în țara noastră, ve
nind de la Sofia, unde a luat parte

la lucrările Congresului al IX-lea 
al P. C. Bulgar.

La întrevedere a participat Va
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D.
rești.

întrevederea 
tr-o atmosferă

Vietnam la Bucu-

s-a desfășurat în- 
caldă, prietenească.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit luni la amiază o masă în 
cinstea delegației Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, condusă 
de tovarășul Nguyen Duy Trinh.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, precum și 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A participat, de asemenea, Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

(Agerpres)

a președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica
începerea

convorbirilor
oficiale

La Palatul Abdine

La aceste întrebări răs
punde tovarășul MIHAI 
UBORNY, vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole

Să nu Uităm: Ș| El VOR FI,
Constituirea uniunilor coopera

tiste, ca organe de îndrumare și 
conducere a activității cooperati
velor agricole, a făcut necesară 
crearea unui corp de inspectori 
contabili, care să asigure controlul 
și îndrumarea fînanciar-contabilă 
a cooperativelor agricole. Efectele 
acestei măsuri se resimt în foarte 
multe cooperative agricole. Dato- 

■ j rită ajutorului concret, permanent 
I I acordat de aceste cadre, evidența 
*) contabilă este mai bine pusă la 

P"Kct, problemele financiare sînt 
m-Ji bine urmărite. Totodată, prin 
i '■ermediul grupelor de inspectori, 
birourile executive ale uniunilor 
raionale și regionale sînt informate 
mai amănunțit despre activitatea 
cooperativelor agricole, au posibi
litatea să ia măsuri mai concrete 
pentru îmbunătățirea ei.

O latură importantă a muncii 
inspectorilor contabili este cea de 
îndrumare. Pentru a fi ___
entă, munca de îndrumare tre
buie să se facă tot prin' control, 
bineînțeles,.în proporții reduse față 
de cel efectuat în cazul reviziilor. 
Lipsa unei îndrumări concrete, 
bazate pe un control exigent, per
manent, asupra consumului de 
zile-muncă, situației debitorilor, 
organizării evidenței și a întocmi
rii documentelor la ateliere și bri
găzi, folosirii judicioase a mijloa
celor bănești, valorificării produ
selor etc. nu permite lichidarea 
cu operativitate a neajunsurilor 
care se ivesc, fac ca deficiențele 
în organizarea și conducerea acti
vității financiare să persiste multă 
vreme, și anume pînă la efectuarea 
reviziilor.

Cu ocazia reviziilor făcute la 
cooperativa agricolă Găiseanca, 
regiunea Galați, au fost scoase la 
iveală o serie de neajunsuri. Si
tuațiile care evidențiază consumul 
de nutrețuri n-au fost completate 
cu numărul de animale furajate, 
din care cauză nu se poate 
noaște cum au fost hrănite 
malele, dacă rațiile stabilite 
fost respectate. Au fost scoase 
din inventar bunuri în valoare de 
187 000 lei fără a se întocmi docu
mente legale. Dacă asemenea pro
bleme ar fi fost urmărite mai a- 
tent de inspectorii contabili, dacă, 
pe baza controlului exercitat, ei 
ar fi dat îndrumările necesare și 
ar fi urmărit îndeplinirea lor, nea
junsuri ca cele semnalate mai sus. 
ar fi fost operativ înlăturate.

Alegerea problemelor pe care 
inspectorii și le propun să le con
troleze trebuie făcută cu mult dis- 
cernămint. de la caz la caz, astfel 
încît să se verifice aspectele cele 
mai reprezentative ale activității 
cooperativei respective. Aceasta 
presupune însă două lucruri. Pri
mul : înainte de a pleca pe te
ren inspectorii contabili să cerce
teze ultimul proces verbal întoc
mit în unitatea în care urmează să 
se deplaseze și să se consulte cu 
secțiile uniunii pentru a afla greu
tățile și „părțile mai slabe" ale ac
tivității cooperativei respective. Al 
doilea: o dată ajunși în unitate, să 
se documenteze temeinic, să stea 
de vorbă cu conducerea acesteia, 
cu brigadieri, șefi de ateliere, coo
peratori etc., întrucît numai astfel 
pot sesiza anumite deficiențe asu
pra cărora trebuie să insiste mai 
mult în timpul controlului. Proce- 
dînd astfel, inspectorii contabili 
pot aduce o contribuție reală la 
prevenirea și eliminarea nereguli
lor în activitatea economico-finan- 
ciară.

efici-

cu- 
ani- 

au

I

(Continuare în pag. a III-a)

LA RÎNDUL LOR, PĂRINȚI
Mihai STOIAN

Un adevăr elementar: copiii noștri vor fi, la 
rîndul lor, părinți; copiii copiilor noștri vor fi și 
ei, cîndva, părinți. Lucrurile par a fi extrem de 
simple. Practica vieții demonstrează însă că me
rită să fie mai îndeaproape cercetat felul în 
care mama și tatăl (și nu numai ei !) știu să-și 
dirijeze copiii, să le ușureze trecerea de la un 
stadiu de vîrstă la altul.

Dar școala, cea care are posibilitatea să se 
ocupe sistematic și științific, cu desăvîrșită 
competență și pondere, de profilul — prezent și 
viitor — psihic, fizic și social al copiilor noștri? 
Dar ceilalți factori educativi? Cum trebuie să se 
facă educația în acest sens?

Curiozitate
și cunoaștere

— Nu în sine ne intere
sează această educație, 
ci în virtutea viitoarei 
existențe a familiei, a ma
ternității, a paternității, a 
faptului că tinerii de as
tăzi sînt părinții de mîine, 
ne spune Aurora Calleya- 
Săftoiu, psiholog la Cen
trul de neuropsihiatrie 
din București. De obicei 
se consideră că este pur 
șl simplu vorba de o in
formare anatomico-fiziolo- 
gică, dar e evident că pri
mordială este educarea 
psihică. Pe de altă parte, 
întreprinzînd, în cadrul 
unui colectiv, o cercetare 
pe un număr de 340 elevi 
(219 fete și 121 băieți) în
tre 12—18 ani, am consta
tat la ei o totală ignoran
ță în domeniul respectiv 
ca, de pildă, la fetele pu
bere, lipsa celor mai ele
mentare noțiuni de fiziolo
gie și igienă, legate de 
ceea ce este perfect nor
mal să li se întîmple. Ma
terialul cules de noi oglin
dește destul de semnifica
tiv ansamblul cunoștințe
lor copiilor, gradul lor de 
informare, modul de ex
primare, mentalitatea lor 
și a celor chemați să-i 
educe. Cîteva cifre sînt 
concludente : 50 la sută
din fete și 42 la sută din 
băieți au răspuns adecvat 
la întrebări. în majorita
tea cazurilor însă, tinerii 
cunosc lucrurile din auzi
te, unii nu au nici un mij
loc de informare și de 
cele mai multe ori au acu
mulat cunoștințe prin 
transfer de la colegi, la 
fel de greșit informați. Așa 
se explică gravele confu
zii dezvăluite de răspun
surile unor tineri de chiar 
16—17 ani, deși reiese 
limpede din același ma
terial de cercetare că in
teresul pentru problema 
studiată de noi apare mai 
devreme (cam la 12 ani — 
fete, la 13 ani — băieți).

în chestionarele corn-

pietate de elevi am găsit 
nenumărate răspunsuri de 
acest fel : „De ce părinții 
nu discută cu copiii ase
menea probleme?" Sau: 
„îmi este rușine de 
mama'. Sau : „Sînt certa
tă dacă pun asemenea 
întrebări'. Semnificativ 
este faptul că doar în 18 
la sută din cazuri (fete și

L- 
stlnctive, un aspect emo
țional intelectualizat, ga
ranție a trăiniciei și sănă
tății moral-afective. Din 
investigația realizată de 
noi, ca un veritabil sem
nal de alarmă, sună in
fimul număr de răspun
suri adecvate legate de 
aspectele etico-afective și 
sociale : ce este iubirea, 
fericirea, respectul reci
proc, căsătoria. Iată teme 
de care educatorii și pă
rinții n-ar trebui să fugă, 
căci explicarea lor duce 
implicit la realizarea unui 
psihic echilibrat, la stabi
litatea sentimentelor, lă- 
murindu-se prin ele că iu
birea este, totodată, un ra
port social de egalitate a 
celor două sexe, de res
pectare a autonomiei și 
personalității. Astfel vor 
exista mai multe garanții 
că întreaga problemă se 
va simplifica, că vor dis
pare treptat problematiză
rile de genul multora din 
răspunsurile dobîndite pe 
parcursul cercetării noas
tre.

Datele obținute — deși 
pe un eșantion mic —■ 
îe socotim totuși conclu
dente pentru a trage con
cluzia că o curiozitate 
neîmplinită îi poate ab
sorbi 
activități constructive, îi 
decompensează școlar și 
uneori social, fiind în de
trimentul unei dezvoltări 
psiho-fizice armonioase.

-T'-*.s '
Dar toate aceste ore nu 
sînt incluse, nu fac parte 
din planul 
ele intrînd 
tica orelor 
După cum 
sistenta medicală 
Zarzăre, lucrurile se pe
trec „la mica înțelegere" 
între diriginte și medic. 
Nu există nici o planifi
care tematică bine chib
zuită, realizată în colec
tiv — să zicem în cadrul 
consiliului pedagogic — 
astfel încît educația sani
tară să fie obligatorie 
pentru toate clasele, de
ocamdată — pînă la e- 
ventuala revizuire a ac
tualului sistem — pe baza 
unui „plan de învățămînt" 
care să stabilească profi
lul „lecției", ceea ce-i po
trivit pentru o clasă, ne
potrivit sau depășit pen
tru alta. Dar la fața lo
cului ai impresia că lu
crurile se fac mai ales 
pentru că există, pentru 
medici și personalul me
diu sanitar, obligația de 
a presta un anumit număr 
de ore de educație sa
nitară. E adevărat că este 
o mare criză de material 
bibliografic nuanțat, dife
rențiat, pe vîrste. Așa se

de învățămînt, 
doar în tema- 
de dirigenție. 
ne explică a-

Otilia

CAIRO, 21. Trimișii speciali, Mir
cea Moarcăș și Nicolae Popovici, 
transmit: Luni dimineața la Pa
latul Cubeh din Cairo au început 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser.

Din partea română la convorbiri 
participă Emil Drăgănescu, minis
trul energiei electrice, George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al României la Cairo.

Din partea egipteană participă 
Zakariya Mohieddin, vicepreședinte 
al Republicii Arabe Unite, Aii 
Sabri, vicepreședinte al Republicii 
Arabe Unite, secretar general al 
Uniunii socialiste arabe, primul mi
nistru -Sidky Soliman, Mahmoud 
Fawzi, vice-prim-ministru pentru 
afacerile externe, Talaat Khairy, 
ministru de stat pentru proble
mele tineretului, Mahmoud Riad, 
ministrul afacerilor externe, și 
Mohamed Fahmy Hamad, ambasa
dorul Republicii Arabe Unite la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordialitate.

Luînd cuvîntul la banchetul oferit 
duminică seara, la Palatul Abdi
ne, GAMAL ABDEL NASSER, 
președintele Republicii Arabe Uni
te, adresîndu-se președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a 
spus : Cu adîncă plăcere, poporul 
Republicii Arabe Unite vă salută 
astăzi, plin de admirație pentru 
lupta poporului României și efortu
rile sale consecvente de a-și reafir
ma entitatea națională și de a pro
mova aspectele economice și cultu
rale ale vieții sale, într-o asemenea 
măsură încît astăzi experiența 
României constituie o contribuție 
creatoare la cauza dezvoltării so
ciale în ansamblu, demnă de a fi 
urmată cu interes crescînd și apre
ciere de multe popoare.

Vorbitorul a arătat că poporul 
Republicii Arabe Unite se află în 
primele ■ rînduri ale celor care în
țeleg pe deplin cum trebuie să fie 
privită lupta altor popoare iubitoa
re de libertate, eforturile ce se im
pun pentru realizarea aspirațiilor 
de dezvoltare socială.

Poporul Republicii Arabe Unite, 
a arătat vorbitorul, a suferit lungi 
veacuri de subjugare și exploatare 
a unor puteri străine, care acționau 
în cîrdășie cu elemente exploata
toare locale. Acele elemente, care 
abia formau 0,5 la sută din popu
lație, dar dețineau 50 la sută din 
venitul național erau incapabile 
să-și salvgardeze pozițiile fără pu
terea ocupației militare britanice.

Vorbind despre revoluția de la

Plecarea unei delegații 
a P.C.R. în Japonia

e elevi de la alte (Continuare 
în pag. a II-a)

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în Japonia, o delega
ție a Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
va face o vizită în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Suceava al P.C.R., 
Alexandru Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă

neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihail Florescu, Ghizela 
Vass, Bujor Sion și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de activiști de 
partid.

(Agerpres)

băieți), părinții au înțeles 
că este de datoria lor să 
discute aceste probleme 
delicate, dar vitale. In 
ceea ce privește aportul 
medicului școlar și al ca
drelor didactice, din cei 
340 elevi cercetați în 
București, numai 4 au a- 
vut discuții „vagi" cu pro
fesorii, iar cu medicul șco
lar doar 2 elevi.

— Prin cercetarea la 
care ați participat s-au 
dezvăluit și alte mijloace 
de informare serioase, ra-. 
țional desfășurate, de care 
dispune tinărul?.

— Lecturile au fost folo
site în 20 la'sută din ca
zuri de către băieți, și în 
40 la sută — de 
fete. De destule i 
primit astfel de 
suri : „Am avut < 
despre educația 
dar mi-a rupt-o 
Sau „M-ar bate 
dacă aș întreba 
ceva". Copiii cunosc, de 
foarte mici, noțiunea de 
dragoste. Cred că, de la 
bun început, trebuie pus 
accentul pe latura afecti
vă, pe caracterul multi
dimensional al dragostei. 
Restul reprezintă doar 
sfera mai restrînsă. Este 
absolut necesar să se dea 
în permanență, indiferent 
de vîrsta copilului, orică
ror impulsuri naturale, in-

Ce oferă 
școala ?

către 
ori s-au 
răspun- 

o carte 
sexelor, 
mama". 

> acasă 
așa

Sîntem la Liceul 
Caragiale" din București. 
Vizităm cabinetul medi
cal și aflăm că, pe linia 
educației sanitare, s-au 
ținut de la începutul nou
lui an școlar și pînă în 
prezent, deci în două luni 
și ceva, doar un număr 
de 13 ore de educație sa
nitară, și acestea aglo
merate la aceleași clase 
(a V-a B sau a Xl-a A, 
B, C, D). Cităm subiectele 
prelegerilor : „Interacțiu
nea organism — mediu" 
și „Igiena individuală" 
(la clasele a Xl-a), „Igiena 
îmbrăcămintei și încălță
mintei" (la clasele a 
V-a), „Sănătatea și me
diul extern" și „Bolile cu 
poarta de intrare digesti
vă" (clasele a VII- 
în anii trecuți au .... 
planuri de muncă 
cabinetului medical, 
pînă în prezent, deși 
împlinește curînd un 
mestru, nu s-au mai 
cătuit (în planurile vechi 
figurează, numai la clasa 
a Xl-a în anul școlar 
1963/64, și la a IX-a și-a 
X-a în 1964/65, „predarea 
orei de igienă sexuală").

Prin eforturi comune

se asigure? securitatea i 
în Europa și în lume j
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celor 5 zile, cit aîn cursul
durat recenta conferință a 
parlamentarilor din țările 
membre ale N.A.T.O., am avut 
prilejul să stau de vorbă, pe 
sălile clădirii N.A.T.O. de la 
Porte Dauphine-Paris, cu un 
număr de participanți la a- 
ceastă reuniune. Unii dintre 
aceștia, deși partizani ai alian
ței atlantice, au exprimat 
păreri realiste în legătură cu 
căile de îmbunătățire a clima
tului internațional și de asigu
rare a securității în Europa și 
în lume. Iată cîteva declara
ții în acest sens.

OPINIILE UNOR PARLAMENTARI

DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE N.A.T.O.

ale 
dar 

se 
tri- 
al-

„SĂ DEZVOLTĂM RELAȚIILE
BILATERALE"

ANTONIU APOSTOL (deputat 
de centru din GRECIA],

Evolujia evenimentelor în 
Europa este satisfăcătoare. Se 
conturează o destindere. Acest

lucru este important pentru cu
noașterea și apropierea între 
popoare. Dar pentru aceasta 
trebuie înmulțite contactele în
tre țări cu sisteme sociale dife
rite, trebuie dezvoltată colabo
rarea cultural-științifică, tehnică, 
economică și chiar politică. Tre
buie să acționăm cu toții, toate 
țările din Europa. Țările mici 
pot avea o contribuție importan
tă în promovarea principiilor 
care interesează toate țările din 
lume. Totul trebuie să fie regle
mentat pe baza principiilor uni
versale ale dreptății și echității.

KASIM GULEK (deputat din 
partea Partidului Popular repu
blican din TURCIA].

Toată lumea declară că doreș
te destinderea. Dar aceasta nu

trebuie sa fie un simplu cuvînt, 
ci o convingere întemeiată pe 
fapte. Poporul turc crede și el 
în destindere. In politica noastră 
externă, ne călăuzim de celebra 
formulă a lui Ataturk : „Pace în 
lume, pace în fără". Cred că 
trebuie să promovăm din ce în 
ce mai bine politica de slăbire 
a încordării în scopul apropierii 
între popoarele din Europa. 
Contactele dintre conducătorii 
de state, care au reînceput, sînt 
un semn bun. Un exemplu pozi
tiv în acest domeniu este vizita 
domnului Ion Gheorghe Maurer 
în Turcia. Pot spune că noi am 
fost satisfăcufi de această vizită.

Al. GHEORGHIU

23 iulie 1952, G. A. Nasser a subli
niat că prin voința maselor s-a 
stabilit pentru prima oară în E- 
gipt autoritatea forțelor poporului 
muncitor, singurul care poate ne
tezi calea înfăptuirii propriilor sale 
cerințe și aspirații.

Calea aleasă de poporul egip
tean la acea dată a 
nată de apartenența 
nea arabă, cu care 
prin aceeași istorie, 
și același destin.

în ciuda tuturor 
străine intereselor țării, a folosirii 
Izraelului ca o bază pentru ame
nințări la adresa națiunii arabe, a 
spus vorbitorul, adevărata esență a 
naționalismului arab nu mai poate 
fi ascunsă sau ținută departe de 
adevăr. Ea nu mai poate fi com
bătută prin comploturi sau forța 
armelor.

Poporul egiptean, a continuat 
președintele, are de asumat în 
lume un rol de pace, datorită 
istoriei, luptei' și principiilor sale, 
expresie a experienței sociale în 
țara sa.

în lupta pentru libertate so
cială și politică, pentru socialism 
și democrație, în lupta pentru na
ționalismul arab și pentru pacea 
bazată pe dreptate, poporul egip
tean a susținut bătălii crîncene și 
a fost supus celor mai brutale 
încercări. în această ordine de 
idei, vorbitorul s-a referit pe larg 
la agresiunea lansată împotriva 
poporului egiptean în 1956 și la 
marea victorie de la Suez, a cărei 
a zecea aniversare este marcată de 
poporul egiptean în prezent.

Imperialismului nu i-a fost pe 
plac faptul că poporul egiptean își 
afirma atît de libei' voința sa, 
prin naționalizarea Canalului de 
Suez. Imperialismul, reprezentat 
de Anglia și Franța, în cîrdășie 
cu Izraelul, — a arătat vorbitorul — 
și-a jucat rolul său, dar poporul 
egiptean a fost ferm și a trium
fat. Alături de el s-au aflat și au 
triumfat toate popoarele națiunii 
arabe, toate popoarele iubitoare de 
pace și libertate din lume.

G. A. Nasser a arătat că după 
victorie, poporul egiptean a pășit 
pe calea reconstrucției. Construcția 
barajului înalt de la Assuan va 
contribui la statornicirea unei noi 
vieți pe Valea Nilului, sporind po
tențialul poporului egiptean pentru 
consolidarea libertății politice, eco
nomice și sociale, mărindu-i capa
citatea de a sluji cauza unității și 
păcii.

Poporul arab luptător, 
vorbitorul, vă 
mare militant și reprezentant al 
luptei unui măreț popor. în înche
iere, președintele R.A.U. a toastat 
pentru președintele Chivu Stoica 
și soția sa, pentru lupta maselor 
populare din România, pentru în
țeleaptă ei conducere, pentru toți 
cei care luptă pentru afirmarea și 
consolidarea independenței și li-: 
bertății lor, pentru triumful păcii 
bazate pe dreptate.

în toastul său, președintele Con
siliului de Stat, CHIVU STOICA, a 
mulțumit pentru primirea căldu
roasă, pentru cuvintele prietenești 
și înaltele’aprecieri rostite la adre
sa poporului român și a țării noas
tre și a transmis un salut cordial șî 
prietenesc poporului din Republica 
Arabă Unită, președintelui Gamal 
Abdel Nasser, eminent om de stat, 
luptător pentru independență na
țională, pace și progres social, 
membrilor Uniunii Socialiste Ara
be, guvernului Republicii Arabe 
Unite.

Evocînd bogata tradiție a relații
lor dintre cele două popoare, care 
datează din cele mai . îndepărtate 
timpuri, continuînd de-a lungul 
vremurilor în formele 
cărei epoci istorice și 
întotdeauna năzuința comună spre 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
spre conlucrarea în folosul păcii, 
libertății și progresului, vorbitorul 
a arătat că prefacerile care au avut 
loc în țările noastre au creat con
diții pentru ca relațiile dintre ele 
să se ridice pe o nouă treaptă.

fost determi- 
sa la națiu- 
el este unit 
aceeași luptă

încercărilor

a spus 
salută ca pe un

specifice fie- 
demonstrînd

A
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La începutul convorbirii 
noastre, tovarășul Ion Ză- 
văleanu a subliniat că 
producția globală indus
trială a orașului Craiova 
a crescut între anii 1960— 
1966 cu un ritm mediu a- 
nual de 26 la sută, ritmul 
dezvoltării urmînd să fie 
în anii actualului cincinal 
de 34,4 la sută.
.— Unele erau — ne-a 

spus interlocutorul — pro- 
jgiemele, sarcinile și me
todele de muncă practi- 
cgte de organizațiile de 
partid cu cîțiva ani mai 
înainte și altele se cer fo
losite astăzi, după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
Bineînțeles, în noile con
diții, în fața Comitetului 
orășenesc de partid stau 
sarcini calitativ superi
oare.
. — Spuneți „sarcini cali
tativ superioare". în ce se 
concretizează ele?
- — A devenit o necesi
tate pentru noi să orien
tăm cu stăruință 
nizațiile
nu se mărginească de 
a analiza „în mare", la 
suprafață, o serie de in-

orga-
de partid să

tățile provocate la între
prinderea de prefabricate- 
beton, unitate tînără, se 
datoresc lipsei de preve
dere în pregătirea cadre
lor. Unii spun că acestea 
ar fi „lipsuri inerente" 
oricărui început. Dar pen
tru ca să nu mai fie ase
menea „lipsuri inerente", 
comitetul orășenesc a ce
rut tuturor conducerilor 
de întreprinderi hă întoc
mească un plan de pregă
tire și specializare profe
sională a cadrelor pe toți 
anii cincinalului. Cît de 
important este acest lucru 
ne-o arată faptul că pro
ducția industrială a ora
șului se va dubla în cin
cinal. De un mare ajutor 
ne-a fost faptul că încă de 
acum prin defalcarea pe 
ani a sarcinilor planului 
cincinal sînt cunoscute, 
pe lîngă nevoile materiale, 
financiare etc., ale între
prinderilor, și necesarul 
de forță de muncă, nivelul 
de calificare pînă în 1970.

— Cum acționează or
ganele și organizațiile de 
partid pentru a asigura 
o bună colaborare între 
diferiți factori angajați în 
realizarea unor obiective 
și sarcini economice ?

— Cu prilejul adunări
lor generale și conferințe
lor de alegeri (de exemplu 
cele de la Combinatul 
chimic și termocentrală) 
comitetul orășenesc de 
partid a dat indicația să 
se analizeze în primul 
rînd neajunsurile gene
rate de cauze interne, a 

încăror înlăturare stă

f»W|
a

NIMIC DIN
SE PETRECE
ECONOMIA
ORAȘULUI
NU TREBUIE

„Viața în Da
da romană", 

?L

IGNORAT

cia
„Romani 
daci în pro
vincia 
cia", „Organi
zarea pro
vinciei Dacia", 
sînt titlurile u- 
nor studii ela
borate recent 
de prof. dr. do
cent Mihai Ma- 
crea de la In
stitutul de isto
rie și arheolo
gie din Cluj al 
Academiei. Au
torul valorifică 
în aceste lu
crări, cu ample 
considerații ști
ințifice, o sea
mă de docu
mente, mate
riale arheolo
gice, îndeosebi 
epigrafice, des
coperite în țară 
și străinătate. 
Se menționea
ză, de pildă, o 
importantă in
scripție din A- 
frica de Nord 
în care se vor
bește despre 
Dacia inferioa
ră, mai mul
te documente 
scoase la ivea
lă Ia Gherla, 
Obreja, Cașolt 
și în alte loca
lități în care, 
în ultimii ani, 
s-au întreprins 
cercetări ar
heologice. Eta
pele în orga
nizarea ad
ministrativă a 
provinciei Da
cia, stabilite 
pînă acum de 
istorici, suferă, 
în urma prelu
crării noilor do
cumente, modi
ficări esenția
le.

Da-

și explică de ce se folosește, 
pentru prelegeri ținute în fața ele
vilor de clasa a Xl-a, la pregătirea 
subiectelor, manualul „Igiena" de 
clasa a Vil-a. E limpede că nivelul 
cunoștințelor este, în respectivul 
manual, net inferior pretențiilor de 
cunoaștere ale unor tineri de 17—18 
ani. Pe de altă parte trebuie ară
tat că însăși programa de „igie
nă" la clasa a VlI-a (elevi de 
13—14 ani) rezervă prea puține 
ore acestei materii : o oră săptă- 
mînal, 33 de ore anual. Apoi, pînă 
la terminarea școlii, în ciuda fap
tului că elevul trece fără încetare 
de la un stadiu anatomo-fiziologic 
și psihic la altul, nu se mai predă 
igiena, sistematic, ca materie în
scrisă în programa de învățămînt, 
în nici o altă clasă. Iar din acest 
punct de vedere, nici manualul de 
„Igienă" pentru clasa a Vil-a (E- 
ditura Didactică și Pedagogică — 
1966) credem că nu este satisfăcă
tor, rămînînd dator cu niște răs
punsuri date într-un limbaj știin
țific, unor curiozități legitime vîrstei, 
care să contribuie la formarea adul
tului de mîine, deși în „Nota expli
cativă' la „Programa de igienă' 
(Ministerul Invățămîntului — Di
recția generală a invățămîntului 
de cultură generală — 1964) 
arată că: „Scopul predării 
cestui obiect este acela de 
înarma pe elevi cu deprinderi
cunoștințe sanitare și igienice ne
cesare în școală, în afară de școa
lă și după absolvirea școlii".

Pentru o mai mare specializare 
a celui care predă igiena în clasa 
a VlI-a, s-a luat hotărîrea înțe
leaptă ca această materie să fie 
predată ‘de medicii școlari. Iată 
însă că excepțiile n-au întîrziat 
să... întărească regula : la Liceul 
„I. L. Caragiale", ca și în alte 
școli de altfel, profesorii de științe 
naturale au rămas să predea igie
na ca și pînă acum, deoarece... 
n-au destule ore ca să-și comple
teze norma.

se 
a- 
a 
și

Convorbire cu tovarășul 
Ion ZÂVÂLEANU,

prim-secretar al Comitetului orășenesc Craiova al P.C.R.

dici generali, cum sînt pro
ducția globală și marfă, 
prețul de cost etc., așa cum, 
din păcate, se mai întîmplă 
în destule organizații de 
bază din oraș. Problemele 
activității economice au 
fost și vor rămîne în cen
trul preocupărilor noastre. 
Nici nu încape îndoială a- 
supra rostului analizelor 

■periodice, a activității eco
nomice. întrebarea e ce și 
cum analizăm, cît de o- 
portună și cît de eficientă 
va fi o analiză sau alta. 
Deși în aceaștă privință 
mai avem destule de în- 

’ dreptat este de relevat 
faptul că, paralel cu ur
mărirea, ca să spunem 

■așa, a graficului îndepli- 
— mirii planurilor de pro

ducție, sarcinile privind 
organizarea științifică a

■ muncii, promovarea pro- 
:'. greșului tehnic, îmbunătă-
. r.țirea continuă a calității,

■ "asimilarea de noi produse 
. - figurează pe agenda de

■ ■ lucru a tot mai multe or
ganizații de partid și con- 

1 duceri de întreprinderi.
. .. — Ați vorbit despre 

ritmurile înalte de dezvol- 
,;altare a economiei orașului, 

despre unele aspecte ale 
, activității de conducere a 
a .. economiei. Cum asigurați 
^ ■ cuprinderea întregii com

plexități de probleme e-
■ existente în domeniul eco

nomic ?
— Ne dăm seama că 

sarcinile multiple și com- 
jsplexe ce se pun în econo- 

slcțnie nu pot fi cuprinse și 
-rezolvate numai cu for- 

■1 țele aparatului nostru de 
.partid, de către un număr 

,;.,restrîns de activiști. în 
activitatea lui, comitetul 
orășenesc se sprijină pe 
contribuția unui larg ac
tiv format din 680 de to
varăși. Să prezentăm o 
dovadă a competenței lui? 
Activul comitetului pen- 

.tru problemele economice 
cuprinde 74 de ingineri, 

. 35 de maiștri și tehnicieni, 
12 muncitori cu o înaltă 
calificare profesională, 20 
de economiști, 13 contabili 
ș.a. Comisia economică a 
comitetului orășenesc cu
prinde și ea 30 de tova
răși de diferite speciali
tăți. Ceea ce urmărim 
în primul rînd . este 

.să îndreptăm activita
tea acestei comisii spre 
laturile esențiale, hotărî- 
toare ale economiei, să 
facem ca participarea ei 
la rezolvarea problemelor 
curente și de viitor să fie 
permanentă, să se facă 
resimțită nu numai în ela
borarea unor studii, dar și 
în aplicarea lor. îmi stă la 
îndemînă un exemplu 
proaspăt. Multe din greu-

puterea și priceperea co
lectivelor. Nu ne este 
însă deloc indiferent cum 
sînt soluționate și lipsu
rile forurilor tutelare. 
Am participat la multe 
analize unde au fost de 
față cu un scop bine sta
bilit și reprezentanți ai 
ministerelor chimiei, e- 
nergiei electrice, Induș= 
triei ușoare, industriei a- 
limentare. Ne întîlnim 
pentru a discuta proble
mele cele mai urgente 
care cer coordonarea și 
concentrarea eforturilor 
atît ale organelor locale, 
cît și ale forurilor tute
lare. Uneori însă aceste 
discuții nu sînt bine pre
gătite și din această cau
ză sîntem nevoiți să asis
tăm la ciorovăieli între 
reprezentanții diferitelor 
departamente, fără a se 
ajunge la vreo concluzie 
sau rezultat concret.

Dacă la conferința or
ganizației de partid de 
pe șantierele termocen
tralei s-a vorbit „în trea
căt" despre unele cauze 
subiective, greutăți pro
vocate de coordonatorul 
general — Ministerul E- 
nergiei Electrice — a- 
ceastă s-a făcut pentru a 
nu repeta la nesfîrșit 
neajunsuri de multe ori 
semnalate și rămase încă 
fără rezultat. Un caz. Zi
lele acestea am fost în- 
cunoștințați că pe șan
tier munca decurge ane
voios din lipsa balastului, 
deși Ministerul Energiei 
Electrice și Ministerul 
Chimiei au încheiat, re
cent, o convenție pen
tru livrarea de balast de 
la cariera Zăvideni. Cîtă 
valoare au căpătat literele 
convenției ne-o arată fap
tul că, în prag de toam
nă, un șantier de o ase
menea importanță a ră
mas cu totul descoperit în 
ce privește aprovizionarea 
cu agregate.

Cu ajutorul comitetului 
regional de partid va tre
bui să insistăm ca benefi
ciarii, furnizorii, organele 
centrale interesate să ju
dece lucrurile și să ajun
gă la anumite concluzii 
pentru ca discuțiile în 
biroul orășenesc să fie cît 
mai concrete și eficace.

Nimic din ce se pe
trece în economia orașu
lui nostru nu poate scă
pa din cîmpul vizual al 
comitetului orășenesc de 
partid. De aceea, perfec
ționarea continuă a mun
cii de conducere și con
trol al activității econo
mice constituie una din 
preocupările noastre per
manente.

Constantin MORARU

I cil
■

nu uităm: și ei vor fi, 
la rîndul lor, părinți

Consultație 
pentru orientarea
adolescenților

Interlocutorul nostru : profesorul 
defectolog Emil Fedar, de la Școa
la specială nr. 3 din București :

— Au existat la noi (personal 
am colaborat ca psiho-pedagog la 
o asemenea consultație, într-un 
spital bucureștean, condusă de 
profesori medici) consultații pslho- 
pedagogice pentru orientarea ado
lescenților. Afișe difuzate în școli, 
ateliere, fabrici chemau la con
sultație pe băieții și fetele de la 
15 ani în sus care aveau pro
bleme sufletești, care se aflau în
tr-un impas sufletesc, care trăiau 
o dramă familială (neînțelegeri cu 
părinții, lipsă de iubire, neglijare), 
care aveau probleme sexual-ero- 
tice în care lipsa de experiență 
sau pudoarea falsă i-a dus la „so
luții" nenorocite, existența unor 
boli netratate din rușine sau fri
că, sau a unor manifestări nesănă
toase. Psiho-pedagogul lua contact 
cu familia, cu dirigintele, și în ca
drul unui tratament psihoterapie, 
stabilind un raport de încredere 
cu adolescentul respectiv, căuta să 
influențeze concepțiile acestuia, 
modul de a privi și de a gîndi a- 
supra lumii, a vieții, a parteneru
lui, a relației dintre sexe și asu
pra căsătoriei și familiei. Psiho- 
pedagogul devenea un real sfă
tuitor, un prieten cu o mare și bi
nevenită experiență de viață, ca- 
re-1 ajuta pe adolescent să depă
șească niște conflicte reale dar 
sterile, într-un sens să se elibe
reze, să ajungă să interpreteze 
rațional lucrurile. Indiferent de o- 
riginea impasurilor sale, adoles
centul nu este capabil să scape 
singur de preocupările sale 
rloare care pot să-i tulbure 
portamentul, activitatea.

Reînființarea consultațiilor 
tru orientarea adolescenților, de
ocamdată măcar experimental în- 
tr-o casă a tineretului, într-un că
min studențesc, într-un cămin să
tesc, ar fi, de fapt, un prim pas, 
care ar trebui conjugat cu o ac-

CUVÎNTUL CITITORULUI

inte-
com-

pen-

țiune asemănătoare celei inițiateU-UIor maternitate sau paternitate, 
în urmă cu cîțiva ani de Consillul£££Slnt de-a dreptul impresionante 
Național al Femeilor : cicluri de;uX‘S10it>urile date de Diderot fiicei sale, 
conferințe despre psihologia și fi-;.?...'.;în'f"clipg căsătoriei, sfaturi pe care 
ziologia adolescenților. In cadrul; " W;tătă actual le-ar putea repeta : 
acestor manifestări ar putea ființa 
și o „rubrică a întrebărilor", ori
care tînăr participant putînd for
mula pe loc, în scris și nesemnat, 
întrebări referitoare la probleme 
mai dificile care-1 preocupă și la 
care îi este greu să găsească sin
gur un răspuns. La sfîrșitul fiecărei 
conferințe de acest gen, întrebările 
vor fi triate și sortate pe grupe de 
probleme, răspunsurile dîndu-se ță
poi, prompt, pentru toată lumea 
din sală, firește generalizînd«-se 
puțin chestiunea ridicată de unul 
sau de altul. Interesul stîrnit de a- 
semenea conferințe poate fi imens. 
Iată un foarte eficace mijloc de e- 
ducație.

Desigur, însă, trebuie acționat 
nu numai asupra adolescentului, 
ci și asupra mediului educativ, fa
milial, școlar și social. In spiritul 
acestei precizări, cîteva cuvinte 
despre părinți : unii dintre ei fac 
greșeala că trec asupra copiilor 
greșelile propriei lor copilării. Cît 
privește școala, diriginții, în ciuda 
oricărei bunăvoințe, chestiunea ră
mîne, de cele mai multe ori, des
coperită. Dirigintele e în tot cursul 
săptămînii profesor de română, de 
matematică sau de istorie față 
de care, oricum, adolescentul e 
inhibat. De aceea, subiectul apare 
„tabu". Aproape că nu se manifes
tă nici o preocupare specială pen
tru modul în care poți pregăti un 
adolescent în vederea atacării să
nătoasa a marilor probleme de 
viață : relațiile psihologice care 
trebuie să existe între tineri și ti
nere ; cerințele unei legături de 
dragoste, cunoașterea recipro
că ; dragostea ca problemă de 
răspundere, ca problemă majo
ră a existenței omenești; lup
ta împotriva bagatelizării dra
gostei ; riscul căsătoriilor pripite 
etc. în școală, la ora de di
rigenție, medicii abordează latura 
medical-fiziologică a problemei 
puse în discuție, predau ceva a- 
natomie-fiziologie, pericolul bolilor 
etc, dar nimic despre aspectul 
psihologic. Tinerii trebuie însă te
meinic ajutați să înțeleagă din 
timp sensul unui pas atît de im
portant cum va fi căsătoria, înte
meierea familiei, apoi apropiata

„Fericirea ta este inseparabilă de 
cea a soțului tău. Voi aveți pu
terea de a vă face unul pe altul fe
ricit sau nenorocit. Urmează-1 în 
toate pe soțul tău, adaptează-te 
cerințelor lui rezonabile. Rezerva- 
ți-vă toate manifestările reciproce 
de tandrețe doar pentru intimitatea 
căminului vostru, dacă doriți să vă 
feriți de ridicol și de observații 
supărătoare. Veghează-ți sănăta
tea, căci ea este baza tuturor da
toriilor tale și gardianul moravuri
lor soțului tău. Eu n-am decît să-ți 
cer să fii credincioasă. Mie mi s-ar 
rupe inima dacă orice bănuială de 
purtare imorală, care este atît de 
răspîndită astăzi, ar plana asupra 
ta". In fond, textul citat încearcă 
să răspundă — desigur parțial — 
unei întrebări care mai întîrzie 
încă și astăzi, nerostită, pe buzele 
unor părinți, ale unor educatori : 
„Ce anume trebuie să știe un co
pil, un adolescent, un tînăr, pentru 
a nu-și începe viața, la maturitate 
cu amărăciuni, cu greșeli atît 
de greu de reparat.

Un „orășel"
al femeilor

: <.■
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DUPĂ PUBLICAREA IN „SCINTEIA" A ARTICOLULUI CU 
TITLUL DE MAI SUS, REDACȚIA A PRIMIT MAI MULTE 
SCRISORI DE LA CITITORI. PUBLICAM DOUA DINTRE ELE.

„Mica"
Consider că în discuția 

pe marginea acestui arti
col din „Scînteia" nu tre
buie neglijată nici la
tura financiară. Din pa
gube mici 
paguba mai mare. O a- 
proximativă evaluare a 
daunelor aduse I.T.B.-ului 
de cei care 
fără bilet indică 
care se ridică la 
milioane de lei 
Acești bani ar 
fi folosiți la 
numărului de vehicule ale 
transportului în comun. 
Este vorba, deci, de avu
tul obștesc — pe lîngă 
aspectul cinstei.

Și după publicarea ar
ticolului, controlorii I.T.B. 
au identificat numeroși 
contravenienți. Numai în 
ziua de 22 octombrie, de 
pildă, nu și-au plătit bi-

se adună

călătoresc 
o sumă 
peste 3 

anual, 
putea 

sporirea

delapidare...
letele Marius Vitișinski, 
student în anul II la Fa
cultatea de geologie-geo- 
grafie, Constantin Popes
cu din anul III al Facul
tății de electrotehnică de 
la Institutul Politehnic 
din Capitală, Constanța 
Cealara, anul II Faculta
tea de chimie, Dumitru 
Rădoi, anul III facultatea 
de finanțe I.S.E., Nacu 
S. Papacu, student la In
stitutul Politehnic etc. 
Toți aceștia au prezentat 
controlorilor, fără jenă, 
legitimații de student sau 
carnete de U.A.S.R. Oare 
ei nu știu că aceste legiti
mații purtate în buzunar 
nu pot fi despărțite de 
cinste și corectitudine ?

Unii sînt tentați să eti- 
chiteze asemenea abateri 
drept „minore". Este însă 
o mică delapidare și, fără

să anticipez, nu este ex
clus ca mîine, cei care se 
eschivează azi de la plata 
cîtorva zeci de bani să se 
preteze la fapte și mai ru
șinoase și mai grave. în- 
tr-una din serile trecute, 
la stația Bulevardul Mi- 
ciurin s-au urcat — prin 
față — în vagonul motor 
al unui tramvai nr. 4 cinci 
tineri. Manipulantul le-a

atras atenția că nu și-au 
plătit biletele. Tinerii 
s-au „supărat" și au rupt 
toate carnetele de bilete, 
în valoare de circa 1 000 
lei, după 
sub ochii îngăduitori ai 
celorlalți călători, au co- 
borît. Unul dintre ei a 
fost identificat: se nu
mește Gheorghe Mihalcea 
și este salariat la Institu
tul de cercetări agrono- 
mice-Băneasa.

De asemenea compor
tări răspund în egală 
măsură și școlile, facultă
țile, comitetele sindicate
lor din întreprinderi, im
portanți factori de educa
ție.

Ion BOCAN
contabil șef la I.T.B.

care ispravă,

...și atitudinea 
de espectativă

cuvînt 
degra

cursul 
cineva

PE LOTRU

NOI ORĂȘELE
ALE CONSTRUCTORILOR

Primele așezări ale constructorilor hidrocen
tralei de pe Lotru, ce se întind de jos de la 
Malaia și pînă la Cataracte, sînt tot atîtea ja
loane ce vestesc prezența viitoarelor șantiere, 
cu pulsul ritmat al marilor obiective. „Avem ex
periența Bicazului, ne-am călit pe Argeș, iar 
acum la Lotru vrem să creăm muncitorilor bune 
condiții de muncă și viață — ne-a declarat Ero- 
frei Regman, inginer șef al grupului de șanti
ere. în mare parțe am rezolvat acest deziderat. 
La Malaia, Ciunget și Baraj am organizat colo
nii muncitorești pentru circa două mii de oa
meni, număr care va fi sporit în anul viitor cu 
încă o mie. Construcțiile prezintă, pe lîngă o 
arhitectură adecvată mediului, un plus de con
fort față de Bicaz și Argeș. Recent, la Voineasa 
a început construcția coloniei muncitorești care 
va cuprinde 600 de apartamente, complexe cul
turale și comerciale, spital, un liceu. După ter
minarea hidrocentralei, aceste ansambluri de lo
cuințe vor găzdui turiști.

(Agerpres)

Am citit articolul care 
blamează pe drept 
asemenea practici 
dante.

Ar merita ca, în 
unei zile întregi,
din conducerea I.T.B. să 
fie prezent în oricare sta
ție de pe distanța Piața 
Romană — Piața Unirii. 
Pe aici circulă, unul după 
altul, aproape ca un ne
întrerupt convoi: autobu
zele 31, 34, 35, troleibu
zele 82, 83 ș.a. care au o 
frecvență de 1—2—r3 mi
nute fiecare. Din stații, se 
urcă însă foarte puțini că
lători în aceste autobuze 
sau troleibuze. Cum apare 
însă troleibuzul 87, din- 
tr-o dată sar grămadă pe 
el numeroși tineri, călcînd 
în picioare și dînd la o 
parte pe oricine numai ca 
să apuce un loc. De ce a- 
saltează numai acest tro
leibuz ? Ar putea călători 
comod cu celelalte 6—7 
autobuze sau troleibuze, 
dar acestea... au taxatori. 
Or, troleibuzul 87 n-are ta
xator. Dună ce acești ..că
lători" coboară, în trolei
buz se lasă iarăși liniștea. 
O situație asemănătoare 
există și pe traseul auto
buzului 35 și al tramvaiu
lui 5.

Ce este de făcut, cum 
putem aduce la realitate 
pe acești delicvenți „nevi- 
novați" ? M-am gîndit 
mult și eu la această pro-

blemă. Desigur, activiza
rea opiniei publice consti
tuie leacul de bază împo
triva celor care după ce 
coboară din tramvai lasă 
în urma lor o mică frau
dă, ca o pată nu pe con
știința lor, ci a mea sau 
a oricărui alt călător. 
Chiar dacă-l întîlnim pen
tru prima dată în viață 
— și tocmai de aceea — 
pe un astfel de individ 
trebuie să-l luăm de gu
ler, obligîndu-l să res
pecte normele de conduită 
socială. Sfatul popular al 
orașului ar putea să 
formeze echipe de con
trol obștesc, împuternicite 
să aplice pe loc amenzi 
contrăvenienților. Eînt 
convins că foarte mulți' 
dintre călători ar fi dis-L 
puși să facă parte din 
asemenea echipe. Contro
lorii I.T.B. să fie mereu 
prezenți în special pe li
niile și traseele la care 
„se abonează" acești călă
tori frauduloși. Organele 
de miliție să nu mai stea 
în espectativă nici la cele 
mai „mărunte" acte sau 
gesturi huliganice, iar 
amenzile aplicate elemen
telor rău intenționate să 
nu. fie, ca acum, simbolice, 
ci mult mai usturătoare.

Ion DOBRE
tehnician 
cartierul Pajura
București

Fabrica de confecții și tricotaje 
„București" are aproximativ 11000 
de salariate, un adevărat orășel 
al femeilor. Cifra este de-a drep
tul impresionantă. Dar ce se face 
aici pentru a le ajuta, mai cu sea
mă pe tinerele muncitoare, pe ca
lea de-a deveni soții, mame ?

— In ciuda eforturilor noastre, 
rezultatele — ne mărturisește a- 
sistenta socială N. Strungaru — nu 
ne satisfac întotdeauna. Aici, în 
fabrică, asistența socială depinde 
de serviciul medico-sanitar. Noi a- 
vem de rezolvat — sîntem de alt
fel puține asistente sociale la 
o „populație" feminină depășind 
cifra de zece mii — probleme vas
te, situații delicate și extrem de 
complicate. Facem foarte multe 
anchete și cercetări la locul de 
muncă, la domiciliu etc. Acum, de 
pildă, sîntem în plină investigare 
a pensionarilor de gradul III Cît 
privește tema anchetei dumnea
voastră, aici stăm mai slab, de 
ce n-am recunoaște ? E drept 
că din octombrie 1966 toată 
educația sanitară se înscrie, în 
fabrică, sub lozinca „Mama și co
pilul" : igiena femeii gravide etc. 
Dar totul se rezumă, în general, la 
faza aceasta. Or, noi avem aici, în 
ateliere, o mare aglomerare de 
fete extrem de tinere. De obicei, 
ele vin în fabrică la 16 ani, își 
găsesc aici drumul, își găsesc un 
bărbat și întemeiază un cămin. 
Așadar, aici au ele prima lor fe
ricire, sau, poate, prima lor de
cepție. Se pune, deci, chestiunea 
climatului spiritual în fabrică, a 
mediului afectiv plin de încredere, 
de sinceritate în care orice pro
blemă să-și găsească rezolvarea 
normală.

— Pe baza datelor pe care 
le-am dobîndit de-a lungul cer
cetărilor noastre multiple — ca
zuri individuale și probleme de 
interes general — am desprins 
o concluzie care merită a fi 
mai temeinic studiată și de la 
care, pornindu-se, s-ar putea ob
ține rezultate extrem de favora
bile. Noi, ca femei și asistente 
sociale ce sîntem, îndeplinim de 
nenumărate ori și rolul de „con
fesor". Așa se face că, stînd de 
vorbă cu multe din tinerele noas
tre, am descoperit că, în menta
litatea lor — mă refer la cele de 
peste douăzeci de ani — pe pri
mul plan nu stă stabilitatea ma
terială sau problema spațiului lo
cativ, atunci cînd vor să aibă 
copii, ci situația moral-afectivă a 
căsniciei lor. Noi ne ciocnim ne
contenit de fel de fel de încălcări 
ale egalității bărbat-femeie în fa
milie. Tinerele care doresc să aibă 
copii — și sînt destule care do
resc lucrul acesta din toată 
inima — vor să aibă, înain
te de toate, un soț definitiv, un 
tată stabil pentru viitorii copii. Nu 
o dată am primit răspunsul : „Aș 
face și zece copii, dar n-am încă 
încredere în el". Ploaia de divor
țuri (cauzată și de lipsa lor de 
educație în problemele familiei, în 
cele din sfera afectivului etc.) le-a 
speriat, pînă nu de mult. Actuala 
legislație a divorțului trebuie se
condată, 
susținută 
rîndurile

s. pe nume
. obligă să înțeleagă cîte răspun

deri, de toate genurile, apasă pe 
umerii — așa-ziși mai firavi — ai 
femeii. Cu alte cuvinte, chestiu- 

-nea este infinit mai complexă de- 
' cît' pâre lă prima vedere, ea im- 
'' plică mai mult decît cicluri de 

conferințe, căci iată că o eficace 
propagandă în favoarea maternită
ții poate porni și de la... lămurirea 
bărbatului, explicîndu-i-se aces
tuia cît de anevoioasă este munca 
gospodinei, la bucătărie, la spă
lat, cîtă răspundere se cere 
mamei etc. Soția ta, mama copi
lului tău are nevoie de liniște su
fletească ; nimic neliniștitor să nu 
umbrească atmosfera familială — 
iată un subiect de traiat de la 
înălțimea catedrei, în fața unei 
săli de bărbați. Exemple iericite 
în viață sînt destule. Dar pen
tru toate acestea s-ar cere înfiin
țarea, și aici la noi, a unui cabinet 
de psiho-pedagogie, căci, o spu
nem cu toată modestia, specializa
rea noastră nu este suficientă. La

vremea mea, pe timpuri, am absol
vit Institutul superior de prevederi 
sociale, cu o durată de studiu de 
5 ani și cu nenumărate discipline : 
psihologie, drept, metodologie, etc. 
Locul acestui institut — de ce nu 
s-ar reînființa? — a fost luat de șco
lile tehnice sanitare, cu o durată 
de numai 3 ani, care pregătesc 
și asistente sociale și unde ar fi 
absolut necesară predarea mai 
multor discipline, deoarece apoi 
absolventele au de făcut față unor 
probleme nespus de complexe și 
vaste. Dar diferența de doi ani, 
de la vechiul institut la actuala 
școală, este fundamentală, mai 
ales că nu se poate spune că, 
între timp, lucrurile s-au simpli
ficat, ci, dimpotrivă, marile aglo
merări — în industrie, în orașe — 
au dat naștere la noi și noi pro
bleme care trebuie studiate și re
zolvate cu maximum de compe
tență.

— Avem și noi, în schemă, ne 
explică directorul serviciului me
dico-sanitar al F.C.T.B., doctorul 
Cornel Zacopceanu, un post 
nou de psiholog, atît de necesar 
de altfel în situația, aș spune spe
cială, a fabricii noastre. Psihologul 
a fost încadrat la noi cu Deci
zia nr. 288 a Sfatului popular al 
raionului 16 Februarie pe data de 
25 martie 1966. A stat două-trei săp- 
tămîni, începînd un studiu intere
sant pe tema „Adaptabilitatea la 
industrie"... dar apoi, tot printr-o 
adresă a aceluiași sfat popu‘ •, a 
fost... detașat la Institutul de k nă 
și statistică din București. Rejet: 
desigur că el muncește acolo unde 
se află detașat, dar de ce nu este 
el încadrat acolo unde lucrează, în 
așa fel îneît locul nostru de psi
holog să rămînă liber ? Pentru că, 
și după opinia mea, nu este sufi
cientă doar ținerea de prelegeri, 
trebuie căutate și găsite mereu 
alte formule de investigare și in
fluențare. Există un plan de con
ferințe inițiat de Secțiunea sani
tară a raionului nostru : „Influen
ța biologică a sarcinii", „Sterili
tatea", „Sarcina", „Avortul empi
ric"... Acestea sînt ținute 
dicii noștri, la stația de 
care, în pauză...

Ne întrebăm : 
nimerit moment 
rile acestea în 
ia gustarea, după o perioadă de 
muncă ? Nu este vorba 
zolvare 
menea 
ciului 
F.C.T.E. 
ferințe, 
tivă extrem de pozitivă, dacă nu 
se neglijează în schimb educația 
sanitară complexă a celor din 
fabrică (oricum, este de necon
ceput faptul că unii medici s-au 
trezit astfel programați, îneît 1 
fost nevoiți să plece din orele kr 
de consultație).

★

Vastitatea problemei puse în 
discuție, complexitatea și fragili
tatea ei sînt motive care ne de
termină să socotim prezenta an
chetă doar ca pe o simplă schițare 
a acestei teme extrem de impor
tante.

Fără îndoială însă că de aici 
se pot desprinde cîteva concluzii 
interesante, care ar fi desigur 
mult îmbogățite pe parcursul a- 
plicării lor în practica vieții fa
miliale, școlare și sociale :

de me- 
amplifi-

cel maie chiar
să explici lucru- 
timp ce omul își

de o re- 
De ase- 
ai Servi- 
de la 
cu con-

cvasi-formală ? 
aflăm că medici
medico-sanitar
sînt programați,

în diverse comune iniția-

informații 
pe care 

le primesc 
educatorii

ded eu, de o extrem de 
muncă de educație în

— de ce să n-o spunem
— bărbaților, pentru a-i

o rolul primordial, în faza 
vîrstelor mici, revine părinți
lor, cărora li se cere un deo
sebit tact, delicatețe și inspi
rație, pentru a favoriza neîn
trerupt trecerea copilului de 
la un stadiu la altul, evoluția 
lui psihică ;

• proporția de 
exacte, științifice, 
copiii, adolescenții 
de la părinții și
lor, trebuie să crească ; lip
sește o literatură de specia
litate, sobră și inteligentă, care 
să pună în discuție necesita
tea relațiilor demne între fete 
și băieți, rostul culturii și in
fluența ei asupra sentimente
lor, a dragostei, dragostea ca 
fenomen de răspundere, etc. ;

0 se impune înființarea, ■ 
deocamdată experimentală 
(în cămine studențești, în 
case ale tineretului și în că
mine sătești, în fabricile care 
ridică în mod special aseme
nea probleme) a unor centre 
de psiho-pedagogie (cu me
dici, profesori, psihologi, so
ciologi, psihiatri etc.) în ca
drul cărora prin efortul con
vergent a diferite discipline, 
să se dea un ajutor eficace 
pregătirii pentru viața de fa
milie ;

® se Impune o restructura
re a programei de învăță- 
mînt, care să ducă la înmul
țirea și extinderea orelor de 
igienă în școală, la îmbogă
țirea lor în limitele admisibile 
pentru vîrstele respective, 
precum și — pe linie medi
cală — stabilirea din timp a 
planurilor de prelegeri, cu 
includerea lor în planul de 
învățămînt, nu numai în pro
filul orelor de dirigenție ;

® este greșit (și rezultatele 
pot fi nefaste) să se ia în 
considerație, izolat, în sine, 
aceste probleme, în afara 
multiplelor probleme pe care 
le ridică adolescența, în a- 
fara problemelor vitale ale 
existenței tînărului, în ansam
blul lor, căci totul trebuie să 
ducă la educarea în vederea 
constituirii unei viitoare fami
lii, cu întregul ei angrenaj : 
dragoste, copii, răspunderi so
ciale.
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Uzina de mecanică fină București : tehnicianul Constantin Ularu verifică 
la microscopul trioptic precizia și calitatea unor noi produse

Inginerul DUMITRU BLAJ, directorul fabricii 
de zahăr „Șiretul" din Bucecea, relatează despre:

Efectele economice ale
depășirii capacităților

producție proiectate

ÎN PREGĂTIRE

o
de

nouă unitate
exploatare 
a cuprului

raionul Cîmpulung-Mol-

/

e trei trimestre, la 
Uzina de utilaj petro
lier Tîrgoviște, s-au 
consemnat 196 000 
ore întreruperi ne
planificate în func

ționarea utilajelor, cea mai mare 
parte din cauza diferitelor repara
ții. Aceasta ar echivala practic cu 
stagnarea, pe timp de un an, a 30 
de mașini-unelte. Căror cauze se 
datoresc desele întreruperi în 
funcționarea utilajelor și numărul 
mare de reparații accidentale ?

— Întreprinderea noastră are, în 
prezent, aproape 750 utilaje — ne 
relata ing. GHEORGHE GĂNESCU, 
mecanicul-șef al uzinei. Potrivit 
normelor în vigoare și gradului de 
uzură stabilit la reviziile periodice, 
în acest an trebuiau să intre în re
parații capitale 145 mașini-unelte. 
Dar ministerul ne-a alocat fonduri 
numai pentru 103 utilaje.

— Celelalte mașini-unelte au ră
mas nereparate ?

— Nu, le-am făcut reparații ca
pitale, pe care le-am încadrat la re
parații mijlocii, încărcîndu-se ne
justificat costul producției. Nici- 
pentru anul viitor nu ni s-au alocat 
fonduri suficiente. Vom fi nevoiți 
să recurgem la aceleași artificii...

Ca orice artificiu, soluția descrisă 
de interlocutor reflectă starea de 
provizorat tn repartizarea fondurilor 
de către ministerul tutelar.
este un 
mei. Dar 
barea : din 
cută reparații capitale, căror cauze 
se datoresc desele stagnări în funcțio
narea utilajelor 1 De aceea, ne-am a- 
dresat din nou mecanicului șef al 
uzinei.

— In ceea ce ne privește — a 
precizat interlocutorul — executăm 
numai lucrări de bună calitate. Ter
menele însă nu se respectă, nici ci
clul de reparații. Secțiile motivează 
că nu au suficientă capacitate de 
producție, sau că alte mașini s-au 
defectat și nu pot renunța la cele 
care, potrivit graficului, ar trebui 
reparate. Astfel că ne aglomerăm 
cu multe reparații în anumite pe
rioade, iar în altele ne aflăm în 
„gol" de lucru. Totodată, întîmpi- 
năm mari greutăți la executarea în co
laborare, de către secfiile uzinei, a 
unor piese pentru reparații.

— Ați spus că reparațiile pe care 
le executați sînt de bună calitate. 
Cum explicați atunci defecțiunile 
mecanice și electrice frecvente la 
unele mașini-unelte ?

— Prin proasta întreținere și așa 
numita „folosire intensivă" a mași
nilor, care in realitate, la noi în u- 
zină, înseamnă suprasolicitarea lor.

Este o datorie elementară a fiecărui 
muncitor ca, la sfîrșitul schimbului, 
să curețe de șpan, să șteargă și să 
ungă mașina. Cei mai mulți nu o 
îndeplinesc, în special la secția ra
corduri speciale. Așa se explică u- 
zura prematură a batiurilor. Cadre 
tehnice de întreținere nu sînt decît 
în schimbul I.

Cele relatate sînt fapte grave. 
Ele arată că în unele secții ale uzi
nei stăruie nepăsarea față de „via
ța" mașinilor, de buna lor întreți
nere și exploatare.

în continuarea anchetei, am stat 
de vorbă cu tov. PETRE COMĂR- 
NICEANU, secretarul organizației 
de bază de la secția mecanică grea.

— Reparațiile mijlocii și capitale 
sînt de proastă calitate — ne-a pre-

aspect al 
el’ menține 
moment ce se

Acesta 
proble- 

între- 
exe-

Recent, a avut loc la București 
Consfătuirea internațională știin
țifică privind cultura legumelor în 
sere, la care au participat specia
liști din mai multe țări socialiste. 
Consfătuirea a prilejuit un schimb 
util de informații și opinii, asupra 
orientărilor noi în legumicultura 
forțată și o prezentare largă a re
zultatelor obținute în acest sector 
de activitate, în țările ce dețin su
prafețe mari de sere.

Lucrările consfătuirii au arătat 
că, în ultimii ani, în cultura legu
melor s-a înregistrat tendința de 
a se dezvolta cultura în sere, în 
vederea unei mai bune aprovizio
nări a populației cu legume proas
pete în perioada rece a anului. In 
acest scop au fost întreprinse cer
cetări privind îmbunătățirea con
strucțiilor de sere și a instalațiilor 
aferente, a procedeelor privind 
producerea materialului biologic 
de calitate superioară, precum și 
în legătură cu perfecționarea com
plexului agrotehnic.

Dacă ne referim la o problemă 
atît de importantă, și, în același 
timp, complexă, a construcțiilor de 
sere, se evidențiază în mod deose
bit orientarea spre concentrarea 
producției în unități mari, situate 
în apropierea marilor centre in
dustriale, care dispun de surse de 
căldură suficientă și ieftină. Folo
sirea în mare măsură a căldurii de 
termoficare și reziduale la încăl
zirea serelor aduce însemnate e- 
conomii de combustibil. Această o- 
rientare apare tot mai clară în Ro
mânia, U.R.S.S., R. D. Germană

In actuala campanie de fabrica
ție, întreprinderii noastre i-au fost 
repartizate pentru prelucrare pe
ste 370 000 tone sfeclă de zahăr. 
După calculele noastre, ținînd sea
ma de capacitatea de producție 
proiectată a fabricii, ar fi fost ne
cesare 185 de zile pentru prelucra
rea acestei cantități de sfeclă. Cam
pania de fabricație s-ar fi încheiat 
astfel în jurul datei de 20 februa
rie 1967. Dar în industria zahăru
lui, după cum se știe, perioada op
timă de prelucrare a sfeclei, cînd 
se obține cel mai ridicat randa
ment în zahăr și, deci, eficiența 
economică cea mai înaltă, este tim
pul recoltării sfeclei, respectiv lu-

torul. Mașinile slnt foarte mult solici
tate din cauza adaosului mare de pre
lucrare și durităfii ridicate a metalului. 
In nouă luni, s-au înregistrat a- 
proape 78 000 ore opriri pentru re
medierea defecțiunilor electrice și 
mecanice.

— Dar reparațiile mijlocii și ca
pitale sînt bine executate ?

— Este o problemă care poate fi 
mult discutată din punct de vedere 
al termenului și al calității. Con
cret : strungul de găurit 1 023 a fost 
planificat cu 380 ore reparații, în 
luna mai. A stat însă peste 2 000 de 
ore. In luna septembrie a intrat în 
funcțiune, a lucrat 80 de ore, apoi 
s-a defectat din nou. Alte 300 de 
ore a fost scos din funcțiune pentru 
remedieri, dar nici acum nu func-

nile septembrie, octombrie și no
iembrie. Examinînd posibilitățile în 
lumina acestui important deziderat 
economic, colectivul înteprinderii 
noastre și-a propus, ca un obiectiv 
major în activitatea sa pentru în
deplinirea planului, să scurteze 
durata campaniei de fabricație.

Rezultatele obținute, după trece
rea a 77 zile de la începerea cam
paniei de fabricație, confirmă că 
acest obiectiv este dus cu succes la 
îndeplinire. în această perioadă s-a 
prelucrat o cantitate de peste 
194 000 tone sfeclă, ceea ce înseam
nă o medie zilnică de prelucrare 
de peste 2 500 tone, față de 2 000 
tone cît este capacitatea proicc-

general al uzinei, care ne-a spus 
din capul locului:

— Aș vrea să precizez că între
ținerea utilajelor nu se execută 
nivelul corespunzător. S-a î 
nit mentalitatea la numeroși mun
citori că trebuie să vină altcineva 
care să curețe și să ungă 1 
la care ei lucrează. N-am reușit să 
sporim răspunderea personală, simțul 
datoriei pentru întreținerea bună a 
mașinilor și utilajelor.

— De ce nu intervin 
mai ales atunci cînd din 
se deteriorează mașini ? 
portă aceste pagube ?

— S-a mai făcut cîte 
prea puțin. Cit despre pagube, le 
plătește uzina.

— Conducerile unor secții susțin

1

In ____ . _ ,
dovenesc au început lucrările 
pentru punerea în valoare a 
noi zăcăminte de cupru. Aceaș- 
ta încununează activitatea geo
logilor din Ministerul Minelor, 
care au studiat și cercetat Dea? 
lul Negru, așezat pe malul 
stîng al rîului Moldova, lucrăm 
rile lor sistematice de explo
rare ducînd la descoperirea 
unui zăcămînt industrial. '*

Mergînd pe urmele lor, ml-r 
nerii efectuează în prezent lu
crări pregătitoare pentru vii
toarea exploatare. Ei vor exe
cuta, în afară de galeriile 
săpate de geologi, mai bine de 
șase km de galerii noi; se lu
crează, de asemenea, la con
strucția a două puțuri — de 
aeraj și de transport — și se 
pregătesc abatajele.

După cum am fost informați 
de specialiști ai ministerului 
de resort, pentru prepararea 
minereurilor cuprifere desco
perite aci se va construi o in
stalație de flotație cu o capaci
tate anuală de prelucrare 'a 
circa 80 000 de tone. (Agerpres)

lectiv s-a convins că capacitatea de 
producție proiectată nu constituie 
o limită de netrecut, că ea poate 
fi în continuare depășită. Din ini
țiativa organizației de partid, un 
colectiv format din ingineri, maiștri 
mecanici, tehnologi și electricieni 
examinează acum atent fiecare 
tilaj în parte, urmărind cum 
comportă în condițiile actuale 
prelucrare intensivă, pentru ca 
perioada viitoare de reparații
trecem, pe baza concluziilor aces
tui studiu și a unui plan de măsuri 
ce se va adopta, la o serie de alte 
modificări și îmbunătățiri pentru 
a spori și mai mult capacitatea de 
producție a fabricii.

tată; pe această bază s-au produs 
peste plan circa 6 000 tone zahăr. 
De pe acum scontăm pe o reducere 
a duratei campaniei de fabricație 
din perioada de iarnă cu 20 de zile. 
Prelucrarea acestei cantități de 
sfeclă chiar în timpul recoltării, 
fără depozitare, a dus la o creștere 
a randamentului în zahăr de 2,5 la 
sută, față de cît s-ar fi obținut 
dacă se prelucra în primele luni ale 
anului viitor ; s-au produs astfel în 
plus, din aceeași cantitate de mate
rie primă, peste 
obținîndu-se o 
2 500 000 Iei.

Ce măsuri a 
lectivul nostru în vederea depă
șirii capacității de producție proiec
tate ? Punctul de plecare l-a con
stituit organizarea la un nivel su
perior a reparațiilor la utilaje. Pe 
baza unui plan judicios întocmit 
și a unui grafic pe echipe, s-au e- 
xecutat reparații de calitate la 
toate utilajele și cu 12 zile înainte 
de termen. Aceasta ne-a permis să

600 tone zahăr, 
economie de
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CASCADA
REPARAȚIILOR

cizat interlocutorul. Sînt foarte rare 
cazurile cînd ele au fost executate 
în condiții optime. De obicei, două- 
trei luni continuăm să le facem re
medieri, astfel că se pierde mult 
timp din producție. Nu este adu
nare de partid în secție în care să 
nu se discute și problema repa
rațiilor.

— Dar reparațiile curente și în
treținerea mașinilor, care revin 
secției, cum se execută ?

— Se fac în limitele posibilități
lor, într-o măsură satisfăcătoare. 
Avem însă puțini mecanici de în
treținere. In schimburile II și III 
este numai cîte unul pe atelier. De 
multe ori, mașina defectă stă și 
cite două schimburi, pentru că 
are cine să-i execute reparația.

Șeful secției racorduri speciale, 
ing. GHEORGHE VOLOCAN, ne-a 
spus că, în general, întreținerea nu 
se face în bune condiții.

— Apar însă dese defecțiuni me
canice datorită regimului greu de 
așchiere — ne-a relatat interlocu-

nu

unde se construiesc complexe de 
sere pe lîngă marile întreprinderi.

Experiențele efectuate în unele 
țări reprezentate la consfătuire 
demonstrează că încălzirea cu 
ajutorul apei calde nu ex
clude folosirea și a altor procedee 
tehnice, cum ar fi, de exemplu, în
călzirea cu ajutorul aerului cald 
dirijat la suprafața solului prin tu-

A

ÎNAINTATE

inspectorilor contabili
a

(Urmare din pag. I)

cooperatiste 1

ționează normal. La fel și cu strun
gul 1680. Cît privește partea elec
trică, reparațiile sînt complet neco
respunzătoare.

După cum se vede cîte persoane 
au fost întrebate — tot atîtea pă
reri diferite.

Fapt este că, adeseori, calitafea 
unor reparații nu poate fi calificată 
drept acceptabilă. Ing. Gheorghe Gă- 
nescu a evitat să spună că pregă
tirea reparațiilor nu se face din 
timp, că comenzile pentru piesele 
care trebuie înlocuite nu se emit 
din vreme. După cum ne-au relatat 
cîțiva dintre interlocutorii noștri, 
unii tehnicieni de la mecanicul șef 
nu pot aprecia realist gradul de 
uzură a pieselor componente și nu 
văd nici o legătură între graficele 
de reparații curente cu cele de re
parații mijlocii și capitale. Lipsește 
complet controlul interfazic al lu
crărilor.

Ne-am adresat și tov. ing. 
GHEORGHE TĂNÂSOIU, director

că reparațiile mijlocii și capitale nu 
sînt de bună calitate.

— Au dreptate. Au fost cazuri 
cînd după reparațiile capitale mași
nile au intrat din nou în... repa
rații.

— S-au luat măsuri ?
— S-au luat, dar insuficiente. A- 

nul viitor avem sarcini sporite. Va 
trebui să dăm o producție cu 60 mi
lioane lei mai mare decît în acest 
an. Este într-adevăr o obligație pen
tru întregul colectiv al uzinei să 
se gîndească cu mai multă răspun
dere la ziua de mîine. „Zestrea" 
uzinei, mașinile și utilajele trebuie 
îngrijite ireproșabil. Dacă pînă în 
prezent s-a neglijat acest lucru, 
este timpul să se ia măsuri efi
ciente, imediate pentru a se îmbu
nătăți radical activitatea s 
mecanic-șef, pentru sporirea__

Gheorghe RADEL 0

începem campania de fabricație cu 
10 zile mai devreme decît era pre
văzut. în timpul reparațiilor s-au 
adus și o serie de perfecționări și 
îmbunătățiri la o parte din utila
jele principale, care condiționează 
desfășurarea intensivă a procesului 
de fabricație.

Intrucît cunoașterea perfectă și 
întreținerea în bune condiții a uti
lajelor de către muncitori au un 
rol hotărîtor în depășirea capacită
ții de producție proiectate, în pe
rioada de reparații s-a organizat 
un curs de ridicare a calificării 
și îmbogățire a cunoștințelor teh- 
nico-profesionale ale muncitorilor. 
Se poate aprecia că această măsură 
și-a atins Scopul.. De la începutul 
campaniei de fabricație, muncitorii 
au asigurat o funcționare ireproșa
bilă a agregatelor, în condiții 
prelucrare intensivă ; procesul 
producție s-a desfășurat fără 
treruperi, obținîndu-se zahăr 
bună calitate și înregistrîndu-se 
pierderi reduse de fabricație. Este 
de relevat, totodată, faptul că 
a crescut mult spiritul de răspun
dere individual și colectiv pentru 
respectarea strictă a procesului 
tehnologic optim.

Măsurile luate pentru temeini
ca pregătire a actualei campanii 
de producție au mers mînă în 
mînă cu cele legate de aprovizio
narea ritmică a fabricii cu materie 
primă. S-a avut grijă ca sfecla să 
fie introdusă în fabricație pe cît po
sibil imediat după recoltare, în 
stare proaspătă, evitîndu-se stoca
rea ei.

Nu poate fi omis nici faptul că 
în această campanie ne-am ocu
pat cu mai multă perseverență și 
de organizarea unei permanente a- 
sistențe tehnice în timpul desfășu
rării procesului tehnologic.

Firește, măsurile aplicate pînă 
în prezent nu epuizează toate re
zervele și posibilitățile ce există în 
întreprindere. întregul nostru co-

de 
de 
în
de

Cîteva cuvinte despre cealaltă 
latură importantă a activității a- 
cestor cadre și anume reviziile 
contabile. Este bine să arătăm de 
la început că. cu toate măsurile 
luate, se constată încă neajunsuri 
în ce privește verificările finan- 
ciar-gestionare : nu toate planurile 
de verificare sînt bine întocmite ; 
nu peste tot aceste planuri sînt 
traduse în viață ; controlul se face, 
uneori, superficial. La coopera
tiva agricolă din Ocna Dejului, re
giunea Cluj, de exemplu, s-a con
statat că debitele — în sumă de 
154 000 lei — erau înscrise în con
tabilitate global, nenominalizate. 
Cu toate acestea, la verificarea fă
cută, nu s-au identificat persoa
nele și instituțiile datoare coope
rativei agricole pentru ca sumele 
respective să fie recuperate.

In unele unități verificările se 
rezumă la un număr limitat de o- 
biective, lasă în afara controlului 
pe cele mai importante. La coope
rativa agricolă Dimachiu, regiunea 
Suceava, de exemplu, revizia a 
cuprins numai operațiunile de casă 
și decontări, în loc să urmărească 
și alte probleme importante, cum 
ar fi realizarea planului de veni
turi, modul cum se cheltuiesc mij
loacele bănești și materiale, cum 
sînt duse la îndeplinire hotărîrile 
consiliului de conducere și ale a- 
dunării generale, cum se folosesc 
fondurile și zilele-muncă planifi
cate.

O mare 
întocmirii 
verificări, 
măsuri. Aceasta dă posibilitatea să 
se ia măsurile corespunzătoare pen
tru remedierea lipsurilor consta
tate. Faptele arată că pentru a ob
ține efectele scontate nu este su
ficient doar ca planurile de măsuri 
întocmite în urma reviziilor să fie 
aduse la cunoștința birourilor exe
cutive ale uniunilor raionale. Dacă 
nu se urmărește permanent valo-

atenție trebuie acordată 
proceselor verbale de 
alcătuirii planurilor de

rificarea constatărilor în cadrul 
cooperativelor, mare lucru nu se 
realizează. In această privință sar
cini deosebite revin mai ales in
spectorilor contabili. Cunoscînd 
conținutul planurilor de măsuri, ei 
nu trebuie să piardă nici o ocazie 
(deplasările pentru îndrumare, șe
dințe etc.) pentru a se interesa de 
felul cum s-au dus la îndeplinire.

Cîteva cuvinte despre preocupa
rea uniunilor cooperatiste pentru 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională a inspectorilor con
tabili și îndeplinirea cu conștiin
ciozitate a sarcinilor ce le revin. 
Un exemplu pozitiv în 
privință îl oferă Uniunea regională 
a cooperativelor agricole de pro
ducție București. Aici, cu ocazia 
instructajelor periodice, inspecto
rilor contabili li s-au explicat a- 
mănunțit metodele de lucru pe 
care trebuie să le folosească atît 
în activitatea de îndrumare, cît și 
în cea de revizie. După instruiri, 
s-a asigurat de către conducerea 
uniunii o îndrumare și un control 
permanent asupra activității aces
tora. In ședințele lunare s-a ana
lizat munca inspectorilor contabili. 
Rezultatele nu s-au lăsat aștepta
te, atît în ce privește stadiul evi
denței, cît și munca de îndrumare 
și revizie.

In unele cazuri neîndeplinirea 
în totalitate a sarcinilor ce revin 
inspectorilor contabili se datorește 
faptului că aceste cadre nu sînt 
folosite rațional, nu li se creează 
condițiile necesare pentru ducerea 
la îndeplinire a îndatoririlor pre
văzute de regulament. Astfel, la 
uniunea raională Tîrnăveni, ins
pectorii contabili au fost trimiși la 
însămînțări in alte cooperative de
cît cele pe care le aveau în planul 
de verificări, din care cauză 
și-au putut realiza 
muncă. Nu-i 
vărat că,

aceasta

a noilor construcții. Pe această li
nie s-au situat cercetările efectua
te în România și Bulgaria, prin 
care se preconizează construcția de 
sere din elemente metalice prefa
bricate, care sînt asamblate cu a- 
jutorul unor plăci și șuruburi.

Rezultate deosebite au fost ob
ținute în ce 
rea și mecanizarea principalelor

privește automatiza-

Pe această linie se înscrie și folo
sirea materialelor plastice, îndeo
sebi la serele-solar, fără încălzire. 
Avantajele considerabile pe care 
le prezintă materialele plastice face 
ca această problemă să fie una din 
cele mai studiate, formînd obiec
tul a numeroase experimentări. 
Serele acoperite cu polietilenă cre
ează condiții meteorologice speci

?>arație cu terenul neprotejat, 
ncălzirea biologică sau termică 

practicată în sere 
ținerea a 18—19 kg 
m p, realizîndu-se
1,5—2 ori mai mare față de serele 
neîncălzite.

Paralel se depun eforturi în ce 
privește agrotehnica, urmărindu-se 
găsirea unor noi posibilități de ri-

asigură ob- 
castraveți la 
un venit de

însemnări pe marginea unei consfătuiri

buri de polietilenă. Această me
todă asigură o distribuire unifor
mă a căldurii în seră și, în ace
lași timp, reduce substanțial pier
derile de căldură care au loc 
în partea superioară a construcției.

Construirea de sere în ritmul ra
pid impus de cererea mereu cres- 
cîndă de produse legumicole im
pune găsirea de soluții ieftine și 
care să permită instalarea și in
trarea în timp scurt în producție

privind legumicultura forțată
Conf univ. dr. Bujor MÂNESCU

Institutul de cercetări hortiviticole

lucrări ale fluxului tehnologic. Me
rită atenție din acest punct de ve
dere sistemul de irigare individual 
prin care apa este condusă la fie
care plantă, în parte.

Problema materialelor de con
strucție a serelor continuă să-i pre
ocupe pe specialiștii din țările cu 
sector dezvoltat de culturi forțate.

fice, care se deosebesc de condi
țiile de cîmp, favorabile pentru 
producția legumelor timpurii și, în 
special, a tomatelor, castraveților și 
ardeilor.

S-a putut constata că serele din 
mase plastice fără încălzire asi
gură începerea recoltatului cu 
25—35 zile mai devreme, în com-

dicare a producției, eliminîndu-se 
în parte influența factorilor mete
orologici. In această direcție me
rită toată atenția metoda folosi
rii luminii electrice la producerea 
răsadului, în condiții de lumino
zitate redusă, mai ales în lunile 
de iarnă și în regiunile cu nebu
lozitate mai mare. Prin această me
todă se asigură obținerea unor ră
saduri de calitate superioară și o 
fructificare mai bună a plantelor 
în seră. S-a constatat că lumina

lămpilor fluorescente și în măsură 
însemnată și lumina furnizată de 
lămpile cu mercur este foarte fa- ( 
vorabilă creșterii și dezvoltării le-' 
gumelor. Lumina artificială acțio- 
nînd asupra plantelor de castra
veți a dus la grăbirea fructifica- 
ției cu 13—15 zile.

Larg interes prezintă aspectele 
legate de ameliorarea soiurilor, 
producerea semințelor, introduce
rea hibrizilor de legume cultivate 
în sere în vederea obținerii unor 
producții tot mai mari, timpurii și 
de calitate superioară. La castra
veți, soiurile mai vechi au fost în
locuite pe măsura apariției hibri
zilor noi care s-au dovedit mai va
loroși.

Analizîndu-se aspectele princi
pale ale legumiculturii forțate, așa 
cum s-au reflectat în materialele 
și discuțiile consfătuirii, se contu
rează tendința generală de a con
centra și specializa producția pe 
suprafețe mari de sere, de tip in
dustrial, cu largi posibilități de 
automatizare și mecanizare a lu
crărilor, de a extinde serele ușoa
re acoperite cu material plastic, 
procedeu economic care asigură 
sporirea producției de legume în 
perioada de toamnă și primăvară.

Consfătuirea privind culturile 
forțate de legume a prilejuit îm
părtășirea de către participant a 
experienței existente în acest do
meniu în diferite țări, în vederea 
îmbunătățirii activității științifice 
și practice, pentru dezvoltarea con
tinuă a culturilor de legume în 
sere.

nu 
planul de 

mai puțin ade- 
în unele cazuri, in

spectorii contabili înțeleg foarte 
îngust litera regulamentului, se 
rezumă doar la controlul strict, 
din birou, al activității contabili
lor din cooperativele agricole. Nu 
este o situație normală. Inspectorii 
contabili sînt cadre cu o pregătire 
economică superioară, fac parte 
din aparatul uniunilor cooperatiste, 
în această calitate ei au datoria 
să cunoască și situația de ansam
blu a unităților în care se depla
sează, să se ocupe și de alte acti
vități din cooperativa agricolă, 
cum ar fi diferitele campanii, or
ganizarea proceselor de muncă în 
•zootehnie, cultura mare. întreprin
deri anexe etc. Numai în acest 
controlul pe care-1 efectuează 
va atinge în totalitate scopul.

Toate aceste neajunsuri pot 
trebuie să fie înlăturate. Orice 
tîrziere în această privință deter
mină perpetuarea anumitor defi
ciențe care mai există în activita
tea economico-financiară a coope
rativelor agricole. Cu sprijinul U- 
niunii Naționale, uniunile regio
nale și raionale trebuie să se în
grijească mai mult de această pro
blemă, să o rezolve corespunzător, 
în cel mai scurt timp. Aceasta este 
cu atît mai necesar cu cît intrăm 
într-o perioadă foarte importantă 
—• închiderea anului financiar- 
contabil 1966 — cînd uniunilor coo
peratiste raionale și regionale le 
revin sarcini deosebite. Care sînt 
acestea ?

Trebuie luate măsuri care să a- 
sigure terminarea reviziilor înce
pute și aducerea contabilității la 
zi. O atenție deosebită este necesar 
să acorde uniunile și inspectorii 
contabili efectuării inventarierii de 
sfîrșit de an. pentru descoperirea 
eventualelor greșeli în organizarea 
și conducerea contabilității.
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PAGINA 4 SCINTEIA

Pedagogia 
evoluează în pas 
eu ^isGsp^mele 
științifice ?

WT de acad. Th. V. IONESCU

18,00 — Pentru cei mici : A fost 
odată... „Petrică și Baba 
Hîrca". Scenetă de Titel 
Constantinescu.
— Pentru școlari 1001 de 
întrebări.

18.50 — Publicitate.

18,58 — Ora exactă.

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,20 — Buletinul meteorologic.

19,23 — Creatori ai filmului de a- 
nimatie : Trnka. Emisiune 
realizată în colaborare cu 
Arhiva Națională de 
Filme.

19.50 — Recital poetic : Goethe.

20,05 — Telecronica economică.

20.35 — Istoria teatrului românesc
Piese și spectacole în 
preajma Revoluției din 
1848. Perzintă conf. univ. 
Virgil Brădățeanu. Inter
pretează un colectiv artis
tic de la Teatrul Național 
din Craiova.

22.35 — Telejurnalul de noapte.

22,45 — închiderea emisiunii.

PORUMBELUL DE AR
GILĂ — o producție a stu
diourilor iugoslave. Scena
riul : Djordje Lebovic, regia 
Tomo Janic. Este o evocare 
emoționantâ a luptei comu
niștilor iugoslavi împotriva 
ocupanților fasciști.

POVESTEA PROSTIEI ME
LE. — comedie satirică rea
lizată de studiourile din R. P. 
Ungară, în regia lui Keleti 
Marton. In distribuție : Rutt- 
kay Eva (cunoscută din fil
mul „Sabie și zar", „Con
certul mult visat", „Foto 
Haber" etc), Basti Lajos 
(„întuneric în plină zi", „Du
elul n-a avut loc"), Irina 
Petrescu.

Direcții noi de dezvoltare
9

a BIOFIZICII

• Teatrul de Operă și Balet : DON CARLOS — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO 
POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Stu
dio) : DINU PĂTURICĂ — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din str. Ăl. Sa- 
hia nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 19,30.
• Teatrul „C, I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL 
IV-LEA — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : UN LUP 
MlNCAT DE OAIE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : INELUL LUI... JUPITER 
— 20.
• Teatrul Mic : FUNCȚIONARUL DE LA DOMENII (spec
tacol prezentat de Teatrul de stat Ploiești) — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR 
— 16.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI -- 20.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL 
— 19,30.

CINEMA flEpoca revolufiei fehnico-știinfifice 
pe care o străbatem are numeroase 
și imediate consecinje, printre alte 
sectoare ale vieții sociale, și în do
meniul învăjămînfului. Așa se face că 
aproape fiecare pas înainte în cerce
tarea unei științe determină, într-un 
răstimp nu prea lung, o lărgire a li
mitelor unei discipline școlare și, 
uneori, chiar modificarea opticii de 
predare a cunoștințelor.

Cel mai adesea însă, discuțiile și 
propunerile privitoare la cîf trebuie 
să șe predea în școală, în domeniul 
știinfelor exacte bunăoară, sînt doar 
arareori însoțite de corelativul Io' 
logic, cum să se predea, ce noi me
tode pedagogice sînt cerute de noul 
stadiu de dezvoltare al șfiinfei. Iar 
cînd se încearcă un răspuns și a- 
cestor întrebări, 
soluțiile preconi
zate tind adese
ori, după părerea 
mea, să reediteze 
sub o formă sau
alta răspunsuri mai vechi, fără să țină 
seama în măsura corespunzătoare de 
orientarea și de caracteristicile esen
țiale ale științei contemporane.

în momentul de fafă, unele dintre 
cele mai de seamă realizări și ten
dințe manifestate în fizică, ca să mă 
rezum la acest domeniu, sînt deosebit 
de semnificative pentru stadiul actual 
al cercetărilor. Bunăoară, afen(ia lu
mii știinjifice a fost refinută de faptul 
că un grup de cercetători japonezi, 
în urma unei susținute activităfi în 
laborator, au pus în evidentă în 
semiconductor! așa-zisul „efect tunel" 
— fapt care a permis construirea unor 
oscilatori cu frecvente extraordinar de 
mari. Iar acum vreo patru ani, un 
tînăr licențiat englez, Josephson a 
propus o experienfă care s-a efectuat 
cu substanfe supraconductoare, la 
temperatura heliului lichid — de a- 
proximafiv minus 270 de grade — și 
care a demonstrat că pe această cale 
se poate verifica dacă supraconducti- 
bilitatea este sau nu un fenomen 
cuantic. Această ultimă descoperire a 
stimulat numeroase noi cercetări din
tre care unele au arătat că teoriile 
cuantice găsesc o nouă confirmare în 
acest efect. Mai mult încă, s-a desco
perit și un efect neprevăzut ; anume 
că pe această cale pot fi objinute 
unde electrice cu lungime extrem de 
mică.

Am amintit doar două exemple din 
domeniul cercetării fizicii nu pentru 
a pleda în favoarea studierii lor în 
școală, ci pentru a arăta că, deși apa
rent disparate, au însă o caracteristică 
esenjială comună. Ca și alte manifes
tări similare, ele ilustrează faptul că 
studiul fizicii și al altor discipline, ca 
de pildă, chimia, biologia ele., este 
asfăzi mai mult decît oricînd de ne
conceput în afara experimentului. 
Laboratorul se identifică în epoca 
noastră cu înseși rafiunea și posibili
tatea dezvoltării științei, condiționea
ză virtuțile gîndirii de largă anvergu
ră și pe cele ale acțiunii practice va
loroase. Prezența sa și îndemînarea 
cercetătorilor de a-i utiliza toate re
sursele se constituie ca cel dintîi de
ziderat în investigarea unui domeniu 
științific.

Ce considerații putem formula, por- 
nirțd de la această realitate, pentru 
perfecționarea modului de predare 
în liceu a acestor discipline? Introdu
cerea unor lecții consacrate celor 
mai noi descoperiri ? Fără îndoială 
că și acest lucru este necesar. Dar 
mai mult decît aceasta, se impune 
cred reconsiderarea contactului pe 
care elevul este chemat să-l stabi
lească cu lumea fizicii. Lecția propriu- 
zisă e nevoie să fie transformată în- 
fr-o posibilitate fecundă pentru tineri 
de a participa direct la redescoperirea 
unor adevăruri fundamentale — desi
gur, la nivelul lor de înțelegere. 
Punctul central se cere astfel depla
sat fot mai mult spre zona activității 
de laborator în care intervenția profe
sorului conducător poate ușura înțele
gerea și aprofundarea de către elevi, 
printr-o activitate personală, a fiecă
rei noțiuni sau proces științific. însuși
rea unor cunoștințe teoreiice, cu un 
înalt grad de abstractizare, poate fi 
făcută mai ușor și mai trainic pe calea 
experimentului direct. îndeosebi apli

cațiile practice de laborator cu grupe 
mici de elevi, urmate de discuții, le 
oferă acestora posibilitatea reală de 
a înțelege din experiență ceea ce și 
Galileu și Newton au înțeles, adică 
să „redescopere" și să „reinvenfeze" 
fundamentele fizicii. Vom fi ajutați în 
această acțiune a noastră de faptul 
că o asemenea lecție concretă, crea
toare se pretează explicării pe viu 
a materiei și, implicit, reușește mai 
ușor să capteze atenția elevilor spre 
formele concrete de manifestare a 
legilor științifice.

Necesitatea unei astfel de moda
lități în predarea fizicii ca și a altor 
discipline exacte a mai fost subliniată 
în alte rînduri și, drept consecință, de 
cîțiva ani în școlile noastre s-a pus 
un accent mai mare pe extinderea 

și înzestrarea la
boratoarelor, pe 
stabilirea și apli
carea unei tema
tici didactice co
respunzătoare. Dar

activitatea de laborator în școală, ca 
să fie cu adevărat adecvată sarcinilor 
didactice are nevoie, pe lîngă apara
tura curentă indispensabilă, și de unele 
realizări originale, rezultate din con
cretizarea preocupărilor elevilor în a- 
cest sens. Mai mult chiar, cred că pen
tru o valorificare eficientă a tuturor po
tentelor experimentului, se cere chiar 
ca învăfămînful să fie astfel dirijat în- 
cîf, la început, tinerii să efectueze per
sonal, conform schemelor învățate an
terior, din elemente simple, montajul 
anumitor aparate,și numai după aceea 
să freacă la aparate în funcțiune, cu 
care vor studia fenomene mai compli
cate și vor obține o anumită finețe 
de experimentator.

Esențial mi se pare ca profesorul să 
dea dovadă de o mare abilitate ex
perimentală. O experiență nereușită la 
o lecție de fizică sau de chimie sfîr- 
neșfe binecunoscutele zîmbete ale 
elevilor, discreditează pe omul de la 
catedră, și, uneori, estompează chiar 
interesul elevilor pentru disciplina 
predată. Cei mai buni dascăli ai școlii 
românești au fost întotdeauna temei
nic cunoscători ai disciplinelor științi
fice și, în același timp, maeștri ai de
monstrațiilor practice prin care captau 
interesul și pasiunea auditoriului, îi 
ajutau pe discipolii lor să înțeleagă 
profund esența fenomenelor științifi
ce. O asemenea pricepere — atribut 
al pedagogiei de înaltă ținută — se 
obține prin experiențe repetate în 
intimitatea laboratorului, prin pregă
tirea lor înaintea fiecărei lecții cu 
cea mai mare minuțiozitate. O expe
riență nedemonstrată, doar povestită, 
rămîne fără ecou, e înregistrată, în 
cel mai bun caz, ca un fapt oarecare. 
Și este evident că nici un profesor 
nu se poate mulțumi cu atît.

Și mai este încă un aspect în le
gătură cu îmbunătățirea organizării și 
desfășurării lecțiilor bazate pe expe
rimentul direct. In acțiunea de mo
dernizare și extindere a laboratoare
lor, apare uneori tendința ca fiecare 
nouă temă predată să fie exemplifi
cată numai cu cele mai noi aparate, 
forțîndu-se chiar precisa menire a a- 
cesfora. Dar aici modernizarea, ca în 
oricare alt domeniu, nu înseam
nă neapărat renunțarea la toate 
instrumentele clasice, simple, intui
tive. Planul înclinat al lui Galileu 
explică bine viteza uniformă, mișcarea 
accelerată, legea inerției și aceea a 
compunerii și descompunerii forțe
lor. Deși are vîrsfa de 350 ani, acest 
aparat continuă să fie modern pentru 
că este adecvat scopului său didactic. 
Tot astfel, electromagnetismul, speci
fic pentru construcțiile de mașini elec
trice, poate fi studiat și înțeles de 
către elevi pe calea utilizării cîforva 
metri de sîrmă. Nimic nu-i mai po
trivit pentru studiul opticii geometrice 
decît întrebuințarea sticlelor de oche
lari. Ele răspund exact teoriei simple, 
fiind subțiri. în plus sînt la îndemîna 
tuturor, iar asemenea exemple s-ar 
putea înmulți. De optica prin care 
privim ora de laborator depinde în 
mare măsură captarea interesului tu
turor elevilor, sprijinul pe care școala 
este datoare să-l asigure studiului in
dividual, înțeles ca activitate organi
zată, bine dozată, pusă sub semnul 
unei permanente căutări.

Sub auspiciile Uniunii internaționale de biofizică, 
la Viena s-au desfășurat recent lucrările celui de-al 
doilea congres internațional al biofizicienilor. Am a- 
dresat conf. univ. dr. V. VASILESCU, șeful laborato
rului de biofizică din cadrul Facultății de medicină 
generală a Institutului de medicină și farmacie — 
București, care a condus delegația țării noastre, la 
congres, cîteva întrebări în legătură cu această ma
nifestare științifică.

— Pentru cititori' ar prezenta 
interes o succintă trecere în re
vistă. a lucrărilor congresului.

— Epoca noastră se caracteri
zează prin apariția a numeroase 
noi domenii ale cunoașterii. 
Printre științele de frontieră care 
au apărut în ultimul timp, între 
biologie și fizică, se situează și 
biofizica. Din punct de vedere al 
obiectivului său, biofizica își 
propune să studieze cu ajutorul 
concepțiilor și procedeelor teh
nice ale fizicii fenomenele care 
au loc în sistemele biologice.

Cercetările de biofizică se des
fășoară în cadrul unor unități 
de biofizică și în departamente 
de pe lîngă institute de bio
logie, agricultură și medi
cină. Deși este o știință funda
mentală, prin soluțiile pe care le 
aduce, biofizica creează baze 
științifice concrete pentru expli
carea și dirijarea proceselor bio
logice esențiale, pentru diag
nosticul și terapia precoce a bo
lilor.

La congresul de la Viena au 
luat parte peste 2 000 de cerce
tători din 30 de țări. Printre oa
menii de știință reprezentînd 
centre de cercetare de impor
tanță mondială, țin să subliniez 
participarea la lucrări a unor 
personalități de eminentă noto
rietate ca profesorii J. Kendrew 
și H. E. Huxley (Anglia), J. 
Monod (Franța), T. Teorell (Sue
dia), laureați ai Premiului Nobel, 
A. N. Terenin (U.R.S.S.), D.

Shugar (Polonia), E. Emst (Un
garia), W. A. Rosenblith (S.U.A.) 
Aceste personalități au dezvol
tat cîteva dintre problemele de 
la care se așteaptă elucidarea 
unor aspecte fundamentale ale 
mecanismelor vieții, aspecte ce 
vor permite intervenția în pro
cesele vitale sau dirijarea pro
ductivității plantelor și anima
lelor. S-au relevat astfel cercetă
rile privind structura mușchiului 
și mecanismul contracției muscu
lare, care aduce date noi cu pri
vire la structura proteinelor con
tractile, la cuplajul dintre excita
ție și contracție, precum și la 
modul în care energia chimică 
se transformă în energie meca
nică.

Congresul s-a ocupat și de me
canica moleculară a acizilor nu
cleici și implicațiile ce decurg din 
aceasta în procesele biologice. 
Este știut că acizii nucleici dețin 
un rol important atît în transmi
terea caracterelor ereditare, cît 
și în fixarea sub formă de me
morie dobîndită a informațiilor 
furnizate în mediul exterior. Aci
zii dezoxiribonucleici fixează și 
transmit informația genetică, în 
timp ce acizii ribonucleici inter
vin în procesele de memorizare 
și de biosinteză a proteinelor.

Alți savanți au abordat proble
ma „noilor frontiere" în imuno- 
logie. Pomindu-se de la capacita
tea sistemelor biologice de a 
depozita sub formă de „memo
rie" informații genetice și dobîn-

dite, s-au formulat ipoteze cu 
privire la mecanismele molecula
re ale reacției imunitare. Capa
citatea de apărare a organisme
lor față de infecții sau reacția 
față de grefe depinde xle struc
tura și intervenția sistemelor de 
apărare, dintre care un rol im
portant revine acizilor nucleici. 
Cercetarea mecanismului de in
tervenție a acestor acizi — una 
dintre direcțiile noi în biofizică 
— va deschide perspective atît 
pentru înțelegerea proceselor 
naturale de apărare cît și pen
tru intervenții terapeutice.

— Ce alte probleme au stat 
în atenția participanților la 
congres ?

— Lucrările au demonstrat ni
velul tehnic și teoretic deose
bit de ridicat al cercetărilor ac
tuale de biofizică, precum și 
preocuparea de a se crea tehnici 
și metode noi, menite să nu al
tereze structurile biologice stu
diate. Un simpozion special a 
fost consacrat, de pildă, bio
ingineriei, o nouă ramură ști
ințifică ce se ocupă de pro
bleme de tehnică fizică utiliza
tă în biologie.

Structura și funcția membra
nelor celulare au format, de a- 
semenea, obiectul unor largi dez
bateri la Viena. Acestea figu
rează, de altfel, în ultimii ani, 
la loc de cinste în programul 
tuturor manifestărilor internațio
nale de biofizică, ceea ce ates
tă importanța- lor teoretică și 
practică. Pe baza datelor obținu
te cu ajutorul difracției de raze 
X și al microscoapelor electro
nice cu o înaltă putere de se
parare, s-a precizat că o mem
brană este alcătuită dintr-o se
rie de subunități a căror orga
nizare moleculară a fost în par
te stabilită. Mecanismul permea
bilității prin membrane al io

nilor și moleculelor și macromo- 
leculelor a fost abordat teore
tic din punct de vedere al' ter
modinamicii sistemelor ireversi
bile pe modele de membrane 
artificiale excitabile, în care se 
pot urmări, prin tehnici de o 
deosebită finețe, modificările e- 
lectrice în raport cu transportul 
de substanțe.

—r Care a fost contribuția a- 
dusă de biofizicienii români ?

— Dintre lucrările prezentate 
de specialiștii români la Viena, 
se remarcă studiul cu ajutorul 
unui calculator analogic al di
namicii celulelor din măduva 
osoasă, sub influența unui cîmp 
electrostatic. Problemele de biofi
zică ale radiațiilor au fost ilustra
te prin cercetări privind modifi
cările care intervin în structura 
moleculelor sub influența radia
țiilor ionizante, studiate cu ajuto
rul rezonanței electronice de spin. 
De asemenea, merită menționate 
și cercetările privind modifică
rile respirației celulare după ad
ministrarea de radioizotopi. In 
cadrul lucrărilor consacrate na
turii și mecanismului conducerii 
influxului nervos s-au comunicat 
rezultatele unor cercetări experi
mentale ale biofizicienilor noștri 
obținute prin tehnici de spectro- 
fluorimetrie asupra bazelor mo
leculare ale excitabilității și con- 
ductibilității nervoase. Aceste lu
crări s-au bucurat de o atenție 
deosebită din partea participan
ților la congres ; o serie de per
sonalități marcante ale vieții știin
țifice mondiale ca A. M. Monnier 
(Franța), M. Kotanî (Japonia), 
A. J. H. Vendrik (Olanda), J. 
Wyman (Italia) etc. au exprimat 
în cursul dezbaterilor aprecieri 
elogioase privind realizările oa
menilor de știință români.

Interviu realizat de 
Lucian SACHELARIE

• WARLOCK — cinemascop : Patria (completare Năică
și barza) — 9; 12; 15; 18; 21, București (completare Invi
zibilul vizibil) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Grivița — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 8; 10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30, Modern — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
® MINUNATA ANGELICA — cinemascop : Sala Palatu
lui (seria de bilete 1 817 — orele 19,30). Republica (com
pletare Putna 500) — 8,30; 11,30; 13,30; 16; 18,30; 21,
Festival — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Fero
viar — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, Excelsior — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30 (la ultimele două cinematografe com
pletarea George Coșbuc, ctntărețul pămîntulul românesc), 
Melodia — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Aurora — 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30 (la ultimele două completarea 
Vox Maris).
O MACLOVIA — 10; 12; 14; REGULA JOCULUI — 16,30; 
18,45; 21 ; Cinemateca.
• CEL MAI MARE SPECTACOL : Luceafărul — 9; 12; 15; 
18; 21.
• POVESTEA PROSTIEI MELE ; Capitol (completare O 
noapte de vis) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Victoria (completare Orizont
științific nr. 6) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Flo- 
reasca (completare Putna 500) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, Gloria (completare 6 000 de ani) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Lumina — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Central (com
pletare 6 000 de ani) — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15, în
frățirea — 13; 15,30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI MOCIRLA ; DIN ADÎNCUL SECOLELOR ; 
FABULA : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Union (completare 
3x3=...?) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• ZORBA GRECUL: Doina — 11,30; 15,15; 18; 20,45.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești (completare Invizibilul
vizibil) — 15,30; 18; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ : Dacia — 
8,30—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21.
• FANTOMAS — cinemascop ; FANTOMAS SE DEZ
LĂNȚUIE — cinemascop : Bucegi — 8,45; 12,30; 16,15;
20,15.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea (completare In orașul 
Iui Pușkin) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Lira 
(completare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Pacea 
(completare Soarele rănit) — 11 ; 15,45; 18; 20,15.
• MUNCILE LUI HERCULE — cinemascop : Drumul Sării 
(completare Timpul, legende, oameni de știință) — 15,30; 
18; 20,30.
O ROMULUS ȘI REMUS .— cinemascop : Ferentari — 
15,30; 18; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE : cinemascop : Giulești 
— 10,30; 15,30; 18; 20,30, Flamura (completare Orizont 
științific nr. 6) — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30.
O UNORA LE PLACE JAZUL : Cotroceni — 15,15; 18; 
20,45.
• VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE I : Crîngași — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Viitorul — 
15,30; 18; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop: 
Colentina — 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Miorița — 9; 
12; 15.
• FEMEIA NISIPURILOR : Miorița — 18; 20.30.
© OLD SHATTERHAND — cinemascop : Moșilor — 15,30; 
18; 20,30.
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I: Popular (completare 
Năică și barza) — 15,30; 18; 20,30.

n ultimii patru-cinci 
ani s-a observat in
sistent fenomenul îm
prumutării unor ac
tori și regizori de la 
un teatru la altul.

Reiese, în primul rînd, dorința tot 
mai exigentă a directorilor și a 
regizorilor de a alcătui distribuții 
cît mai potrivite.

O a doua constatare ce se des
prinde — și aceasta face obiectul 
articolului nostru — este că în co
lectivele noastre teatrale există 
goluri serioase de actori în anu
mite compartimente de gen și vîr- 
stă, în pofida numărului mare de 
actori ce populează schemele ma
jorității colectivelor. La o primă și 
superficială privire poate părea un 
abuz ca într-un colectiv mare, cu 
circa 50 de actori, să fie împru
mutat un actor din afară pentru o 
piesă cu o distribuție redusă. Dar 
acesta este numai aspectul formal 
al problemei, pentru că, pe de o 
parte, neacoperirea cu forțe pro
prii a unui rol greu sau a unui rol 
special dintr-o nouă piesă este în 
anumite colective un fapt real. Pe 
de altă parte, rezultatele excelente 
obținute prin aceste împrumuturi 
artistice denotă că nu avem de-a 
face, în teatrele de calitate, cu un 
abuz sau capriciu personal, ci cu o 
reală și stringentă necesitate.

Se constată deci că multe teatre 
au în schemele lor un număr de ac
tori ce depășește necesitățile reale. 
Altele au lipsuri importante în 
compartimente-cheie ale trupei. 
Cum s-a putut crea acest decalaj 
numeric și calitativ ?

zestrați, mai mult sau mai puțin 
apropiați de genul căutat de tea
tru. Uneori, toată această depla
sare e inutilă, concursul fiind mai 
mult formal, deoarece teatrul are 
în vedere de la bun început anu- 
miți actori (nu totdeauna cei mai 
valoroși). Alteori, negăsind acto
rul dorit — cel de care are nevoie, 
teatrul alege un element realmente

în vreo circă raională în locul unui 
doctor chirurg. Fără a exagera cî- 
tuși de puțin, actualul sistem de 
repartizare a studenților actori 
seamănă cu exemplele date mai 
sus. Studentul alege, în ordinea 
mediei, unde să meargă, chiar 
dacă aparține, să zicem, genului 
comic grotesc și teatrul are nevoie 
de o ingenună dramatică. Teatrul

SUGESTII

privind alcătuirea 
colectivelor teatrale

___________ de Dinu CERNESCU ___________

Un teatru își îmbogățește sche
ma cu elemente noi pe două căi : 
aceea a concursurilor și aceea a 
repartizării de absolvenți direct din 
Institutul de teatru. Din păcate, 
amîndouă aceste căi prezintă mari 
neajunsuri, atît pentru instituția 
care dorește să-și completeze go
lurile de gen și vîrstă cît și pentru 
actorii respectivi. In amîndouă ca
zurile teatrul caută să-și împli
nească nevoia imediată a unui 
anumit gen, a unei anumite vîrste. 
Nevoie care în cazul concursului
se rezolvă în felul următor : pentru 
un post sau pentru două se depla
sează spre teatrul ce inițiază
concursul, 
zeci și 
mai mult

din întreaga țară, 
zeci de candidați, 
sau mai puțin în

foarte bun, ivit la acest concurs și 
pentru a nu „pierde” postul — 
pentru a nu scăpa un element bun, 
îl declară reușit, chiar dacă tînă- 
rul actor sau actriță vine să du
bleze sau să tripleze ca gen inter
pret existenți în teatrul respectiv.

Repartizarea studenților direct 
din institut în teatrele din Capitală 
și regiuni se face haotic, la 
voia întîmplării. Studenții, în ordi
nea mediilor, au dreptul să-și 
aleagă locul de repartizare. Meto
da aceasta este deosebit de judi
cioasă și profund stimulatoare 
atunci cînd este vorba de a se re
partiza diferitelor instituții și ins
titute din țară medici, ingineri, a- 
gronomi etc.; dar îmi permit să 
cred că ea nu are eficiență cînd 
este aplicată (sau cel puțin așa 
cum este aplicată acum) institu
țiilor artistice. Niciodată nu i se 
repartizează unui șantier care are 
nevoie de un inginer constructor 
de mașini, un inginer constructor 
de poduri, și niciodată un medic 
stomatolog nu e trimis să profeseze

e pus în situația de a accepta, și 
tînărul plin de vise de pe băncile 
institutului merge să îngroașe rîn- 
durile celor ce vegetează.

După părerea mea, este necesară 
o radicală schimbare a sistemului 
de concurs. Directorii teatrelor și 
directorii de scenă cunosc destul 
de bine cadrele pregătite profesio
nal din regiuni (teatrele din regi- 
uni fiind singurul loc sigur unde 
actorii cu mare „vogă" din institut 
— actorii-„vedetă" ai școlii pot 
arăta exact dacă sînt de un real 
talent sau au constituit doar obi
ectul unor juvenile încîntărl). Atît 
noile angajări, cît și repartizarea 
absolvenților, veniți să dea viață 
locurilor libere ca gen și vîrstă 
în teatrele din Capitală și din re
giuni, nu trebuie să fie făcute me
canic, conform sistemului actual, 
generator de fluctuații nedorite și 
de amărăciuni premature. Aceste 
mișcări de cadre trebuie făcute 
pe baza unui profund studiu de 
ansamblu al necesităților fiecărui

colectiv din țară, al perspectivelor 
sale de dezvoltare, al echilibrării 
forțelor existente ; completarea tru
pelor teatrale să aibă astfel ca
racterul unei acțiuni științifice, 
coordonate de Consiliul teatrelor, 
înlăturînd arbitrarul și asigurînd 
valorificarea armonioasă a talen
telor actoricești.

Ce se întîmplă însă cu „surplu
surile" actoricești ? Cunoaștem nu
meroase cazuri fericite cînd au fost 
„retopiți" în formă nouă actori ce 
nu-și găseau întrebuințarea de ani 
de zile, sau erau nedrept catego
risiți într-un fel sau altul de unii 
regizori sau directori.

Este evident totuși că unele tea
tre au un număr impresionant de 
actori neîntrebuințați. Discutînd și 
cu alți colegi de teatru, mi-am for
mat părerea că, în momentul de 
față, metoda contractelor pe du
rată limitată ar da un impuls nou 
vieții teatrale. Fiecare teatru ar 
trebui să aibă un nucleu perma
nent, nucleu compus din 10—15 
actori care pe parcursul anilor au 
slujit artisticește teatrul respectiv. 
Toți ceilalți actori să fie angajați 
pentru o perioadă determinată. 
Această metodă ar permite o pro
filare precisă a teatrelor, directorii 
alegîndu-și actorii care să creio
neze cît mai precis stilul, crezul 
artistic al teatrului respectiv.

Toate marile trupe de teatru ale 
lumii, care au ajuns prin specta
colele lor la un renume de invi
diat, au avut ca punct de plecare 
un criteriu de selecție a cadrelor 
pentru un scop și o metodă uni
tară, tinzînd către un stil propriu 
de teatru. Iată de ce astăzi nume 
ca al teatrului „Picollo" din Milano, 
al Teatrului de Comedie din Bucu
rești, al Teatrului „Old Vie' din 
Londră și multe altele, marchează 
în activitatea teatrului mondial 
realizări artistice deosebite. Pentru 
că animatorii colectivelor respec
tive au avut la originea formării 
acestor excelente trupe posibilita
tea alegerii colectivului.

Scena românească se află într-un 
moment de mare avînt. Ea a dat și 
este capabilă să dea exemple de 
artă superioară, dispune de forțe 
artistice de prim-rang. E necesară 
o formă organizatorică internă 
care să o elibereze de greutățile 
enumerate mai sus, dîndu-i astfel 
posibilitatea să aspire către ori
zonturi mult mai înalte, pe care 
le merită din plin.

Noi volume 
în Editura 

pentru 
literatură
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Vizita in Republica Arabă Unită
IMPERIULCE MUNCESC DIN VIETNAM

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI CELOR

(Urmare din pag. I)

Poporul român urmărește cu inte
res și simpatie realizările remarca
bile înfăptuite de harnicul popore- 
giptean, eforturile sale îndreptate 
spre crearea industriei naționale, 
munca perseverentă depusă în a- 
gricultură, pentru a smulge deșer
tului noi terenuri și alte măsuri 
menite să ducă la o ridicare con
tinuă a nivelului de trai al poporu
lui, realizările în știință, cultură, 
dezvoltarea învățămîntului.

După ce a arătat că poporul 
nostru, bucurîndu-se pentru prima 
oară în istoria sa de o indepen
dență și suveranitate reală, a reu
șit ca într-un timp relativ scurt 
să-și făurească o economie pros
peră, bazată pe o industrie mo
dernă și agricultură în plină dez
voltare, să promoveze cercetarea 
științifică și culturală, președintele 
Consiliului de Stat a spus : Do
rința fierbinte a poporului nostru 
de a-și ridica patria pe o nouă 
treaptă a civilizației, ca și aspi
rațiile legitime ale tuturor po
poarelor de a-și făuri bunăstarea 
și a înainta pe drumul progresu
lui sînt strîns legate de asigura
rea unei păci trainice în lume. 
Pornind de la convingerea că fie
care tară poate și trebuie să-și a- 
ducă contribuția la întărirea păcii 
și a colaborării internaționale. 
România activează hotărît în ve
derea statornicirii în viața inter
națională a unor relații întemeiate 
pe respectarea strictă a principii
lor suveranității, independentei 
rationale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter- 
r.' Si avantajului reciproc. Aceste 
principii, recunoscute de cercuri 
tot. mai largi ale opiniei publice 
mondiale ca singura bază sănă
toasă pe care se not clădi în lu
mea contemporană relațiile dintre 
țări si popoare, capătă o deosebită 
actualitate în condițiile în care 
pacea și securitatea popoarelor 
dintr-o întinsă zonă a Asiei de sud- 
est sînt grav amenințate de agre
siunea militară săvîrșită de Sta
tele Unite ale Americii împotriva 
Vietnamului. Republica Socialistă 
România și-a exprimat solidarita
tea fierbinte fată de cauza dreaptă 
a ponorului vietnamez și față de 
lunta sa eroică, a acordat și va a- 
corda Republicii Democrate Viet
nam. stat suveran și independent, 
tot sprijinul politic, material și 
moral, pînă la alungarea definitivă 
a agresorilor.

ReferindU-se la o serie de pro
bleme care stau în fața popoarelor 
arabe și africane, vorbitorul a spus 
că lupta de eliberare națională și 
prefacerile care au loc în viața po
poarelor ce și-au dobîndit recent 
independența reprezintă, incon
testabil, un element de mare im
portanță pentru slăbirea pozițiilor 
imperialismului, pentru mersul 
înainte al omenirii. El a subliniat 
că în țara noastră este cunoscută 
și prețuită lupta hotărîtă a Repu
blicii Arabe Unite împotriva im
perialismului și a oricăror mani
festări ale colonialismului și neoco- 
lonialismului și și-a exprimat con
vingerea că întrevederile și con
vorbirile ce vor avea loc în cursul

vizitei vor aduce o nouă contribu
ție la întărirea relațiilor de priete
nie dintre cele două popoare, la 
dezvoltarea multilaterală a cola
borării dintre Republica Socialistă 
România și 
Unită.

Președintele

Republica Arabă

Consiliului de Stat

a toastat pentru continua înflorire 
a relațiilor prietenești dintre țările 
noastre, pentru prosperitatea po
porului Republicii Arabe Unite 
prieten, pentru sănătatea și ferici
rea președintelui Nasser, a familiei 

. sale, și a celorlalte personalități 
. prezente.

★

Președintele
Chivu Stoica,

i

Stat,
★

Consiliului de
și soția, precum _ și strălucitoarele bogății găsite în

persoanele care-1 însoțesc, au vi
zitat luni după-amiază două din 
mărturiile evocatoare ale civili
zației Egiptului antic : Muzeul Na
țional și piramidele.

Muzeul din Cairo, a cărui con
strucție datează din 1902, păstrea
ză o colecție de artă egipteană 
unică în lume, adevărată memo
rie a întregii evoluții a Egiptului 
din epoca predinastică, pînă în 
epoca romană.

Oaspeții români sînt întîmpinați 
la intrare de Abdul Moneim el 
Sawy, directorul general al anti
chităților, de cunoscuți egiptologi 
care-i conduc prin sălile lungi, 
străjuite de statui masive ale fa
raonilor, preoților și înalților dre
gători ai Egiptului de odinioară, 
printre galeriile cu sarcofage 
sculptate în marmură,- bazalt, gre
sie și granit. Sînt înfățișate cîteva 
dintre piesele muzeului: statueta 
de cedru a lui Sesostris I, datînd 
din epoca imperiului mijlociu, sta
tuia lui Tuthmes al III-lea, 
sculptată în bazalt gri, Colosul de 
la Akhenaton, adus aici de la 
Karnak, din epoca imperiului nou.

Din aceeași epocă Muzeul deține

mormîntul faraonului Tutankha- 
mon.

La plecare, președintele Consi
liului de Stat a adresat cuvinte 
de înaltă apreciere față de vesti
giile acestei culturi milenare, măr
turii ale geniului și forței creatoare 
a poporului, față de eforturile celor 
care le păstrează cu deosebită grijă.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi spre estul capitalei egiptene, 
unde, în plin deșert, străjuiesc pi
ramidele și enigmaticul Sfinx. Gaz
dele dau ample explicații asupra 
construcției celor trei mari pirami
de — Keops, Kefren și Mikerinos 
— a Sfinxului, descriu condițiile 
deosebit de grele în care s-au ridi
cat imensele monumente.

Seara, un joc feeric de lumini 
deschide spectacolul „Sunet și lu
mină1', la care asistă oaspeții ro
mâni, în decorul impresionant al 
piramidelor.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre Cairo. Lîngă de
șertul care uită totul, piramidele 
păstrează memoria antichității, o- 
magiind nu nemurirea faraonilor, 
ci nemurirea creației și trudei 
umane, care le-a clădit din piatră.

Luni după-amiază, delegația 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Nguyen Duy Trinh, împreună cu 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, au 
vizitat Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia.

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam, și mem
bri ai ambasadei.

La intrarea în muzeu, oaspeții 
au fost întîmpinați de tov. Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Institu
tului de Studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.,

în paginile presei egiptene
CAIRO 21. — Corespondentul

Agerpres, C. Oprică, transmite: 
Ziarele care apar la Cairo au pu
blicat luni ample relatări, înso
țite de fotografii, de la sosire și 
din prima zi a vizitei pe care 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, o face în R.A.U. 
Ziarele inserează toasturile rostite 
de cei doi președinți la dineul ofe
rit de președintele NaSser.

Referindu-se la primirea fă
cută la Cairo oaspetelui român, 
cotidianul „AL-GUMHURIA" a- 
rată că, de-a lungul drumului în
tre aeroport și Palatul Kubeh, 
numeroși locuitori ai capitalei 
R.A.U. au fost prezenți pentru a 
aclama prietenia româno-egipteană. 
Același ziar scria : „Locuitorii din 
Cairo au făcut ieri președintelui 
român o primire pe care o rezervă 
prietenilor lor". Ziarul subliniază 
rolul important pe care-1 are prie
tenia dintre cele două popoare 
atît pe plan internațional, cît și 
pentru ambele țări. Vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România este 
calificată de același ziar ca o ac
țiune ce se înscrie în cadrul efor-

turilor internaționale desfășurate 
în lupta împotriva reacțiunii și 
colonialismului.

„PROGRES EGYPTIEN" arată 
că „Președintele R.A.U. și preșe
dintele Consiliului de Stat al 
României își reafirmă atașamentul 
față de ideile păcii, dreptății și 
progresului".

Cotidianul „EGYPTIEN GA
ZETTE" subliniază că președintele 
Chivu Stoica este unul dintre dis
tinșii vizitatori cărora R.A.U. a a- 
vut prilejul să le rezerve o pri
mire deosebită. Aceasta este ur
marea a numeroși factori care au 
unit România și R.A.U. într-o co
laborare nouă și valoroasă. „Rea
lizările obținute de România în 
dezvoltarea sa economică, socială 
și culturală, adaugă ziarul, au 
contribuit în mare măsură la ridi- 
carea nivelului material și spiri
tual al poporului român. Cu Româ
nia s-a stabilit o colaborare fruc
tuoasă în multe domenii. Ziarul a- 
preciază că vizita va contribui la 
extinderea colaborării în folosul 
celor două țări și al altor țări care 
luptă pentru pace, prietenie și 
progres.

AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

Turneul de handbal de la Cluj

adversarul...
Cînd îti subestimezi

9

Se reia campionatul
de hochei pe gheață

Astăzi pe patinoarul 
din parcul „23 August" 
doua parte a campionatului repu
blican de hochei pe gheață. Ordi
nea meciurilor este următoarea : 
Steaua -Politehnica București (ora 
9) ; Agronomia Cluj—Tîrnava O- 
dorhei (ora 17) și Dinamo Bucu
rești—Voința Miercurea Ciuc (ora 
19).

Meciurile se vor disputa în fie
care zi pînă duminică, în afară de 
vineri, cînd este repaus.

artificial 
începe a

CLUJ (coresp. „Scînteil"). — 
Programul de luni al turneului in
ternațional masculin de handbal 
de la Cluj a început cu partida 
U.R.S.S. — România (tineret). La 
capătul unui meci viu disputat, 
handbaliștii sovietici au cîștigat 
cu 17—14 (9—5). In continuare s-au 
întîlnit reprezentativele de seniori 
ale României și Iugoslaviei. Abor- 
dînd jocul cu o doză exagerată de

Olimpiada
de șah-1966

auîncredere, handbaliștii noștri 
fost conduși de la început cu cîte 
4—5 puncte. în minutul 47 ei au 
reușit să egaleze, dar din nou au 
fost conduși. Abia în ultimele se
cunde scorul a redevenit egal. Re
zultat final : 17—17 (6—8). E drept, 
actualul turneu internațional de 
la Cluj are un caracter de pregă
tire, dar evoluția de ieri a dubli
lor campioni mondiali nu este de 
natură să-i
de handbal din țara noastră, 
cuvine 
prestat

satisfacă pe iubitorii 
Se 

a fi menționat jocul bun 
de oaspeți.

Pe scurt de

Duminică, la București

Dinamo -
Pro Recco Genova 
în cadrul „C.C.E." la polo

In cadrul turneului final al 
„Cupei campionilor europeni’ 
la polo pe apa, duminică vor 
avea loc două meciuri : la 
București Dinamo — Pro Recco 
Genova, iar la Zagreb Partizan 
Belgrad — Dynamo Magde
burg.

a luat sfîrșit
A 17-a ediție a Olimpiadei de ș(ih 

(campionatul mondial masculin. pe 
echipe), desfășurată timp de trei 
săptămîni la Havana, a luat sfîrșit. 
După jucarea partidelor întrerupte, 
rezultatele complete ale meciurilor 
din ultima rundă sînt următoarele: 

t Argentina — Spania 3,5—0,5; R. D. 
Germană — Norvegia 4—0; U.R.S.S. 
— Bulgaria 3,5—0,5 ; Ungaria — 
România 2,5—1,5 ; Iugoslavia — Is
landa 3—1; S.U.A. — Cuba 3—1; 
Cehoslovacia — Danemarca 2—2.

Clasamentul final :
39,5 puncte ; 2. S.U.A. 34,5 ; 3. Un
garia 33,5; 4. Iugoslavia 33,5; 5. 
Argentina 31; 6. Cehoslovacia 30,5 ; 
7. Bulgaria 28; 8. România 26,5; 
9. R. D. Germană 25,5 ; 10. Dane
marca 20 ; 11. Islanda 18,5 ; 12. Spa
nia 18 ; 13. Norvegia 14; 14. Cuba 
12 puncte etc. La această mare 
competiție au participat echipele 
reprezentative a 52 de țări.

în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni' la polo pe apă de la Genova, 
Pro Recco (Italia) a învins cu 6—2 pe 
Tunafors (Suedia), iar Dynamo Magde
burg (R.D.G.) și B.V.C.S.C. Budapesta au 
terminat la egalitate : 5—5. Pentru tur
neul final s-au calificat, alături de echi
pele Partizan Belgrad și Dinamo Bucu
rești, Pro Recco și Dynamo Magdeburg.

în turneul internațional de hochei pe 
iarbă de la Cairo s-au întîlnit selecțio
natele Republicii Arabe Unite și Ugan- 
dei. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1.

1. U.R.S.S.
Cu prilejul unui concurs de ciclism pe 

pistă desfășurat la Zurich, Pierre Tren- 
tin a stabilit un nou record mondial în 
proba de 500 m (lansat) : 28' 93/100. Ve
chiul 
iași

record — 29" — aparținea acelu- 
sportiv.

Tașkent s-au desfășurat campio-La
natele de gimnastică ale U.R.S.S. în ab
sența campionului mondial Voronin, ac
cidentat, victoria la masculin a revenit 
lui Victor Lisitski cu 115,5 puncte. La 
feminin a cîștigat Natașa Kucinskaia.
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și de Nicolae Cioroiu, directorul 
muzeului.

La încheierea vizitei, conducăto
rul delegației a semnat în cartea 
de onoare.

★
în cursul aceleiași zile, oaspeții 

vietnamezi, împreună cu 1 
Dumitru Popa, membru ;__ ____
al Comitetului Executiv 
P.C.R., prim-secretar al 
lui orășenesc București
Ion Cosma, președintele Sfatului I 
popular al Capitalei, și arhitectul | 
Horia Maieu au vizitat cartiere 
de locuințe și edificii publice 
București.

al C.C. al 
Comitetu- 
al P.C.R.,

noi 
din

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale
asupra alegerii unui deputat 
in Marea Adunare Națională

în ziua de 20 noiembrie 1966 au 
avut loc alegeri pentru locul de 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, devenit vacant în circum
scripția electorală nr. 1 Oradea- 
Nord din regiunea Crișana.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările Comisiei, electo
rale de circumscripție și ale comi
siilor secțiilor de votare și a cons
tatat că alegerea s-a desfășurat în 
conformitate cu dispozițiile legii 
nr. 9/1952 pentru alegerea deputați- 
lor în Marea Adunare Națională.

Candidatul propus a întrunit

99,94 la suță din numărul total al 
voturilor exprimate de alegători.

Comisia Electorală Centrală a 
hotărît înregistrarea și confirma
rea rezultatului alegerii ca deputat 
în Marea Adunare Națională a to
varășului Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, în circum
scripția electorală nr. 1 Oradea- 
Nord din regiunea Crișana.

Lucrările referitoare la această 
alegere au fost transmise Comisiei 
de validate a Marii Adunări Na
ționale.

Cronica zilei
La Pavilionul de expoziții din 

Piața Scînteii s-a deschis luni o 
Expoziție tehnică a Republicii De
mocrate Germane, organizată de 
întreprinderea de comerț exterior 
Buromaschinen-Export din Berlin.

Au participat Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț, reprezentanți ai unor în
treprinderi românești de comerț 
exterior, specialiști din diferite mi
nistere, ingineri și tehnicieni din 
uzine bucureștene, ziariști.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R D. Germane, șl alți 
membri ai corpului diplomatic.

Expoziția cuprinde diferite ma
șini și aparate de birou, mașini 
electronice de calculat, instrumen
te de desen tehnic și altele. Expo
ziția rămîne deschisă pînă în ziua 
de 3 decembrie.

Cu acest prilej a avut loc o con
ferință de presă la care au partici
pat ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

★

în foaierul Teatrului „Gerard 
Phillippe" din Paris va fi deschisă 
la sfîrșitul acestei luni o expozi
ție a Teatrului Mic din București 
cu lucrări de scenografie și ima
gini din spectacole.

(Agerpres)

Noii campioni

de juniori la lupte

greco-romane
Finalele campionatului republi

can de lupte „greco-romane" pen
tru juniori, desfășurate timp de 
trei zile în sala Floreasca din Ca
pitală, au reunit 158 de sportivi din 
întreaga țară.

Iată lista campionilor din acest 
an, în ordinea categoriilor : 48 kg — 
Gh. Berceanu (Electroputere Cra
iova) ; 52 kg — M. Tolea (Construc
torul Hunedoara) ; 56 kg — A. Ianoș 
(Viitorul București) ; 60 kg —
A. Maghiran (Mureșul Tg. Mureș) ; 
65 kg — I. Stamate (Metalul Bucu
rești) ; 70 kg — M. Dumitru (Viito
rul București) ; 75 kg — Al. Chiran 
(A.S.M.T. Lugoj) ; 81 kg — I. Raț 
(C.S.M. Reșița) ; 87 kg — C. Penciu 
(Viitorul București) ; peste 87 kg — 
V. Dolinschi (Rapid București).

peste hotare
Anul acesta titlul de campioană 

Ungariei la fotbal a revenit 
Vasas Budapesta, 
puncte. în ultimul meci, Vasas a termi
nat la egalitate (3—3) cu Gyor. Pe lo
cul următor s-a clasat Ferencvaros 
Budapesta (37 puncte). Primul loc în 
clasamentul golgeterilor a fost ocupat 
de Farkas (Vasas), care a înscris 25 
goluri, urmat de Albert (Ferencvaros) 
și Bene (Ujpest) — cîte 24.

a 
echipei 

care a totalizat 43

îritr-un meci contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la hochei pe 
gheață, H. C. Chamonix a învins cu 
3—1 pe H. C. Grasshoppers.

In cel de-al doilea meci al turneului 
pe care-1 întreprinde în Algeria, selec
ționata de fotbal a R.S.F.S. Ruse a ju
cat la Oran cu reprezentativa țării. 
Scor : 3—0 în favoarea oaspeților. De 
remarcat că în primul joc 
vinseseră cu 4—1.

gazdele în-

tenis de la 
australianul 

a dispus cu

Turneul internațional de 
Sydney a fost cîștigat de 
Fred Stolle, care în finală 
12—10, 6—0, 6—0 de compatriotul său 
John Newcombe.

S-A
La Marlborough Hou

se (Londra) s-a des
chis de curînd con
ferința constituțională 
pentru insulele Ber
mude, cea mai veche 
colonie engleză. In le
gătură cu această con
ferință, ziarul elve
țian „DIE TAT“ scrie:

„Modul și felul în 
care Marea Britanie a 
efectuat procesul de
colonizării aduce a- 
minte de felul în care 
se demolează „artis
tic" o casă. Mai întîi 
au fost detașate ma
rile bucăți ale impe
riului. In cadrul aces
tei acțiuni s-a avut 
cea mai mare grijă ca 
diferitele bucăți să ră- 
mînă neatinse și să a- 
rate așa cum erau ele 
în timpul existenței 
construcției. După a- 
ceea au urmat pilonii 
și traversele, 
au mai rămas
bucăți de zid, care 
sînt luate fărîmă 
fărîmă și făcute 
sine stătătoare,
cele din urmă, numai 
puține teritorii, destul 
de mici, aduc aminte 
de clădirea de odi
nioară. Anul acesta 
trei colonii au devenit 
independente : Guya-

Acum 
mici

cu 
de 
In

DEMOLAT

mo- 
din 
al

na, Bechuanaland și 
Basutoland. Al patru
lea candidat este insu
la din Antile, Barba
dos. care urmează să 
fie trecută la sfîrșitul 
lunii noiembrie pe lis
ta țărilor independen
te. Aceste patru 
diiicări esențiale 
punct de vedere
dreptului internațio
nal și o serie de alte 
consultări preliminare 
privitoare la alte te
ritorii au făcut ca a- 
nul acesta să se țină 
la Londra nu mai pu
țin de nouă conferințe 
constituționale. Ulti
ma conferință este 
consacrată insulelor 
Bermude.

Insulele Bermude se 
compun dintr-un grup 
de 300 de insule de 
corali, aflate în par
tea de vest a Oceanu
lui Atlantic. Suprafața 
lor totală este mai 
mică decît suprafața 
Republicii San Marino, 
circa . 53 km. p. A- 
proape jumătate din 
arhipelagul Bermude 
este stîncă qoală. 
Numai o parte din a- 
ceste insulițe este lo
cuită în mod perma
nent. Cele 10 insule 
principale, legate în
tre ele prin poduri.

formează un lanț de 
35 km. Aici se află o 
bază navală și mili
tară a Statelor Unite. 
Clima blîndă și sănă
toasă atrage un mare 
număr de turiști din 
S.U.A. și Anglia. . La 
tentațiile naturale se 
mai adaugă și o lege 
fiscală extrem de ge
neroasă, care nu cu
noaște impozitul pe 
venit pentru persoarie 
juridice și care atra
ge prin aceasta nu
meroase societăți iți,-, 
ternaționale. Acestea 
îsi stabilesc 
aici. Principala 
să de venit a 
lelor Bermude este tu
rismul. Produsele de 
export sînt puține și 
se reduc la medica
mente, articole de 
parfumerie și cosme
tică In afară de po
micultură, 
ocupă un 
restrîns. 
exclusiv 
intern De
ță mal mare este pes
cuitul

Populația insulelor 
, Bermude este de 
50 000 locuitori, dintre 
care 40 la sută albi, 
iar restul o constituie' 
populația de culoare".

sediul 
sur- 

insu-

agricultura 
loc foarte 

Ea servește 
consumului 

o importan-

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Eduard Mezincescu 
a fost numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Suedia, Norvegia și Danemarca, cu 
reședința la Stockholm, în locul to
varășului Petru Mânu, care a pri
mit o altă însărcinare. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se răcească ușor, mai ales în su
dul și estul țării. Cerul s-a menți
nut mai mult acoperit. Ploi izolate 
s-au semnalat în Oltenia, Banat și 
Ardeal. Pe alocuri, ceața a persis
tat. Vîntul a suflat slab și a pre
dominat din sud-est, Temperatura 
aerului Ia ora 14 era cuprinsă în
tre minus 1 grad la Joseni și 16 
grade la Călărași și Medgidia. In 
București : Vremea a continuat să 
se răcească ușor. Cerul a fost aco
perit, iar ceața a persistat în tot 
timpul zilei. Vîntul a suflat 
din sud-est. Temperatura 
a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru 
23, 24 și 25 noiembrie.
Vreme în general închisă, cu cea
ță dimineața și seara. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de 
burniță și ploaie, care în nordul 
țării și regiunea de munte se vor 
transforma în lapoviță și ninsoare. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 2 și 10 grade. în 
București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul mai mult noros. Vor că
dea ploi slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere.

Asemenea vizite sînt foarte utile și 
contribuie la îmbunătățirea atmosferei 
politice. In același sens se înscrie și 
vizita delegației parlamentare tur
cești în România. De altfel, cele două 
țări ale noastre, România și Turcia, 
nutresc sentimente de prietenie una 
față de cealaltă și fără îndoială că 
apropierea dintre ele este reciproc 
avantajoasă. Cred că contactele în
tre parlamentari pot fi un lucru foarte 
util pentru cauza destinderii.

Generalul J. H. COUZI (deputat 
beral din OLANDA) :

Lărgirea comerfului dintre Est

ti

slab 
maximă

zilele de 
In țară :

I
I
I

legăturile economice și 
facilitează înțelegerea, 

mare apropiere poate 
și colaborarea cullura- 
posibilă și o apropiere în 
politic. Poporul olandez

Și 
Vest este un lucru foarte ufil și po
zitiv, căci 
comerciale 
La o mai 
contribui 
lă. Eu văd 
domeniul
este favorabil unei destinderi cîf mai 
largi. Trebuie să dobîndim încredere 
unii în ceilalți. Cred că un pas 
foarte important îl constituie reduce
rea forjelor militare de ambele părfi. 
Obiectivul final în această privință 
trebuie să-l constituie dezarmarea ge
nerală, înfăptuită desigur pe etape. 
In acest cadru, după părerea mea, 
vor putea fi dizolvate și blocurile mi
litare. Aceasta este posibil și necesar.

FRANCISC NOEL-BAKER (deputat 
laburist din ANGLIA) :

„Acord o mare importantă schimbu
rilor parlamentare, consider că ele pot 
contribui la destinderea Est-Vest. Par
lamentarii britanici vor fi foarte dor
nici să dezvolte contactele cu parla
mentarii români pentru a purta discuții 
oficiale cu ei, ca și cu alți parla
mentari din țările socialiste. în legă
tură cu aceasta, aș vrea să arăt că în 
Anglia este urmărită cu interes poli
tica României, eforturile ei pentru îm
bunătățirea situației din Europa. Desi
gur, este necesar acum un progres 
real pe linia destinderii și dezarmării 
în Europa. Personal, văd posibilitatea 
dizolvării pactelor militare dacă se 
realizează un progres suficient pe ca
lea spre dezarmare, concomitent cu 
un sistem efectiv de securitate colec
tivă sub egida O.N.U. Dezarmarea ar 
avea enorme avantaje de ordin social. 
Pe drumul spre dezarmare se 
înscrie și retragerea tuturor tru
pelor străine din Europa în limitele 
granifelor naționale, cîf și o reducere 
foarte substanțială a însăși forțelor ar
mate naționale. Multe persoane poli
tice din Anglia ar fi fericite să vadă 
că treptat se va ajunge la lichidarea 
N.A.T.O. în Europa occidentală și, fi
rește, concomitent la o acfiune simi
lară în Europa de est. Pot spune că în 
opinia publică din Anglia, ca și din 
celelalte țări din Europa occidentală, 
există un sentiment crescînd în favoa
rea destinderii și înțelegerii cu țările 
din Europa de est.

Printre metalurgiștii
din Dunaujvâros

Au mai rămas puține 
zile pînă la deschiderea 
celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar — eve
niment de mare însemnă
tate în viața poporului 
ungar, pentru dezvolta
rea viitoare a patriei sale 
pe calea construcției so
cialiste. Acest eveniment 
este întîmpinat de oame
nii muncii din R. P. Un
gară cu însuflețire și a- 
vînt în muncă. La confe
rințele comuniștilor desfă
șurate în județe, în marile 
uzine, în diferite cartiere 
ale Budapestei și la care 
au participat conducători 
de partid au fost scoase 
în evidență rezultatele do- 
bîndite pînă acum în di
ferite domenii de activi
tate și perspectivele pe 
care le deschide noul 
plan cincinal pe anii 
1966—1970.

în ultimele săptămîni, 
din toate colțurile țării au 
sosit la Budapesta vești 
despre realizările dobîn- 
dite de oamenii muncii în 
întîmpinarea apropiatului 
Congres al partidului. 
Iată cîteva :

în localitatea Nyerges- 
ujfalu, muncitorii între
prinderii de construcții 
nr. 22 au dat zilele tre
cute în exploatare, înain-

te de termen, două noi o- 
biective industriale : o fa
brică de fire de danulon 
și o fabrică de fire de 
mătase de danulon.

De pe șantierul din a- 
propierea orașului Gyon- 
gyos, unde se construieș
te unul din cele mai mari 
obiective ale actualului 
cincinal — o termocen
trală cu o capacitate de 
600 megawați — se anun- 

că întrecerea în mun- 
în cinstea Congresului

tâ 
că

a apărut pe harta Unga
riei în anii puterii popu
lare. La Combinatul me
talurgic din localitate, de
numit aici și „perla in
dustriei grele" a țării, am 
stat de vorbă cu directo
rul general, tov. Ambrus 
Borovski, care mi-a vor
bit cu mîndrie despre 
sarcinile întreprinderii și 
realizările obținute în 
cinstea congresului parti
dului — la care el va fi 
delegat, împreună cu alți

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

desfășoară cu entuzi- 
fiind mult 
de sarci-

se
asm, lucrările 
avansate față 
nile stabilite.

La combinatul siderur
gic „V. I. Lenin' din Dios- 
gyor, unde se află în în
trecere numeroase brigăzi 
de muncă, colectivul a iz
butit să 
pînă la 
tombrie, 
fontă și
nomii în valoare de 
milioane forinți.

Am fost de curînd 
Dunaujvăros, oraș

dea peste plan, 
sfîrșitul lunii oc- 
30 000 de tone de 
să realizeze eco-

22

la
care

comuniști din combinat, 
în drum 
norul „la
mai nouă secție a combi
natului, am trecut prin a- 
propierea celor două fur
nale care vor da în acest 
an peste 700 000 tone de 
fontă și a celor patru 
cuptoare Martin care vor 
produce pînă la sfîrșitul 
anului circa 650 000 tone 
oțel. în ce privește lami
norul „la rece”, el avea 
planificate pe anul în 
curs 90 000 tone de lami
nate. In cinstea Congre-

spre lami- 
rece', cea

sului — mi-a spus direc
torul general — colectivul 
s-a angajat să depășeas
că simțitor sarcinile 
plan, realizînd pînă 
sfîrșitul anului 18 000 
laminate în plus.

In vecinătatea acestei 
secții se află laminorul let 
cald, care va produce în 
acest an peste 350 000 
tone de laminate. Aici lu- 
crează și „Brigada prie
teniei ungaro-române' 
condusă de Toth Lajos. 
In întîmpinarea congresu
lui, brigada și-a realizat 
angajamentele ce-i reve
neau cu aproape o lună 
înainte de termen.

Muncitorii întregului 
combinat s-au angajat ca 
pînă la 28 noiembrie — 
data deschiderii Congre
sului — să realizeze pes
te plan produse în va
loare de 260 milioane fo- 
rinți. Angajamentul aces
ta a fost depășit încă la 
6 noiembrie.

Toate aceste realizări 
ale oamenilor muncii din 
R. P. Ungară, mărturii ale 
hărniciei și abnegației în 
muncă, exprimă hotărîrea 
lor de a-și consacra efor
turile pentru înflorirea 
continuă a țării.

de 
la 

tone

A. POP



6

0

V .«£
8®K

VIATA :
_________________ _______ * ■

H ■
•*< ’

OLANDA• După 39 de zile de criză

ir

1

•-Ă
$ ■ ' '

ki-l

Scrutinul

din Bavaria
■J-v

pe
incertitudinii

Așteptate la Bonn înfr-o atmo
sferă de incertitudine, rezultatele 

—alegerilor de duminică din lan
dul Bavaria n-au reușit să arunce 
mai multă lumină asupra pers
pectivei negocierilor începute 
săpfămîna trecută pentru forma
rea unui nou guvern. Cele două 
mari partide, Uniunea creștin-so
cială (ramura bavareză a Uniunii 
creștin-democrate) și Partidul so
cial-democrat și-au menținut 
locurile în landtag, parlamentul 
local, dispunînd în continuare 
de 110 mandate și, respectiv, 79 
din totalul de 204. Restul de 15 
mandate, împărțite pînă acum 
între liber-democrați și partidul 
bavarez, au revenit organizației 
neofasciste, așa-numiful partid 
național-democraf. Intrarea neo
fasciștilor în parlamentul landului 
Bavaria reeditează la un interval 
de numai două săptămîni situa
ția din landul Hessen, dînd naș
tere unei probleme care stîrneșfe 
serioase neliniști în cercurile pro
gresiste vest-germane.

Liber-democrații, excluși din 
landtag, explică regresul lor elec
toral prin campania defăimătoare 
pe care a dus-o președintele U- 
niunii creșfin-sociale, Strauss, 
neîmpăcat că în 1962 P.L.D. a 
determinat scoaterea sa din gu
vernul Adenauer. în relatările a-

CORESPONDENȚĂ 

DIN VIENA

genfiilor de presă se apreciază 
că voturile pierdute de liber-de- 
mocrați s-au îndreptat spre Par
tidul național-democraf, astfel în- 
cît răfuiala lui Strauss cu vechii 
săi adversari a avut un efect du
blu : unul urmărit — obstrucțio- 
narea acestora — și altul nepre
văzut — accesul neofasciștilor în 
landtag.

Noua configurație a parlamen
tului bavarez nu permife de- 
cît o singură formulă pentru gu
vernul landului : o coaliție între 
Uniunea creștin-socială și Parti
dul social-democrat. Primele co
mentarii ale presei vest-germane 
pun de aceea întrebarea dacă 
scrutinul din Bavaria nu antici
pează o soluție pentru criza de 
la Bonn. Menținîndu-și pozițiile 
în Bavaria, după repetatele pier
deri electorale ale U.C.D., Uniu
nea creștin-socială dobîndeșfe 
un plus de influență asu
pra hofărîrilor pe care condu
cerea partidului lui Erhard este 
nevoită să le ia înfr-o asemenea 
perioadă de incertitudini. Prin a- 
ceasta, misiunea lui Kiesinger ar 
putea fi ușurată : primii săi sus
ținători la succesiunea lui Erhard 
au trecut fără necazuri prin ale
gerile din Bavaria și fot ei pun 
bazele „marii coaliții’ între 
U.C.S. și P.S.D. pe plan local.

Cu foafe acestea, formula 
„marii coaliții* pentru guvernul 
de la Bonn întîmpină, după cum 
a reieșit la sfîrșitul săpfămînii 
trecute, numeroase împotriviri 
în rîndurile social-democraților.

„După alegerile din Bavaria, 
scria luni „Siiddeutsche Zeitung”, 
negocierile pentru formarea unui 
nou guvern intră săptămâna a- 
ceasta înfr-un stadiu hotărîfor".

Petre STANCESCU

LA UNESCO
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Intîlnirea
t

.reprezentanților 
comisiilor din 
țările balcanice

PARIS 21. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La sediul UNESCO din 
Paris a avut loc, din inițiativa de
legației țării noastre, o întîlnire 
a reprezentanților comisiilor națio
nale pentru UNESCO din țările 
balcanice: Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia. Din 

•partea română au luat parte A- 
lexandru Bălăci, secretar general 
al Comisiei naționale pentru 
UNESCO, Valentin Lipatti, dele
gat permanent la UNESCO, și Cla- 
udiu lonescu Bujor, directorul se
cretariatului Comisiei naționale.

Intîlnirea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a oferit 
prilejul unui larg schimb de pă
reri referitor la colaborarea în do
meniul educației, științei și cultu
rii între comisiile naționale pen
tru UNESCO din țările balcanice.

A FOST FORMAT
NOUL GUVERN

HAGA 21 (Agerpres). — După 
39 de zile de criză guvernamenta
lă, luni seara a fost dat publicită
ții la Haga un comunicat în care 
se arată că Jelle Zijlstra a făcut 
cunoscut reginei Juliana că a reu
șit să formeze un nou guvern. 
în comunicat se subliniază că din 
noul cabinet fac parte 13 miniș
tri — 8 aparținînd partidului
popular catolic și 5 partidului an
tirevoluționar. Repartiția princi
palelor portofolii ministeriale este 
următoarea : președinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al 
finanțelor — Jelle Zijlstra, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul transporturilor 
— Jan de Quay, ministrul aface
rilor externe — Joseph Luns, mi
nistrul apărării — Piet de Jong, 
ministru de interne — P. Jacobus 
Verdam. Actualul cabinet nu dis
pune în Camera Deputaților de- 
cît de 63 de voturi, din totalul de 
150. Cu toate acestea, înainte de 
a constitui guvernul, noul prim- 
ministru olandez și-a asigurat spri
jinul deputaților liberali și creș- 
tin-istorici.

Noul guvern va avea ca misiune 
soluționarea problemelor curente, 
dizolvarea Camerei Deputaților 
și pregătirea alegerilor legislative 
anticipate care vor avea loc în 
luna februarie 1967.

Protocol româno-ungar
privind schimburile

de mărfuri pe 1967
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 

în urma tratativelor desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, la 21 noiembrie 
s-a semnat la Budapesta protoco
lul privind schimburile de mărfuri 
și de plăți pe anul 1967 între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară. în baza 
prevederilor acestui protocol, Re
publica Socialistă România va li
vra vagoane de marfă, mașini- 
unelte, remorci basculante, utilaj 
petrolier, utilaj pentru construcții, 
produse ale industriei lemnului, 
produse sodice și diverse alte pro
duse chimice, sare, materiale de 
construcție, mobilă, diverse bunuri 
de larg consum și alte mărfuri.

Republica Populară Ungară va 
livra mașini și echipamente elec
trice, mașini-unelte, mașini de ri
dicat și transportat, aparate Ront- 
gen și alte aparate medicale, lami
nate și țevi de oțel, cabluri de alu
miniu, diverse produse chimice, 
medicamente și substanțe farma
ceutice, țesături de bumbac, dife
rite bunuri de larg consum și alte 
mărfuri. Protocolul încheiat preve
de o majorare a volumului schim
burilor de mărfuri față de anul 
1966.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea ungară de 
Laszlo Darvas, adjunct al minis
trului comerțului exterior. La sem
nare au asistat Karadi Gyula, 
prim-locțiitor al ministrului co
merțului exterior, funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Exterior al R. P. Ungare, precum 
și membrii celor două delegații. A 
fost de față Dumitru Turcuș, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta.
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NEW YORK. — Postul de televiziune C.B;Ș. a trans
mis duminică noaptea o știre a corespondentului său 
din capitala haitiană, Port-au-Prince, 4poțr,iyit:icăreia a 
avut loc o invazie a forțelor opuse regimului președin
telui Duvalier. Corespondentul a arătat că a fost infor
mat de surse clandestine haitiene că invazia a avut loc 
în apropiere de Cap Haitien. Aceleași surse au indicat 
că forțele armatei haitiene, concentrate în jurul palatu
lui prezidențial din Port-au-Prince, au fost puse în stare 
de alarmă. Știrea nu a putut fi confirmată din alte 
surse.

La Washington, un purtător de cuvînt al Departamen
tului de Stat a declarat că ambasadorul S.U.A. la Port- 
au-Prince a primit ordinul de a face cercetări.

Ziarul „Evening Star", care apare la Washington, a 
relatat că în ultimul timp în Haiti domnește o situație 
încordată, un număr de 22 de ofițeri superiori, printre 
care fostul comandant al artileriei și fostul intendent 
general al forțelor armate au fost îndepărtați din posturi.
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TOGO:

ide peripeții
începuful săpfămînii 

a fost marcaf, pe conti
nentul african, de tulbu
rarea situației politice 
în Togo : luni diminea
ța un grup de persoa
ne au pătruns în clădi
rea postului de radio 
din Lome și au anunțat 
demiterea președintelui 
republicii, Grunifzky. In 
cursul zilei cîteva sute 
de persoane au încon-

Ședințe ale
comisiilor C.A.E.R

Cambridge (statul Massachusetts). Pichete de protest împotriva războiului 
din Vietnam au blocat mașina ministrului apărării al S.U.A., McNamara, 
care se îndrepta spre intrarea universității Havard. Studenții l-au împiedicat 
să ia cuvîntul și ministrul a părăsit incinta întovărășit de poliția locală

(Foto : U.P.I.)

alculatoarele electronice 
încă nu terminaseră de 
numărat voturile în a- 
legerile pentru Congres, 
cînd ziarele, 

televiziunea anunțau 
câni că, oricare ar fi rezultatele, 
războiul din Vietnam
Bine informatul James Reston scria în 
„New York Times" : „Nu încape în
doială că în viitor ne așteaptă o esca
ladare continuă și noi lupte în Viet
nam. Războiul cere nu numai tot 
mai mulți oameni, dar și tot mai 
mulți bani, iar cheltuielile reale, a 
căror discutare a fost amînată și care 
au fost ținute în umbră în perioada 
bătăliei electorale, trebuie acum 
cificate deschis în noul buget", 
soanele oficiale de la Washington 
ferit să confirme imediat aceste 
viziuni, dar și să le infirme.

După zece zile, 
nunțat, concomitent 
ton și Saigon, „noua 
rată la conferința de 
gul comunicat al 
război" din capitala 
sufla o vorbă despre această 
strategie", căci președintele S.U.A. și 
ceilalți participant încercau să acre
diteze impresia că s-ar fi adunat 
pentru a prezenta „planuri de pace" 

pentru a pune la 
militare împo- 
Ceea ce a fost

, radio-ul, 
pe ameri-

va continua.

spe- 
Per- 
s-au 
pre-

agresorii au a- 
la Washing- 

strategie" elabo- 
la Manila. Lun- 
„consiliului de 
Filipinelor nu 

„nouă

și nicidecum 
cale noi planuri 
triva Vietnamului, 
dat atunci publicității nu era decît o 
încercare stîngace de a induce în 
eroare popoarele, care de altfel a 
eșuat. Acum, amănuntele acestei „noi 
strategii" au devenit cunoscute. în ce 
constă ea ? De la Washington și Sai
gon, agențiile de presă au transmis cele 
trei componente ale noului plan mili
tar : 1). Trupele americane vor prelua 
cvasi-totalitatea operațiunilor ofensive 
în Vietnamul de sud ; 2). Armatei sai- 
goneze îi va reveni de aci înainte 
doar rolul de a ține „sub ocupație" 
localitățile cotropite de americani ; 3). 
Unități paramilitare împreună cu poli
ția saigoneză se vor îndeletnici cu „pa
cificarea" acestor localități, cu „sus
tragerea" populației de sub influența 
Frontului Național de Eliberare și cu 
„atragerea" ei de partea guvernului 
de la Saigon.

Noul „plan strategic" constituie un 
document unic prin semnificația sa: 
el este o recunoaștere a eșecului tu
turor încercărilor Washingtonului și 
marionetelor lor de a îngenunchea po
porul din Vietnamul de sud, de a-1 de
termina să renunțe la lupta pentru li
bertate, de a-i impune rînduielile con
venabile imperialismului american. în 
același timp, acest document mar
chează o fază nouă în războiul de 
agresiune al S.U.A.

12 ani s-au scurs de cînd și-au făcut 
apariția pe meleagurile vietnameze 
„consilierii" militari americani, avînd 
misiunea de a instrui armata saigo
neză în vederea luptei împotriva pa- 
trioților. Văzînd că guvernul instalat

DUȘANBE 21 (Agerpres). — în 
capitala Tadjikistanului a avut 
loc ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru energia electrică. 
Au participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. 
Comisia a examinat, printre altele, 
unele rapoarte cu caracter tehni- 
co-științific cu privire la automati
zarea termocentralelor, la pregăti
rea și arderea cărbunilor și ligni- 
ților de calitate inferioară, la con
dițiile hidraulice și construcțiile 
de hidrocentrale de diferite tipuri. 
'Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale colaborării în
tre țările membre ale C.A.E.R. în 
domeniul energeticii.

BUDAPESTA 21- (Agerpres). —
Zilele acestea a avut loc cea de-a

25-a sesiune a Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru metalurgia ne
feroasă. La sesiune au participat 
delegații din partea Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R. D. Germane, Polo
niei, României, Ungariei și U.R.S.S. 
în conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugo
slavia, la sesiune a participat și o 
delegație iugoslavă. în calitate de 
observatori au fost prezenți repre
zentanți ai R.P.D. Coreene și Cubei.

Sesiunea a discutat unele proble
me ale colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul metalur
giei neferoase și a adoptat planul 
de muncă pe anul 1967. S-a consta
tat că în perioada trecută activita
tea Corpisiei permanente s-a des
fășurat într-un spirit de prietenie, 
colaborare rodnică și înțelegere 
reciprocă.

sud, declară că nici efectivul de 
410 000 de combatanți americani, sud- 
coreeni și australieni de care dispune 
nu este suficient pentru a aduce la' 
îndeplinire planurile întocmite cu cî
teva luni în urmă.

Nici una din marile sarcini strate- 
gico-operaționale puse de Pentagon 
în fața forțelor armate ale S.U.A. în 
Vietnam nu a putut fi îndeplinită. în 
schimb, bazele militare americane si
tuate de-a lungul litoralului, ca și în 
interiorul Vietnamului de sud, au ră
mas enclave înconjurate de teritorii 
controlate de forțele patriotice. Ini
țiativa aparține, ca și înainte, Frontu
lui Național de Eliberare. în pofida 
marii mașini de război dislocate în 
Vietnamul de sud, a milioanelor de 
dolari aruncate în aventura lor, Statele

A AGRESIUNII S.U.A
VIETNAM

de ele la Saigon e pe cale de a se 
prăbuși, Statele Unite și-au revizuit me
todele inițiale. Perioada în care inter- 
venționiștii se autointitulau „consilieri" 
în Vietnam s-a încheiat, unitățile arma
te ale S.U.A. preluînd tot mai mult 
asupra lor înfăptuirea operațiunilor 
împotriva forțelor patriotice. în mar
tie 1965 la Da Nang au debarcat 
primele unități ale infanteriei marine 
americane. în luna iulie a anului 
trecut efectivele S.U.A. ajunseseră la 
70 000, dotate cu 500 de elicoptere 
și 550 de avioane. Coasta sud-vietna- 
meză s-a transformat într-un lanț de 
baze militare. Pe vremea aceea Sta
tele Unite încercau încă să întrețină 
iluzia că unitățile americane ar juca 
doar un rol auxiliar, de sprijinire a 
armatei marionete. Or, primele lupte 
de amploare angajate pe la mijlocul 
anului trecut în orașul Chong Be, în 
regiunile Ba-Tri și Quang-Nhai au 
arătat că numai aviația americană a 
salvat de la totala lor pieire unitățile 
de marionete. După aceste lupte, în 
care forțele patriotice au dat puter
nice lovituri dușmanului, revista „U. S. 
News and World Report" scria că 
treburile americanilor în Vietnamul de 
sud merg „din rău în mai rău". 
Președintele Johnson a ordonat spo
rirea efectivelor americane, pînă la 
165 de mii de oameni la sfîrșitul 
anului
20 de 
reeni, 
Dar și 
de a 
operațiuni de vaste proporții, elabo
rate de S.U.A., au dat greș. Bătălia 
desfășurată în regiunea Piei Me s-a 
soldat cu pierderi atît de grele pen
tru intervenționiști, încît presa ameri
cană a denumit regiunea respectivă 
„Valea sîngelui". Din nou efectivele 
militare americane au fost mărite. 
Acum, la sfîrșitul altor două ac
țiuni de amploare — una la sud de 
zona demilitarizată, desfășurată în 
septembrie—octombrie, alta în curs 
de desfășurare în provincia Tay Ninh, 
la nord-vest de Saigon — generalul 
Westmoreland, comandantul șef al 
trupelor americane în Vietnamul de

Unite nu au reușit să schimbe cursul 
războiului în favoarea lor.

în ce privește armata saigoneză, re
vista americană „U. S. News and 
World Report" arată că ea „se pră
bușește complet". Numai prin dezer
tări, ea pierde circa 15 000 de oameni 
pe lună. Pe măsura trecerii timpului, 
S.U.A. au folosit forțe tot mai neîn
semnate ale acestei armate, transfor- 
mînd intervenția din Vietnam într-un 
război american. Iar hotărîrea ca în 
viitor cvasi-totalitatea operațiunilor o- 
fensive să fie purtate de trupele a- 
mericane arată că Statele Unite fac un 
nou pas în aventura lor.

în noul sezon se prevăd mari 
operațiuni împotriva satelor din delta 
Mekongului unde populația refuză, 
în pofida atacurilor sălbatice ale avia
ției americane, să se ralieze autorită
ților saigoneze. Se pun la cale acțiuni 
de amploare în majoritatea regiunilor 
sud-vietnameze în care au eșuat pînă 
acum tentativele de frânare a luptei 
forțelor patriotice. Westmoreland dă 
din nou „asigurări" că va duce la 
bun sfîrșit aceste acțiuni dacă va 
primi noi întăriri. Ș-a

1965, cărora li s-au adăugat 
mii de mercenari — sud-co- 

australieni și neozeelandezi, 
de data aceasta tentativele 
realiza planurile unor noi

r___ __ _____ anunțat
că guvernul S.U.A. studiază posibili
tatea sporirii în lunile ce urmează a 
efectivelor americane la 600—700 mii 
de oameni. în diverse regiuni sud- 
vietnameze se construiesc febril noi 
baze militare. Una din ele a fost inau
gurată zilele acestea în localitatea Tuy 
Hoa, destinată bombardierelor strate
gice B-52 care sînt prevăzute a opera 
în partea centrală a Vietnamului de 
sud.

Cu adîncă indignare a aflat opinia 
publică faptul că, paralel cu spo
rirea mașinii de război americane 
în Vietnamul de sud, Statele U- 
nite prevăd intensificarea în con
tinuare a războiului barbar de 
distrugere împotriva R. D. Vietnam, 
stat suveran, liber și independent. 
Agențiile de presă transmit din 
Washington că administrația ameri
cană, sfidînd în continuare normele 
elementare ale relațiilor dintre țări, 
intenționează să supună unor și mai 
puternice bombardamente obiectivele 
economice din Vietnamul de nord, în 
primul rînd centralele electrice și

barbar de

uzinele, și, totodată, să întreprindă 
noi acțiuni împotriva orașului și por
tului Haifong. Aceste măsuri consti
tuie un act de răzbunare al cercuri
lor militariste americane pentru im
pasul în care au ajuns în Vietnam, 
pentru spulberarea tuturor planurilor 
lor de a îngenunchea eroicul popor 
din Vietnamul de nord.

O componentă a „noii strategii" este 
intensificarea terorii împotriva sate
lor, a întregii populații sud-vietna
meze. Nemaiparticipînd la acțiunile 
ofensive, armata saigoneză se va con
centra asupra ocupării localităților „ne
supuse", iar — pentru a folosi termino
logia agenției „France Presse" — „sub 
umbrela sa protectoare", poliția și echi
pe de teroriști se vor „consacra pacifi
cării populației". Căci fără „pacifi
care" — notează agenția citată — 
„victoriile" militare nu au nici un efect 
durabil. De altfel realitatea a arătat 
că nici incendierea satelor, otrăvirea 
culturilor, masacrarea populației ci
vile nu pot îngenunchea poporul din 
Vietnamul de sud.

Nu pentru prima oară încearcă Sta
tele Unite și satrapii saigonezi să 
„pacifice" populația. începutul l-a 
făcut încă Ngo Dinh Diem împîn- 
zind satele cu echipe de teroriști do
tate cu aparatură de tortură, cu care 
au schingiuit, adesea pînă la moarte, 
mii și mii de oameni bănuiți de 
„simpatie pentru comuniști". Rezulta
tul a fost intensificarea luptei armate 
de eliberare.

Ulterior, generalul Taylor a ela
borat planul „satelor strategice". Peste 
șapte milioane de sud-vietnamezi au 
fost înghesuiți în rezervații închise. 
Dar și 
dovedit 
gice" au 
lația s-a 
berare a cărei amploare a crescut con
tinuu. Zilele trecute corespondentul 
din Saigon al ziarului canadian „Ci
tizen" scria că „unitățile Frontului 
Național de Eliberare își sporesc rîn
durile și sînt sprijinite tot mai mult de 
populație. Peste 60 la sută din popu
lația matură — bărbați și femei — 
din localitățile controlate de F.N.E. se 
înrolează în armata de eliberare".

Acțiunile odioase ale intervenționiș- 
tilor sporesc și mai mult ura popu
lației, hotărîrea ei de a lupta pînă la 
capăt împotriva invadatorilor.

înlocuirea unui plan agresiv cu 
altul nu e de natură să înlăture cau
zele împotmolirii politicii americane 
în Vietnam. Caracterizând pe autorii 
proiectelor de amplificare con
tinuă a mașinii de război a S.U.A. în 
aventura din Asia de sud-est, generalul 
francez Gambiez scria recent în „Fi
garo" : „Ei au o asemănare spirituală 
cu nobilii scăpătați care și-au pierdut 
averea la masa de joc, dar care mai 
speră că o nouă miză va ieși câști
gătoare la ruletă". Generalul francez 
menționa : metoda «înfricoșării prin, 
teroare folosită împotriva populației 
este zadarnică.»

Noua strategie elaborată de S.U.A. 
reprezintă încă un pas periculos pe 
calea escaladării, agravării războiu
lui din Vietnam. Sfidînd opinia 
publică mondială, cerințele insisten
te ale popoarelor de a pune capăt 
agresiunii, Statele Unite perseverea
ză pe linia batjocoririi normelor u- 
nanim recunoscute ale dreptului in
ternațional, nesocotesc atributele su
veranității naționale a poporului viet
namez, încalcă în mod grosolan drep
tul său sacru de a fi singur stăpîn în 
patria sa. Noile planuri ale imperia
lismului american — pereclitînd și 
mai mult pacea mondială — își atrag 
condamnarea vehementă a tuturor 
popoarelor, încarcă pe conducătorii 
S.U.A. cu o și mai grea răspundere 
în fața lumii.

Al. CÂMPEANU
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MH ATENA. Sub auspi- 
ciile Clubului de li

teratură și artă din Gre
cia de nord, la Salonic a 
avut loc o manifestare 
dedicată lui Mihail Emi- 
nescu. Poeta greacă Rita 
Bumi Papa, care a tradus 
din opera marelui nostru 
poet, a ținut o confe
rință despre viața și ope
ra poetului. După confe
rință actori ai Teatrului 
Național de Stat din Gre
cia de nord au recitat din 
poeziile lui Eminescu.

Su-

M VIENA. La 21 nolem- 
brie, Nikolai Pod- 

gornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S., și-a în
cheiat vizita în Austria, 
în cadrul căreia a avut 
întrevederi cu președin
tele Franz Ionas, și cu 
cancelarul federal Josef 
Klaus. A fost publicat un 
comunicat comun.

HH BELGRAD. Președin- 
tele R.S.F. Iugosla

via, Iosip Broz Tito, și-a 
încheiat duminică vizita 
în Bosnia și Herțegovina. 
Timp de patru zile,- pre
ședintele Tito a avut în- 
tîlniri și convorbiri cu 
colectivele de muncă, cu 
reprezentanții vieții eco
nomice și politice din Sa
rajevo și a vizitat bazinul 
industrial Tuzla, precum 
și unele localități 
Bosnia răsăriteană.

din

HNEW YORK.
Gaith

La
Gaithersrug (S.U.A.) 

s-au încheiat lucrările 
simpozionului „Tehnica 
și comerțul mondial*, Ia 
care a participat și o de
legație română, formată 
din acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste 
România, Nicolae Nico
lae, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și 
Costin Murgescu, directo
rul Institutului de cerce
tări economice al Acade
miei. Membrii delegației 
române au vizitat insti
tuții de cultură din 
S.U.A.

O ROMA. Duminică s-a 
creat In Italia o nouă 

formațiune politică — 
„Mișcarea socialiștilor au
tonomi* — constituită din 
foști membri ai partidelor 
socialist și social-demo
crat, care au refuzat să 
accepte recenta unificare.

■ PARIS. Anul acesta, 
premiul literar „Gon

court* a fost acordat ti- 
I nerei scriitoare Edmonde

Charles Roux, pentru ro
manul „Oublier Palerme', 
iar premiul • Renaudot — 
lui Josâ Cabans pentru 
romanul „La bataille de 
Toulouse*.

ECUADOR
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jurat palatul preziden
țial cerînd demisia pre
ședintelui, dar au fost 
tinufi la distantă de ar
mată. încă de duminică, 
în capitală domnea o 
stare de tensiune în ur
ma hofărîrii președ;nte- 
lui Grunifzky de a de
mite guvernul. După in
cidentele de luni dimi
neața situația a fost re
stabilită cu ajutorul for
țelor armate. „Ordinea 
va fi menținută’, a de
clarat șeful statului ma
jor, |f. col. Eyadena, 
după întrevederea sa 
cu Grunifzky pe care 
l-a asigurat că armata 
dezaprobă încercarea 
grupului rebel. Un apel 
radiodifuzat al acestuia 
a chemat populația la 
calm și a menționat că 
au fost adoptate „mă
suri energice’ 
se pune capăt 
nelor,

★ 
Republica 

care a obținut 
pendența în 1960, ,,py- 
mără mai puțin de un 
milion și jumătate < ș 
locuitori și are o su
prafață de 56 000 km p. 
Teritoriul învecinat cu 
Ghana și Dahomey a- 
pare pe hartă ca o 
bandă lungă de 500 
km și Iată de circa 
50 km.

pentru a 
dezordi-
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inde-
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w

oua
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„Continuă să rămî- 

nă îndoieli tulbură
toare" cu privire la 
împrejurările crimei 
din Dallas — scrie re
vista americană de 
mare tiraj „Life", în 
numărul său din 20 
noiembrie, apărut cu 
trei zile înaintea ce
lei de-a treia comemo
rări a asasinării fos
tului președinte John 
Kennedy.

In concluzia anche
tei oficiale a comisiei 
Warren se arăta că 
John Kennedy și gu
vernatorul statului 
Texas, Connally, care 
se afla în mașina pre
zidențială, au fost a- 
tinși de un același 

' glonte, iar un al doi
lea l-a lovit la cap pe 
președinte, ucigîndu-l. 
„Life" reamintește că 
în depozițiile făcute în 
fața comisiei, Connally 
a spus că a auzit pri
mul foc de armă care 
l-a lovit pe Kennedy 
și s-a întors spre a- 
cesta, după care un al 
doilea glonte l-a lovit 
pe el. După ce a văzut 
filmul realizat în mo
mentul asasinatului de 
cineastul amator 7,a- 
pruder, Connally a de
clarat revistei „Life" : 
„Ei vorbesc despre teo
ria «un glonte sau 
două gloanțe», tn ce 
mă privește, am cre
dința fermă că un 
glonte a provocat pri
ma rană a președinte
lui, iar un altul, cu to-

® • O

tul diferit, m-a lovit 
pe mine. Aceasta este 
o certitudine și nicio
dată nu-mi voi schim
ba părerea".

Ca și alți autori, 
care au criticat ver-

siunea comisiei, re
vista subliniază că este 
cu totul imposibil ca 
cele două gloanțe di
ferite să fi fost trase 
la un interval de timp 
atît de scurt, de o sin
gură persoană, în spe
ță Lee Harvey Os
wald, pe care comisia 
l-a desemnat ca presu
pus asasin. „Trebuie 
să fi fost un al doilea 
asasin" — conchide 
revista, afirmând, tot
odată că există „îndo
ieli serioase" că Os
wald a acționat singur. 
„Interesul national — 
scrie „Life" — cere ca 
toate îndoielile să fie 
risipite. De aceea, tre
buie creată o nouă co
misie de anchetă, proba
bil la inițiativa Congre
sului, care, într-o atmo
sferă de obiectivitate și 
imparfialitate..., să reexa
mineze dovezile și să ia 
în considerare alte do
vezi pe care Comisia 
Warren le-a ignorat".

CENTENARUL ZIARULUI „LE FIGARO"

gg| S-au împlinit 100 de 
ani de la apariția in

fluentului cotidian fran
cez „Le Figaro*. înființat 
în 1854 ,de Hippolyte de 
Villemessant, ziarul a a- 
părut timp de 12 ani săp- 
tămînal, devenind coti
dian abia în 1866. în pa-

ginile ziarului au semnat 
nume din cele mai presti
gioase ale vieții culturale 
franceze, printre care 
George Sand, Balzac, 
Zola, Daudet, Anatole 
France, Francois Mau- 
riac.

Partidul comunist demască
manevrele reactiunii

9
te o constituție reacționară, încer
când, de asemenea, să mențină în 
vigoare legile cu caracter represiv 
emise de junta militară răsturnată 
de la putere. în spatele acestor ac
țiuni, arată P.C. din Ecuador, se 
ascunde pericolul unei noi lovituri 
de stat. Partidul Comunist din E- 
cuador cheamă toate forțele pro
gresiste din țară să realizeze unita
tea de acțiune pentru a zădărnici 
planurile reacțiunii.

GUAYAQUIL 21 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Ecuador a 
dat publicității o declarație în care 
cheamă masele populare să-și in
tensifice lupta pentru democrație, 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
și împotriva exploatării bogățiilor 
■țării de către monopolurile străine. 
Analizând situația internă a țării, 
partidul comunist atrage atenția 
asupra, faptului că oligarhia, finan
ciară exercită presiuni pentru a 
sili Adunarea Legislativă să adop-
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