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PTSpiene^ a^ll XXXVI Nr. 7185al Republicii și soția au fos coborîrea din av Sa împăratul Etic™. X Sa Imperială, prințiA" | O precum și de primul^ | tiopian- Tinere ofer/ români flori.în semn de salut sînt ■ ■ salve de artilerie. Dup.M imnurilor de stat ale țări, cei doi șefi de state] în revistă compania de I liniată pe aeroport.Oaspeților români le si

Miercuri 7 decembrie 1966

7

Maiestatea Sa Imperială, H Selassie I, împăratul Etiopiei, ferit luni seara un banchet în _ noarea președintelui Consiliului^ Stat, al Republicii Socialiste Rom nia/jJhivu Stoica, și a soției sale;Ațj participat membrii famil! imperiale, conducători ai statul etidpian-Au luat parte, de asemenea, pct soanele oficiale române care ins țese pe președintele Consiliului c. Stat al României.în timpul banchetului, care s- desfășurat într-o atmosferă cald? prietenească, cei doi șefi de stal au rostit toasturi.

u-
tația tehnică pentru toate locuințele din 1967“ — rezultă că
D.S.A.P.C. din Cluj este o instituție 
serioasă. Părerea e susținută și de 
ing. NICOLAE CRISTESCU, de la
Trustul regional de construcții: „Proiectanții pot fi felicitați. Avem posibilitatea ca din primele luni ale anului viitor să executăm un volum sporit de lucrări, în condiții de bună calitate".
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Marți, 6 decembrie a. c., a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Venezuela, condusă de tovarășul Jesus Faria, secretar general al C.C. al P.C. din Venezuela, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Eugenio Dominguez, membru al Birou-

lui Politic al C.C. ai P.C. din Venezuela, Hector Marcano Coello, membru al C.C. al P.C. din Venezuela, și Jeronimo Carrera, șef de secție la C.C. al P.C. din Venezuela.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar gene- ral al C.C. al P.C.R.. Paul Nicu-

SI HĂRNICIEI OMULUI
J

lescu-Mizil, 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., Ghizela Vass și Ion Iliescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

— în proiectele întocmite pentru anul viitor, ne relata arh. 
EUGEN FLORIANȘICI, consilier 
proiectant la D.S.A.P.C.-Cluj, s-au prevăzut soluții mult îmbunătățite în domeniul glisării pereților la blocurile turn, izolării fo- ,nice a pereților și planșeelor, extinderii elementelor prefabricate.

Pe agenda
HOCHEI.— Aseară a sosit în Capitală reprezentativa de hochei pe gheață a Italiei, care va susține două meciuri amicale cu selecționata țării noastre. Primul jc are loc astăzi, pe patinoarul August’, cu începere de la o1 18,30.

— Tocmai acestui scop i-au fost ^ordonate. La toate aparta- ^ntele s-au prevăzut dulapuri fe.idite, locuri speciale pentru ?idere și mașini de Spălat, an- e comune de radio și televizor, ruri de protecție la ferestre și anele. Majoritatea locuințelor aufost prevăzute cu băi și cămări cu- aerisire directă. Totodată, s-a urmărit mărirea suprafețelor locuibile 
și a vestibulurilor, în special la blocurile turn.

VOLEI — Astăzi, începînd ' la ora 17, sala Floreasca găzdui unul din derbiurile ce pionatului masculin de vc meciul echipelor bucureștene namo și Steaua.

lingă acest forum african. A- i-a informat despre multipleleADDIS ABEBA 6. — De la trimișii speciali Mircea Moarcăș și Nicolae Popovici : Marți dimineața, președinteleStat al României, Chivu Stoica, și soția, împreună care îl însoțesc în vizita de prietenie în Etiopia, au oaspeții instituției Africa — sediul permanent al siei economice a O.N.U. tru Africa. Africa Hall a dat în folosință în prilejul conferinței te și guverne din independente.La sosire, înaltul a fost salutat cordial de Robert Gardiner (Ghana), secretarul general al Comisiei economice O.N.U. pentru Africa, de reprezentanții permanenți ai țărilor a- fricane acreditați pe lîngă acest organism internațional. Gazdele i-au condus pe oaspeți prin sălile și cabinetele de lucru, cații asupra activității aici.înainte de plecare, Consiliului de Stat al semnat în Cartea de onoare.Oaspeții spre din unde țieiSecretarul general adjunct O.U.A., Pojnon Gratine Boudiro, a urat bun venit oaspeților și le-a prezentat pe demnitarii acreditați

Consiliului decu persoanele oficială fostHaliComi- nen- fost anul 1963 cu șefilor de sta- țările africaneoaspete român

dînd expli- desfășurate

pe poi preocupări ale organizației pentru promovarea unității africane, a- părarea independenței și suveranității țărilor membre, pentru progresul economiei și culturii lor naționale.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a dat o înaltă apreciere eforturilor statelor africane independente pentru realizarea a- cestor scopuri, relevînd că a- ceste eforturi sînt urmărite cu mult interes, simpatie și spirit de solidaritate de poporul nostru, România fiind un factor activ care militează cu consecvență pentru apărarea independenței și suveranității naționale a statelor, în sprijinul popoarelor care luptă pentru lichidarea dominației coloniale. Independența și suveranitatea, a subliniat președintele Chivu Stoica, se pot cîștiga numai prin unitatea tuturor celor ce năzuiesc spre libertate.Programul din cursul dimineții de marț', s-a încheiat cu o vizită la fabrica de ciment din Addis Abeba care, împreună cu alte întreprinderi similare, pune în valoare bogatele rezerve de calcar și alte materii prime ale Etiopiei necesare dezvoltării construcțiilor și industriei materialelor de construcții.

președintele României a

— Cum vor arăta sub aspect es
tetic noile blocuri 1 Dar arhitecto
nic ?

y— Soluțiile vor duce la crește-
■z,a gradului de confort 1 •z

Ne-am interesat care e nivelul 
calitativ al proiectelor.

socialista
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Ieri, la box

Anchetă realizată de
Alexandru MUREȘAN, Manole 
CORCACI și Radu APOSTOL 
corespondenți „Scînteii"

CUM VA FI VREMEA

T

ALMANAHUL
1967

/

©

STEAUA - REGIUNE 
OLTENIATurneul final al campi republican de box pe y continuat ieri cu meclj formația bucureșteană & selecționata regiunii Victoria a revenit, cu sc 16—4, pugiliștilor de la Următoarea gală are loc i

— La execuția fațadelor s-au folosit diferite materiale de finisaj, combinate între ele ca nuanțe de culori (terasit, vinarom, placaj, ceramic). Tratarea estetică diferen
țială a parterului blocurilor față de 
etaje a permis, de asemenea, accen
tuarea personalității noilor construcții, S-a prevăzut, printre altele, folosirea pe scară largă a zidăriilor din blocuri de beton celular auto- clavizat și deșeuri ceramice, a plăcilor de ceramică glazurată. în ce privește concepția arhitecturală, prolectanții s-au străduit să dea viață indicațiilor referitoare la lărgirea varietății noilor construcții, la reliefarea puternică a specificului loca] — probleme mult dezbătute în ultimul timp.
(Continuare în pag. a V-a)

Constantin Ciucâ (Steaua) și Pop 
Carol (regiunea Oltenia) 

Foto : Gh. Vlnlllă

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 decembrie. în țară 
vremea, în general, rămîne c 
cerul variabil, mai mult norc 
în sudul țării. Vor cădea prec; 
pitații slabe locale, mai ab 
sub formă de ninsoare.. Vi 
potrivit, cu unele intensific” 
din sectorul estic. Temperatul39 
minime vor fi cuprinse îrint 
minus 8 și plus 2 grade, in- 
maximele între minus 2 și 
8 grade. în București : V 
relativ rece, cu cerul varțejj« 
mai mult noros. Ninsoare ■ 
Vînt potrivit. Temperatu

I scădere ușoară.
TQ......... ....—' ....

s-au îndreptat o altă clădire centrul capitalei se află sediul Unității Africane
apoi modernă etiopiene Organiza- (O.U.A.).al

(Continuare în pag. a V-a)

(Foto s'. Agerpres)La sosire/pe aeroportul Bănoasa

Cîteva considerații privind profesiunea 
de avocat in societatea noastrăRecent, în coloanele ziarului „Scînteia" a fost dezbătută, în cadrul unei anchete sociale, tema : Ce apără avocatul? Cu acest prilej s-a dat, în mod justificat, expresie unui sentiment de dezaprobare față de felul în care unii avocați, desigur puțini la număr, înțeleg să-și îndeplinească obligațiile ce le revin.Este cunoscut rolul social al avocatului în statul nostru socialist. Neîndoielnic acest rol trebuie înțeles, înainte de toate, în lumina legii noastre fun-

9/4. eiM cU ajțkcMție,

Este un pogon de ocean mai 

productiv decit unul de 

pâmint ?

Sinteți un soț (o soție) 

bun(ă) ? Verificați-vă cu tes

tul nostru

Care sînt primele patruzeci 
de sculpturi in istoria artelor ? 

Ce ne arată statisticile mon
diale ale căsătoriilor, divor

țurilor nașterilor?

Cine a inventat chibritul și 

cine avionul cu reacție ?

Prof. dr. docent Traian IONAȘCU
membru corespondent

al Academiei Republicii Socialiste România, 
director al Institutului de cercetări juridice 

al Academiei

damentale, care consemnează obligațiile fiecărui cetățean de a respecta legile țării,, de a-și aduce contribuția la dezvoltarea proprietății socialiste, la apărarea patriei și înflorirea întregii societăți. Avocatul — s-a spus de mult

SCINTE
Care sint mijloacele de recre

ație la dispoziția oamenilor 

in anul turistic internațional 

1967?

Cum sint influențate gustul, 

preferințele populației in di

ferite țări ale lumii?

Care sint monumentele istorice 

ale României?

© Cunoașteți lista laureatilor
> > »'

premiului Nobel ?

® Care sint canalele moderne 

de circulație a ideilor?

lată cîteva din întrebările la care găsiți 
răspunsurile în ALMANAHUL „SClNTEIA“ 1967

— este persoana ce are sarcina să apere în justiție onoarea, libertatea, viața ori interesele cetățenilor pe care îi asistă sau îi reprezintă. E o sarcină ce nu poate fi însă realizată — și de aceea caracterizarea astfel dată își găsește deplina semnificație numai în societatea noastră socialistă, într-o societate cu adevărat democratică — decît dacă legea consacră aceste valori supreme și dacă a- pără efectiv interesele pe care le recunoaște. Or, și sînt tocmai condițiile schimbate la care ne-am referit, Constituția Republicii Socialiste România garantează drepturile și libertățile cetățenești, dezvoltarea multilaterală a personalității umane.însemnătatea profesiunii de avocat își găsește sublinierea în principiul constituțional al dreptului de apărare garantat în tot cursul procesului — art. 31 alin, final al Constituției — garantat, printre altele, prin asistența judiciară. în orînduirea noastră, avocatura este organizată ca o instituție avînd „sarcina de a acorda asistență juridică populației, instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor în scopul apărării drepturilor și intereselor lor legale șl al întăririi legalității socialiste" (art. 1 din decretul nr. 281/1954). După cum o definește însăși legea ei organică, activitatea prestată de avo- cați este un serviciu de interes obștesc, contribuind la o bună înfăptuire a justiției de către tribunale.Din caracterul de interes obștesc al activității a- vocatului decurg importante consecințe sub ra-

portul exercitării profesiei sale. Apărător al intereselor uneia dintre părți în proces, avocatul nu poate să nu țină seama de interesele legitime ale părții celeilalte. De aceea, deci, dacă avocatul are obligația de a respecta regulile dreptului, el are, totodată, obligația de a respecta și regulile moralei, ceea ce implică corectitudine și loialitate în raporturile cu toate părțile din proces.Neînțelegerile dintre oameni sînt însă — măcar deocamdată — de neevitat, iar fapte socialmente periculoase se mai săvîr- șesc, deși condițiile materiale care să le favorizeze sînt tot mai restrîn- se. Ele ajung astfel în fața justiției împreună cu oamenii, purtători, uneori, în conștiința lor, ai unor

Luînd cuvîntul la banchetul oferit luni seara în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împăratul HAILE SELASSIE a spus: „Ne face o mare plăcere să vă salutăm în această seară și să vă exprimăm aprecierea pentru că ați acceptat invitația de a vizita Etiopia. Cu această fericită ocazie vă adresăm și soției sosit.Cu doi predecesorului Gheorghe Gheorghiu-Dej, am avut ocazia să vizităm frumoasa si marea dv. țară si să avem contacte personale cu harnicul popor al României. Ne amintim întotdeauna cu plăcere de primirea caldă și prietenească care ne-a fost făcută de cătreRomâniei. Sincera si cordiala primire ce ni s-a făcut este o dovadă vie a marelui respect si admirației pe care pbporul român o poartă pentru poporul nostru si pentru noi personal.în cursul vizitei noastre am văzut în mod nemiilocit marile progrese obținute de către poporul român, avantajele pe care i le oferă civilizația modernă.Ca rezultat al progresului tehnic și științific al omenirii, lumea noas-

dv., domnule președinte, un foarte călduros bunani în urmă, la invitația dv.. regretatul

poporul și guvernul

tră a suferit schimbări uriașe, fără precedent.Părți depărtate ale lumii s-au apropiat, s-au dezlegat mistere, toate aceste realizări ar fi trebuit să aducă satisfacții omenirii. Cu toate acestea, omul, printre altele, a folosit aceste mari realizări în scopuri nefaste prin introducerea și acumularea armelor de distrugere în masă.Relevînd creșterea tot mai mare a stocurilor de arme ucigătoare, care se află deja în posesia unui număr de țări, împăratul Etiopiei a subliniat că o asemenea situație este incompatibilă cu cerințele vremurilor noastre. De aceea este o datorie sacră a tuturor să folosească situația prezentă pună eforturi pentru unei păci durabile.Cerințele de bază ale de pretutindeni, a spusnuare vorbitorul, sînt aceleași. Nu există nimeni în lume care să nu nutrească speranța de a-și ridica nivelul de trai. De asemenea, este dorința arzătoare a celor mai multe guverne să satisfacă nevoile materiale și să ridice nivelul de trai al popoarelor lor. Oamenii au început să gîndească la semenii lor. la țara lor și la comunitatea mon-

și să de- obtinereaoamenilor în conti-

(Continuare în pag. a V-a)

in
acesta capacitatea de pro- 

a Industriei noastre electro-ducjie 
tehnice a sporit prin extinderea u- 
nor întreprinderi existente. „Elec- 
fropufere* din Craiova, de exem
plu, a fost completată cu o fabrică 
nouă de aparataj pentru înaltă ten
siune. La Fabrica de cabluri și ma
teriale electro-izolante din București 
a început să producă o secfie nouă 
de cabluri telefonice, iar sectorul 
de baterii galvanice și-a mărit sim
țitor activitatea. Sînt în curs de 
dezvoltare și alte unități din acesl 
sector printre care „Electrofar*, „A- 
cumulatorul’, „Elecfroaparataj* șl

Electromagnetica’.
Deosebit de importantă pentru e-

conomia noastră națională este fa
brica de elemente de automatizare 
din București, a cărei construcție se 
află în stadiu avansat. Ea urmează 
să intre în funcțiune în prima ju
mătate a anului viitor.

Pentru următorii ani a! cincina
lului se prevede construirea și in
trarea în funcțiune a încă șase în
treprinderi electrotehnice noi, pen
tru care studiile tehnico-economice 
sînt în curs de execuție. Printre a- 
cesfea se află fabrica 
pe din regiunea lași, 
electronică industrială 
o fabrică de aparafaj

de cinescoa- 
o
la București, 
de instalații

uzină de

(Continuare 
în pag. a Il-a) (Aqerpres)
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munca de partid

DE DASCĂL
MAMEI"

ÎN LITERATURATelegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

SENSUL AVENTURII

H Participarea activă 
a intelectualilor la

H ECOURI: „CULTUL

Am primit cu profundă durere vestea încetării premature din viață a tovarășului Mario Alicata, membru al Direcțiunii și al Biroului Politic al partidului dv., militant de seamă al mișcării muncitorești italiene.în numele comuniștilor români, vă exprimăm sincere condoleanțe în legătură cu această grea pierdere.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

NATURA Șl MTHIIIM

PROFESIUNII

PENTRU TINERET
(pag. a (V-a)

H Vizita delegației
P C R. in Japonia



PAGINA 2 SClNTEIA

Faptul 

divejrs

Alo !...în cartierul bucureștean Berceni-sud sînt numai trei telefoane publice (unul la 5 000 cetățeni). în plus, ieri dimineața toate (3 1) erau blocate cu fise. Pentru „deranjamente", adresați-vă la 02. Insistați 1 Sau deplasați-vă în cartierul nou Giulești, acolo sînt mai multe telefoane (patru 11).
Farfurii 
de un soi 
deosebitAu fost văzute (precis 1) în satele Ciumărna și Stîna din raionul Zalău. Le-a adus „vrăjitoarea" Terezia Vențel din comuna Margina, raionul Mar- ghita. Mișcîndu-le intr-un a- nume fel, „ghicea" fetelor cu cine se vor mărita, bolnavilor cu ce se vor tămădui, iar altora, cum pot cîștiga la „loz în plic". A înșelat mulți creduli, luîndu-le bani,- haine și 9 alimente în valoare de peste | 5 000 lei. Ea este o „persona-| litate" cunoscută justiției : | pentru înșelăciune a mai avut | trei condamnări.
Pana
de benzinăȘoferul Gheorghe Bîrsan, a din Suceava,, era în cursă ■ jj spre Bacău. Ajuns în comuna Bosanci a observat că pe partea dreaptă a șoselei staționa o motocicletă despre care știa că fusese furată din orașul Suceava, cu două luni în urmă. „Posesorul" ei avea pană de benzină. Șoferul autocamionului, oprind; promite motociclistuiui că-i dă benzină, dar numai la Fălticeni, S Ică se grăbește. îl determi- 9 nă astfel să se urce lingă el. Ajuns la Fălticeni, Gheorghe Bîrsan a frînat direct la... miliție. Pasagerul său, hoțul : Gheorghe Constantin. Pentru fapta sa, șoferul autocamionului a fost premiat.
Unde ești, 
Chimită ?'Dintre martie probleme ale secolului, cercetarea spațială se înscria, pînă deunăzi, cap de agendă. Acum s-a ivit un lucru mult mai complicat : lipsesc etichetele pentru industria conservelor. Din această cauză, stive întregi de conserve (sortimente foarte căutate) nu pot fi livrate pieței. Căutările (printre stive) continuă.
Mania 
renovărilorDirecția comercială regio- | nală Oltenia are o slăbiciune : I renovările. Una-două, magazi- S nele din Craiova intră în renovare ! în plin sezon de vară, magazinul cu articole de sport și plajă era închis pentru renovare. S-a deschis în toamnă. Azi, același magazin are din nou în vitrină anunțul : „Renovare". Lactobarul din str. Unirii, la puțin după renovare, a intrat în... renovare. Restaurantul din Valea Vlăicii a fost renovat anul trecut. După o săptămînă, a fost „închis pentru..."Cit timp vor continua ? Luați-le schelele 1
Exces 
de vitezăFiind în trecere prin Bîrlad, șoferul Mihai Plugaru a con- Idus autoturismul (nr. l-Iș-337) cu exces de viteză, ciocnindu- se cu un autobuz local. Urmările au fost tragice : șoferul autoturismului a murit pe loc. Trei dintre cei patru pasageri ai săi au fost grav răniți.
Duminica 
seacăDe cîtva timp, în noul cartier Sud-Est al orașului Ploiești, se practică, duminica, un joc original : cine prinde apa (la robinet). Curge cu intermitențe. Rămîn oamenii în baie, săpuniți, pîndind robinetele, în cazul acesta, spun mucali- ții, „săpuneala" se cuvine altora. Tot ce se poate 1

a intelectualilor
la munca de parti

Remus BUCȘA
prim-secretar al Comitetului orășenesc Cluj al P.C.R.

Așa cum se arată în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1966, dintre membrii partidului nostru 22 la sută sînt intelectuali și funcționari. Creșterea numărului intelectualilor în partid este ilustrată grăitor și de componența organizației orășenești de partid Cluj : 30 la sută dintre membrii de partid sînt oameni de știință și artă, economiști și ingineri, profesori și învățători, juriști, cadre din rețeaua medico-sanitară. Ei activează în cele 7 instituții de învăță- mînt superior, la filiala Academiei cu cele 6 institute de cercetare științifică ale sale, la secția Institutului de fizică atomică, în cele 3 institute de cercetări medicale și farmaceutice, în licee și școli tehnice, în 6 instituții de artă, în presa cotidiană și la revistele literare și științifice care apar în limbile română și maghiară. Dintre cei peste 12 600 de intelectuali clujeni, a- proape 4 000 sînt membri de partid. în comitetul orășenesc de partid, în comitetele le organizațiilor de partid activează peste 2 000 neri și tehnicieni, știință, artă si cultură, cadre didactice și medici, buie la o mai bună rezolvare a sarcinilor economice, științifice și cultural-educative ce izvorăsc din documentele Congresului al IX-lea al partidului. Prezența în organele și organizațiile de partid a unui număr mare de intelectuali contribuie la creșterea competentei muncii de partid.în legătură cu activitatea de nartid în rîndurile intelectualilor, se pun. după părerea noastră, două probleme mai importante. Pe de-o parte, preocuparea, grija organelor și organizațiilor de partid pentru ridicarea continuă a pregătirii politico-ideologice, pentru stimularea continuei autoper’fecțio- nări. a îmbogățirii orizontului de cunoștințe, a adîncirii domeniului de specialitate al intelectualilor. în acest scop, comitetul orășenesc s-a îngrijit de organizarea studiului ideologic al acestora, de îndrumarea spre forme de studiu adecvate pregătirii lor profesionale. Au fost combătute unele practici greșite de „cuprindere" a intelectualilor fie în cercuri în care repetau noțiuni studiate în anii de școală, fie în altele unde datorită lipsei de omogenitate nu se puteau aprofunda și dezbate problemele ideologice care-i preocupă. în prezent au luat extindere studiul individual a] operelor clasicilor marxîsm-leninismului și al documentelor partidului nostru, semi- nariile teoretice pe probleme ce converg spre specificul de activitate al cursanților, cercurile de estetică, precum si cursuri serale de marxism-leninism. Concomitent am dat o atentie deosebită atît atragerii intelectualilor la o participare activă în întreaga activitate a organizațiilor de bază. în dezbaterea și clarificarea unor aspecte specifice de mare însemnătate din întreprinderi, instituții social-culturale, școli și facultăți etc., cît și aportului lor la solutionarea unor probleme de interes general.Noi am lărgit grupul de lectori ai comitetului orășenesc de partid, alcătuit acum din peste' 200 de intelectuali membri de partid, care-și desfășoară activitatea pe a- numite sectoare de specialitate : probleme ale industriei, probleme agrare, probleme ale vieții interne de nartid ; recent a fost alcătuit un grup de lectori pentru problemele de politică externă-O practică ce si-a dovedit utilitatea la noi și în alte centre de cultură este aceea de a atrage specialiștii în efectuarea unor analize și studii acolo unde se simte necesitatea intervenției mai hotărîte pentru remedierea unor lipsuri, stimularea activității de creație. îmbogățirea conținutului muncii. Astfel, în scopul mai bunei folosiri a capacității de producție, a fost analizat modul cum se realizează încărcarea utilajelor si mașinilor la unele din întreprinderile clujene. Colective formate din ingineri, economiști, cadre didactice universitare. oameni de știintă au studiat în două etape această problemă. în toate laturile ei. au relevat posibilități noi de utilizare rațională a
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In arma publicării articolului de mai sus, la 
redacție au sosit mai multe scrisori din partea 
cititorilor. Publicăm Cîteva.

mașinilor, au făcut schimb de păreri cu specialiștii din uzinele respective, au propus organizațiilor de partid unele soluții eficiente din punct de vedere economic. Aplicarea acestora a dat roadele dorite : din trimestrul I și pînă la începutul lunii septembrie valoarea utilajelor și mașinilor-unelte neutilizate a scăzut la peste 50 la sută.Un alt studiu a fost întreprins, în condiții asemănătoare, în comerț pentru a cerceta cauzele generatoare de mărfuri deficitare si formarea stocurilor greu și lent vandabile, precum și pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu mărfuri industriale și alimentare, cît și în alte domeniuIntelectualii din orașul nostru participă și la rezolvarea unor probleme tehnice ivite în procesul de producție, la stabilirea între unități productive și de cercetare a unor relații mai strînse, permanente, de ajutor tehnico-știin- țific.Nu este însă mai puțin adevărat că mai sînt intelectuali care nu au fost folosiți corespunzător dorinței și capacității lor. La începutul a- cestui an, comitetul orășenesc de partid a analizat într-o plenară activitatea de educare patriotică și cetățenească a elevilor și studenților, desfășurată de organele și organizațiile de partid. Dezbaterile s-au purtat în jurul unor •studii efectuate de din care parte activiști de și12 colective, cut oameni de știință cadre didactice. Cu acest prilej s-a analizat contribuția adusă de cadrele didactice Drin cursuri, lecții și seminarii. activitatea educativă a organizațiilor de tineret din școli și facultăți etc. S-au a- doptat o serie de măsuri. Dar organizațiile de partid și conducerile școlilor și facultăților nu au reușit să traducă încă în ’ ' comandările făcute de —...... ........orășenesc de partid. Există, credem, și în orașul nostru instituții care ar putea avea un rol mai mare în educarea varea i. marea unei opinii publice toase împotriva abaterilor conduită civilizată în i. gîndesc la teatrele, opera și instituțiile de învătămînt din localitate.Referindu-ne la unele metode rodnice în munca de nartid sau la metode lipsite de eficacitate, depășite de exigentele actuale, este cazul să arătăm că pînă nu de mult, unul din principalele neajunsuri ale muncii noastre cu organizațiile de partid din institutele de știință și artă consta în organizarea nediferențiată a activității cu diverse categorii de intelectuali. Am renunțat deci la metoda instruirii în grup a birourilor și activiștilor noștri de partid, deoarece nu dădea roadele dorite, nu mai era potrivită cu diversitatea de preocupări șl sarcini pe care aceștia le au de rezolvat. In prezent, instruirea secretarilor, a birourilor organizațiilor de bază din instituții de știință și artă, scoli, unităti medicale etc., se face diferențiat, periodic. pe baza unor programe și tematici specifice. Astfel, pregătirea din luna noiembrie a cadrelor de partid din institutele de cercetare științifică a avut următoarea desfășurare : un schimb de experiență pe baza cîtorva informări prezentate de secretari ai organizațiilor de bază, apoi dezbaterea unor probleme specifice, actuale în viața acestor organizații — necesitatea coordonării eforturilor pentru realizarea olanului tematic de cercetare si îmbinarea armonioasă a cercetărilor fundamentale cu cele aplicative, conlucrarea institutelor de cercetare cu comisia teritorială a cercetării științifice, legătura dintre institutele științifice si producție.Socotim ca o principală sarcină de perspectivă îmbogățirea metodelor de lucru cu intelectualii din diferite domenii, atragerea sistematică a intelectualilor de valoare la rezolvarea problemelor urgente cerute de viață și producție. Sîntem hotărîți să perfecționăm munca noastră, să folosim acest potențial de inteligență din diferite sectoare în interesul ridicării nivelului ac- “ tivității de partid.

Am fost mișcate de rîn- 
durile scrise în ziar despre 
femeia-mamă. O astfel de 
mamă care și-a închinat 
toată viața creșterii și e- 
ducării copiilor este' și co
lega noastră de muncă 
Tereza Barabaș, de la sec
ția matrițe-linotip. Desi
gur, nici o mamă nu se 
dă în lături de la jertfă 
pentru copilul ei. Dar cu 
Tereza noastră e o situa
ție specială: copiii, Dumi
tru și Emil, nu sînt. carne 
din carnea ei, singe din 
sîngele ei; și totuși acești 
doi băieți sînt tot ce are 
ea mai scump pe lume, lu
mina ochilor ei. Ea l-a cu
noscut pe tatăl lor, Cia 
Iosif, lăcătuș ajustor me
canic la Uzina de motoa
re electrice, în 1959. Se 
despărțise de prima soție; 
legea îi adjudecase cei doi 
copii — pe atunci de 3 ani 
și 1 an. S-au înțeles să 
trăiască împreună.

De atunci, viața Terezei 
— dar și viața copiilor — 
s-a schimbat cu totul. Nu 
știa decît de copii și de 
fabrică. Le-a fost micuți
lor mamă adevărată. Le 
cumpăra haine, rufărie,
mai tîrziu le-a luat tele
vizor, radio. Le cumpăra

cărți. înainte de a se ocu
pa Tereza de el, Dumitru 
a fost de multe ori inter
nat în spital. De la 3 ani 
n-a mai știut ce e boala.

Noi, fetele din secție, îi 
admiram devotamentul cu 
care se ocupa de creșterea 
copiilor, de puterea ei 
de sacrificiu. Tereza a- 
vea vocația materni
tății. N-a avut norocul 
să fie ea mamă și toată 
puterea instinctului ei 
matern și-o revărsa asu
pra acestor copii. Fără 
Tereza, ei n-ar fi cunoscut 
afecțiunea și dragostea 
mamei, n-ar fi simțit bu
curia căminului. Băieții 
au înțeles și i-au întors 
dragostea.

Dar ce au înțeles copiii 
n-a înțeles tatăl. De a- 
ceea vă și scriem. In cîteva rînduri, am văzut-o 
pe tovarășa noastră cu 
vinătăi.

— Ce s-a întîmplat, Te
reza ? — o întrebam.

— Am căzut din tram
vai, la înghesuială — ne 
liniștea ea.

Șapte ani de zile ne-a 
ascuns adevărul. Iosif Cia 
avea patima beției. Ținea 
la Tereza, cum ne spu
nea ea, numai treaz. Beat,

o bătea. Șt, straniu, o bă- 
tea pentru că lua apărarea 
copiilor.

Ani de zile a suportat 
resemnată umilințele și 
brutalitățile numai pentru 
a ocroti aceste două ființe 
care, fără ea, n-ar fi știut 
ce e dragostea de mamă. 
Nebănuitele, adîncimi ale 
instinctului matern i-au 
dat puterea să se sacrifi
ce, să uite suferințele, 
să-și. închine viața copii
lor.

In ultima vreme, a lip
sit o săptămînă. Ne-am 
alarmat. Lucrăm cu ea 
de 21 de ani. Eram îngri
jorate. Ne-am , dus ' acasă 
la ea. Ne-am îrispăimîntat 
cină am văzut-o. Aproape 
nu puteai s-o mai re
cunoști. Fusese din nou 
bătută pentru că i-a ferit 
pe copii de loviturile ta
tălui.

Aceasta e recunoștința

lui Cia Iosif ? Cia Iosif e 
membru de partid. Oare 
omul acesta nu poate fi 
făcut să înțeleagă mons
truozitatea faptelor pe ca
re le săvîrșește ? Organi
zația de partid rămîne in
diferentă? El trebuie che
mat la realitate, desmeti- 
cit. E nevoie neapărat să 
se acționeze. Tereza tre
buie apărată. Ajutat să se 
schimbe, Cia Iosif va 
tea să trăiască ca un 
Și copiii și mama lor.

Scriind rîndurile 
față, ne-am gîndit la
lega noastră și la toate 
femeile mame, cărora li se 
datorează recunoștință 
prețuire.

Am ajuns la vîrsta de
65 de ani și într-o viață 
de om am trecut prin 
multe momente grele. Dar 
niciodată nu mi-a fost ini- 

■' ma atît de amară ca în' 
ziua cînd m-am văzut ne
voită să-mi chem, copiii, 
propriii mei copii, în jude
cată. Aș fi vrut să mă 
cruț și pe mine și pe ei 
de rușinea aceasta. M-am 
codit multă vreme, dar. n-am avut încotro. Mi-a

ajuns cuțitul la os. Băr
batul meu a muncit toată 
viața. La bătrînețe s-a 
îmbolnăvit. Copiii noștri, 
Mariâ, Ștefania, Ion, Ni- 
colae, ne-au uitat. Cînd 
m-am plîns lui Ion, mi-a 
răspuns :

— De ce nu te 
muncești ?

M-aș fi dus, 
doamne, dacă aș
putut. Dacă n-aș fi mun
cit toată viața, alături de

dragă 
mai fi
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prejudecăți și ai unor concepții depășite de realitățile societății noastre. în fața instanței, conflictele dintre oameni se înfățișează cu aspecte numeroase și complexe. în procese se reflectă reacția societății care se apără împotriva celor ce aduc atingere valorilor sale materiale și spirituale. Drame ale vieții, conflicte dominate de pasiuni ce pun în joc onoarea cetățenilor, sentimente de ostilitate în raporturi dintre oameni, litigii privind drep- tițrj și alte bunuri din patrimoniul cetățenilor, iată numai cîteva din variatele înfățișări ale scenei judiciare, scenă pe care este chemat să-și desfășoare activitatea, să-și valorifice cunoștințele și să-și manifeste devotamentul, pentru interesul general, și avocatul'.Dacă organele judecătorești sînt acelea cărora le revine sarcina să dezlege conflictele dintre cetățeni, nu mai puțin ele sînt și trebuie să fie ajutate în această importantă sarcină de către avocați. Desigur, și este o tendință, care nu poate fi împiedicată decît în cursul procesului de dezvoltare a noii conștiințe socialiste, justițiabilul confundă interesele sale cu dreptul. Lui i se pare, de obicei, că dreptatea este de partea sa și, uneori, cînd este de rea credință, nu ezită să folosească și mijloace necinstite pentru a induce în eroare pe judecători. E rolul avocatului cinstit și demn, conștient de importanța socială a profesiunii sale, de a respinge mijloace care au ca scop ascunderea sau denaturarea adevărului. A înlesni descoperirea adevărului pentru ca dreptatea să se poată face este într-adevăr o misiune frumoasă și nobilă care explică, chiar și în condițiile atît de deosebite ale altor orînduiri, regretul unor oameni mari de a nu fi avut această profesiune, pe care o considerau ca fiind „cea mai frumoasă din lume" (Voltaire).După cum s-a spus, „bara" este o linie de unire pentru păstrarea respectului reciproc între două instituții demne și nobile, dintre care una împarte dreptatea cerută de cealaltă. Respectul față de instanță este una dintre îndatoririle esențiale ale avocatului. El are

însă dreptul să pretindă ca același • respect să fie manifestat și de completul de judecată în raporturile cu el, ca pledoaria sa, conștiincios pregătită, cu preocuparea de a pune la dispoziția instanței toate elementele necesare dezlegării pricinii, să fie ascultată cu interesul și cu răbdarea cuvenite. Pe această cale, de altfel, avocatul este asociat la îndeplinirea rolului educativ al justiției, pledoariile sale, cărora nu trebuie să li se impună limite nejustificate de obiectul procesului, putînd exercita influență pozitivă, pe plan de con-', știință, asupra cetățenilor care a- sistă la dezbateri.în dezbaterile contradictorii în fața completului de judecată prestigiul avocatului este în strînsă dependență de pregătirea sa. Nu poți fi un auxiliar al justiției — în condițiile societății socialiste mai mult decît în condițiile vechii societăți — dacă nu ai o cultură generală, o cultură juridică temeinică, dragoste de profesiune și a- tașament față de munca juridică.Un avocat este chemat în activitatea sa să susțină cauze foarte variate. Nu există probleme științifice, literare, artistice sau economice pe care să nu le întîm- pine avocatul în munca sa. Profesiunea de avocat nu poate fi unilaterală. O specializare într-o anumită ramură a dreptului e posibilă, dar ea nu exclude, ci implică îmbogățirea, în continuare, a culturii generale, cu tot ceea ce apare nou în diverse domenii. Dacă judecătorul se poate dispensa, uneori, de cunoștințele de strictă specialitate, recurgînd la ■ serviciile expertului, avocatul va trebui să-și asimileze și asemenea cunoștințe de specialitate, pentru a lămuri instanța asupra semnificației probatorii a unui raport de expertiză.Dragostea de profesiune trebuie să fie răspunsul avocatului la încrederea pe care sarcina de apărător i-o asigură din partea celor ce recurg la serviciile sale. Și el are o contribuție la ocrotirea libertății, averii și onoarei. Iar a- ceasta reclamă și eforturi de muncă migăloasă, de cercetare sistematică a cauzelor, neostenită energie și continuă preocupare. Aceas-

tă muncă, oricît de lungă și minuțioasă, nu cunoaște decît o sin- . gură manifestare: pledoaria în fața instanței. Este un efort care cere o tensiune a întregii ființe, o concentrare, o mobilizare a tuturor energiilor voinței și a posibilităților de convingere și nu e de mirare că un avocat care are conștiința misiunii sale, grija răspunderii sale și amorul propriu al reputației nu face niciodată o pledoarie, de o oarecare importanță, fără o intensă emoție.Superficialitatea în materie de apărare poate prejudicia grav interesele cetățenilor apărați. îmi a- mintesc, în această privință, de astfel de „figuri" din viața vechiului barou : „maeștri" care nici nu cunoșteau cuprinsul dosarului, iar la termenul de judecată, pentru a justifica onorariile mari pe care le încasau, făceau în fața instanței digresiuni fără legătură cu cauzele ce se judecau, în scopul de a crea impresia, în raporturile cu clienții lor, a unei risipe de energie. Alții, inculți și nepregătiți, făceau trimiterea la autoritatea „doctrinei", citind pe „cunoscutul" jurist Bulcas (prescurtare de la cuvintele Buletinul Casației).Avocatul nu poate, fără a impieta asupra demnității profesiei sale, să susțină o teză pe care în precedent a combătut-o. Este o dovadă a lipsei de probitate. Mi-aduc a- minte, și în această privință, de practicile folosite de unii dintre reprezentanții vechiului barou, care, susținînd în fața instanței cu puternice argumente o teză de mare interes pentru teoria juridică, refuzau să o facă cunoscută prin publicații, pentru a-și asigura deplina „libertate de mișcare", spre a susține — cu argumente la fel de bine plătite și prezentate cu aceeași convingere — teza contrară, în alte procese.Avocatul, înainte de a fi un a- părător în fața justiției, este un sfătuitor, deci primul judecător al părților și ori de cîte ori socotește că o înțelegere este posibilă, el are datoria de a îndemna pe client să aleagă calea împăcării și astfel să nu mai urce scările tribunalului, cu tot ce aceasta înseamnă nu nu-
ii-:
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bărbatul meu, cum i-aș fi 
putut crește ?

Opt copii am avut. Din 
ei, mai trăiesc patru. Băr
batul meu era tîmplar. Eu 
îngrijeam o grădină cu 
legume. Cerea muncă 
multă și abia dovedeam 
cu ea, cu copiii, cu gospo
dăria. Locuiam în Fundă
tura Părului într-o casă 
de paiantă, din șipci și 
lut. Cu cîte necazuri i-am 
crescut, cîte nopți n-am 
vegheat la căpătîiul lor I 
Ion, cel care mă trimite 
acum la muncă, a avut, 
de mic, paralizie infantilă. 
Trei ani a fost bolnav. Il 
luam în cîrcă și-l duceam 
la diatermie. Maria, fata 
care mi s-a născut în 1927, 
s-a îmbolnăvit de plămîni. 
Cît am tremurat să n-o 
pierd. Am umblat pe la 
doctori, am cheltuit și ul
timul ban. Șl cu Nicolae, 
cel mai mic, am avut ne
cazuri.

Așa mi-a fost toată via-. 
ța. Acum, cînd au ajuns 
la caselor lor, ne-au uitat și ne-au părăsit.

La judecată) cum era 
de așteptat, legea mi-a 
dat dreptate mie. Copiilor 
li s-a . amintit ce îndato
riri au față de părinți și 
au fost obligați să contri
buie cu cîte 80 de l*i pe 
lună la întreținerea hipas- 
tră. Dar ce folos? Dintre 
toți, numai Ștefania a pus 
la inimă vorbele judecă
torului.

O vorbă 
ai copii ai 
trînețe. E
rată. Mă uit la vecini, la 
cunoscuți și-i invidiez 
cînd văd cîtă grijă le 
poartă copiii. Ai mei, Ma
ria, Ion și Nicolae, au uitat 
că au o mamă și un tată 
bătrîni care le cer spri
jinul. Nu le dorim această 
cruzime din partea copii
lor lor.

Păuna CONEȚ 
str Reconstrucției I, 
blocul 24 București

mai ca împuținare a lucrărilor in-; stanței, dar și, pe plan omenesc, ca reducere a tensiunilor și- evitare a amărăciunilor.Preocuparea predominantă de a obține onorarii este nefastă pentru' avocatul care primește să apere' < cauză. A primi cu știință apărarea unei cauze nedrepte — altfel decît în calitatea apărătorului din oficiu, căruia îi revine să împle-' dice ceea ce ar constitui o exagerare a poziției reale a celui pe ca- re-1 apără — împinge la fals, la argumente artificiale, la eforturi care deformează profesiunea. După' cum s-a remarcat în mod just, pledoaria unui avocat este legătu-' ra de unire între viața reală și' justiție. Dacă viața este fals- înfățișată, legătura de unire nu mai subzistă, avocatul se îndepărtează de justiție, se deformează din punct de vedere profesional și, o dată intrat pe acest drum, nu se știe dacă se mai poate opri.S-a susținut, totuși, și de către personalități de seamă din istoria avocaturii (de pildă, Henri Robert, în Franța), că „pentru avocat, toate cauzele trebuie să fie privite prin prisma interesului clientului,, făcînd apărarea cu cea mai perfectă probitate profesională". Numai că prisma oamenilor care au, încălcat legea este extrem de variată și adesea viciață, de aceea în asemenea cazuri, se pune întrebarea : se poate oare face apărarea cu adevărat „cu cea mai mare probitate profesională" ? Oare, interdicția, formulată în legislația burgheză din Franța, încă din 1810, ce împiedica pe avocat să sfătuiască ori să apere în orice cauză pe care ar considera-o, în sufletul și conștiința sa, ca nejustă, nu ar trebui — de data aceasta,t însă, nu ca o proclamație, ci ca o realitate — să constituie un îndreptar pentru toți avocații chemați să contribuie, ca auxiliari,’ la înfăptuirea justiției ?Iată, așadar, cum înțelegem să fie trăsăturile caracteristice, figura morală a avocatului. Conținu-, înd și îmbogățind în condițiile noiL noastre orînduiri tradițiile unor figuri strălucite, de avocați devotați poporului, progresiști, care au. ilustrat profesiunea și s-au înscris ca patrioți în strădania lor pentru apărarea libertăților și drepturilor poporului român, avocatul vremurilor noastre are datoria să îmbine cultura de specialitate cu cea generală, onestitatea cu competența; dezinteresarea cu devotamentul, și; să vadă, dincolo de dauza imediată pe care o apără, interesul general care șă-i constituie criteriul permanent. Cu o asemenea .figură7 morală, avocatul are dreptul la a- tenția celor ce-1 ascultă și la considerația acelor care îl înconjoară, tot astfel după cum are dreptul, la capătul unei ' activități puse ■■ în slujba colectivității, la asigurarea unei existențe ferite de griji materiale și luminată. , de prețuirea societății.
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Să se extindă cele mai 
bune soiuri de fructe 

adecvate condițiilor 
9 

noastre economice
PE MARGINEA

CONSFĂTUIRII

POMICULTORILOR

S-au făcut investiții,
9 '

s-au extins plantațiile.
De ce nu a sporit 
recolta în mod 

corespunzător ?

Țara noastră are condiții minunate pentru dezvoltarea culturii pomilor fructiferi, condiții care au fost folosite din cele mai vechi timpuri. Peste 6 milioane de locuitori sint statorniciți în zona de deal și colinară, avînd ca îndeletniciri — pe lîngă creșterea animalelor — viticultura și pomicultura.In raportul prezentat la consfătuire de către tov. 
Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, au fost subliniate realizările obținute în extinderea culturii pomilor fructiferi in țara noastră ca urmare a măsurilor luate de partid și de stat în vederea dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor agriculturii. S-au creat condiții pentru extinderea suprafețelor de livezi, stabilirea unei proporții mai bune între speciile pomicole, crearea de bazine specializate în cultura mărului, părului, piersicului, cireșului și vișinului. De asemenea, valorificîndu-se experiența îndelungată a poporului, s-a stabilit ca prin pomicultură să se a- sigure folosirea rațională a terenurilor în pantă, degradate, supuse fenomenului de eroziune.

în fiecare regiune, 
raion și bazin pomi
col au fost stabi
lite liniile directoa
re privind dezvolta
rea în perspectivă a 
pomiculturii și spe
cializarea producției 
de fructe.S-a organizat producerea materialului săditor în cadrul fiecărei regiuni. ținîndu-se seama de nevoile Dronrii de
Unde si cum să se facă

9

noile plantări?

Care sînt cele mai potrivite terenuri pe care să fie amplasate viitoarele plantații pomicole ? In lucrările consfătuirii s-a căutat să se dea răspuns acestei întrebări, avîndu- se în vedere aspectele tehnice și economice ale cultivării pomilor fructiferi. Faptul că în multe din plantațiile făcute în ultimii ani există un mare număr de goluri, iar rodirea pomilor întîrzie, are la bază greșelile care au existat la alegerea terenului. In unele locuri, amplasarea livezilor s-a făcut pe terenuri cu pante prea mari și fertilitate scăzută, cu un grad avansat de erodare, ceea ce nu putea asigura condiții optime de dezvoltare a pomilor. Este semnificativ că, în prezent, golurile din livezile tinere reprezintă 13 la sută, în unele regiuni — Galați și Oltenia — ajungînd la circa 20 la sută. Aceasta constituie o irosire de teren, o mare pag bă economică. 

plantare, concentrîndu-se producerea lui în 50 de unități agricole mari — gospodării de stat și stațiuni experimentale — amplasate în principalele bazine pomicole. Așa s-a ajuns ca la sfîrșitul anului trecut, livezile de pomi să ocupe suprafața de 340 000 ha dintre care 45 la sută plantații tinere, neintrate pe rod. Prin plantările de pomi au fost valorificate 284 000 ha terenuri în pantă, improprii pentru cultura altor plante agricole. Mergînd pe linia concentrării și specializăr rii producției, numeroase unități agricole au reușit să facă plantații masive, de mare randament. Un număr de 127 gospodării de stat și 452 cooperative agricole au livezi ce se întind pe suprafețe de peste 100 ha fiecare. Tn ultimii ani au fost create 3 000 ha plantații intensive, care rodesc la 3—4 ani de la plantare și asigură producții mari de fructe.Pentru asigurarea sănătății livezilor au fost organizate, în principalele bazine pomicole, 96 brigăzi S.M.T. specializate în protecția plantelor, îm- bunătățindu-se dotarea acestora cu utilaje, aparatură și substanțe de combatere.Realizările obținute în extinderea plantațiilor de pomi fructiferi nu au fost urmate însă de o sporire corespunzătoare a recoltei de fructe, producția os- cilînd foarte mult de la un an la altul. Din această cauză nu s-au putut satisface, în întregime, nevoile de aprovizionare a populației cu fructe, consumul pe cap de locuitor fiind încă necorespunzător. Obținerea unor

Numeroși vorbitori au subliniat că prin natura lor biologică pomii valorifică cel mai bine terenurile din zona dealurilor. Tov. Cornel Costea, președintele Consiliului agricol regional Maramureș, a a- rătat că în această regiune livezile tinere reprezintă 55 la sută din totalul suprafețelor ocupate cu pomi fructiferi. Au fost puse în valoare numeroase terenuri în pantă și nisipoase care nu puteau fi valorificate economic în alt fel.Au fost și greșeli în amplasarea plantațiilor. S-au plantat poieni și pășuni slab productive. In- trucît acest lucru s-a făcut fără un studiu temeinic, în scurtă vreme o parte din pomi s-au uscat. Trăgînd învățăminte din această situație consiliile agricole se îngrijesc acum ca noile livezi să fie amplasate pe cele mai potrivite terenuri, veghind, bineînțeles,

recolte mici la hectar se datorește faptului că, la înființarea plantațiilor, a- tît Consiliul Superior al A- griculturii, cit și organele sale regionale și raionale, specialiștii în pomicultură, nu au luat măsuri corespunzătoare pentru concentrarea, pe baze științifice, a livezilor și amplasarea corectă a speciilor și soiurilor. La aceasta s-au adăugat lipsurile și greșelile la executarea lucrărilor de înființare a plantațiilor și mai ales îngrijirea necorespunzătoa- . re a acestora.Lipsind coordonarea organelor agricole,
de multe ori acțiu
nile de extindere și 
îngrijire a plantați
ilor s-au desfășurat 
întîmplător, scăpîn- 
du-se din vedere e- 
lementele de bază 
care asigură o pro
ducție ridicată în a- 
ceastă ramură a a- 
Ericulturii care, prin 
natura ei. necesi
tă un volum în
semnat de investiții, 
de lungă durată, 
si unde greșelile, o 

dată săvîrșite. nu se 
mai pot îndrepta 
decît cu cheltuieli 
mari.Toate acestea au concurat ca pomicultura să nu se dezvolte în ritm corespunzător în ansamblul celorlalte ramuri ale a- griculturii noastre.Lucrările consfătuirii au urmărit să dea răspuns la întrebarea : ce trebuie întreprins pentru ca o dată cu extinderea pomiculturii să crească în mod corespunzător și producția de fructe ?

ca suprafața arabilă să nu fie diminuată.Despre modul cum au fost puse în valoare terenurile situate în pantă a vorbit și tov. Sandu 
Constantin, președintele Sfatului popular regional Argeș. Regiunea Argeș are 80 000 hectare de plantații pomicole, care reprezintă 23 la sută din patrimoniul pomicol al țării. Aici s-au desfășurat, începînd din 1960, mari acțiuni pentru punerea în valoare a terenurilor situate în pantă prin tera- sare și cultivarea lor cu pomi fructiferi. S-au creat 44 000 hectare livezi noi din care unele au și început să rodească. Această acțiune a fost determinată atît de condițiile naturale, cît și de faptul că peste 50 la sută din populația regiunii locuiește in zona de deal-munte. Rezultatele n-au întîrziat să se arate. Producția de fructe crește continuu. Pentru a putea fi valorificată cît mai eco

nomic, în cooperativele agricole din regiune s-au construit 319 bazine de beton în care sînt depozitate prunele destinate producției de țuică. Din acest an a început construcția silozurilor pentru păstrarea fructelor peste iarnă.
Realizările regiu

nii Argeș în ce pri
vește dezvoltarea 
pomiculturii și spo
rirea producției de 
fructe, modul cum 
au fost rezolvate nu
meroasele probleme 
legate de punerea în 
valoare a terenuri
lor în pantă prin te- 
rasare, ca și de va
lorificarea produc
ției de fructe con
stituie un bun e- 
xemplu de urmat și 
pentru alte regiuni.în cadrul consfătuirii s-a subliniat necesitatea ca alegerea pantelor să se facă cu mult discernă- mînt, avîndu-se în vedere concentrarea plantațiilor în zonele consacrate pomiculturii, unde există condiții favorabile și experiență în cultura pomilor.O mare rezervă de teren pentru extinderea culturii pomilor fructiferi o constituie cele 300 000 ha suprafețe ocupate cu nisipuri în Oltenia și vestul țării. Tov. Marius Popescu. conferențiar la U-
Există mari rezerve de 
creștere a producției 

în livezile actuale

Pornind de la constatarea că nivelul cantitativ și calitativ al producției de fructe este încă scăzut, numeroși participanți la discuții au subliniat și alte defecțiuni.Greșelile la amplasarea livezilor au fost determinate și de faptul că documentațiile aveau ca scop mai mult îndeplinirea formalităților de finanțare și nu rezolvarea problemelor tehnico-or- ganizatorice. Principalul neajuns în legătură cu înființarea plantațiilor îl constituie pregătirea necorespunzătoare a terenului și practica de a se planta primăvara în loc ca această lucrare să se facă toamna. în foarte puține cazuri se folosesc îngrășăminte, iar terenul dintre pomi se lasă nelucrat. Din lucrarea întocmită cu prilejul recensămîntului pomilor, reiese că, în prezent, mulți pomi sînt cultivați pe terenuri nelucrate, înțelenite. Cele mai mari suprafețe de livezi pe astfel de terenuri sint în regiunile Argeș, Ploiești, Cluj, Oltenia și Banat. Sînt numeroase unități în care livezile nu primesc îngrijiri decît cu totul sporadic. Acest lucru este ilustrat și de faptul că, așa cum rezultă din dările de seamă anuale ale cooperativelor agricole, la hectarul de livezi se folosesc anual în jurul a 50 zile-muncă față de cel puțin 150 zile-muncă necesare. Ca urmare a acestui fapt un mare număr de pomi din livezi tinere și pe rod au pierit, alții intră tîrziu pe rod și dau recolte mici de fructe.Tov. Aurel Șuta, directorul stațiunii experimentale Voinești, regiunea Ploiești, a subliniat că, în condițiile unei agrotehnici superioare, producția de fructe poate crește foarte mult. Dacă în livezile în 

niversitatea din .Craiova, a reliefat rezultatele obținute în valorificarea terenurilor nisipoase din sudul regiunii prin plantarea lor cu piersici, caiși și vișini. Făcîndu-se și irigarea, în multe locuri se obțin recolte medii de peste un vagon de fructe la hectar. Este necesar ca în regiunea Oltenia să se întocmească un plan privind punerea în valoare a terenurilor nisipoase. S-a subliniat că în această direcție se merge încă timid.în ultimii ani se pune mare accent pe extinderea livezilor intensive.
Pomii fructiferi al- 
toiți pe portaltoi ve
getativi rodesc mult 
mai repede — în al 
4-lea an de la plan
tare — dînd recolte 
mari și de calitate 
superioară.Aceste plantații au o eficiență economică mai mare față de cele obișnuite și rezultatele obținute constituie exemplul cel mai semnificativ pentru extinderea lor. Pentru asemenea livezi și îndeosebi pentru măr, păr, piersic sînt necesare terenuri mai fertile, meca- nizabile și care să poată fi irigate.
în cadrul consfătui
rii s-a subliniat ne
cesitatea ca, încă de 
pe acum, consiliile

care solul a fost întreținut ca ogor negru, producția de fructe a fost de 150 kg fructe de fiecare pom, pe cele înțelenite s-a obținut numai 20 la sută din această recoltă. Prin aplicarea de îngrășăminte naturale și chimice și executarea altor lucrări, recolta a crescut la 80 la sută față de ogorul negru ceea ce constituie o dovadă că există o mare rezervă de sporire a producției în actualele livezi.
Rezultatele stațiunii 
experimentale în ce 
privește pomicultura 
intensivă — obține
rea unor recolte de 
20 000 kg mere la 
hectar — constituie 
un exemplu pentru 
unitățile agricole din 
jur.In prezent se fac studii pentru extinderea livezilor intensive în cooperativele agricole situate pe valea Dîmboviței.Sectorul pomicol al gospodăriei — arăta tov. Mi

hai Borza, de la G.A.S. Șimleu-Crișana — aducea pierderi. Acestea erau determinate de nivelul scăzut al producției la hectar. S-a extins cultura piersicului și din anii 1963—1964, cînd pomii au început să rodească, gospodăria realizează beneficii, care au ajuns în acest an la 600 000 lei. Din experiența gospodăriei s-a desprins concluzia că a- tunci cînd se face o plantație trebuie să fie luate cele mai serioase măsuri în vederea îngrijirii pomilor în cursul vegetației ; altfel, acțiunea poate fi compromisă.Mulți participanți la discuții au subliniat cauzele care fac ca lucrările de îngrijire să nu poată fi executate la timp și la un nivel calitativ superior. Tov. Ion Mîndruleanu, directorul G.A.S. Honorici- 

agricole, împreună 
cu uniunile coopera
tiste și organele de 
valorificare, cu par
ticiparea celor mai 
competente cadre de 
specialiști, să stabi
lească concret pe ba
zine și unități su
prafețele pe care, în
cepînd din anul 
1967, să fie înființa
te livezile intensive, 
în așa fel îneît pînă 
în 1970 să se rea
lizeze suprafețele 
prevăzute.Consiliul Superior al A- griculturii va trebui să asigure, pînă în prima jumătate a anului 1967, studiile pentru realizarea acestor livezi. în mod deosebit vor trebui avute în vedere valorificarea zonei nisipurilor din vestul țării și regiunea Oltenia, precum și bazinele din Valea Dîmboviței, Curtea de Argeș, Hațeg etc.Pentru realizarea noilor plantații este necesar să se acorde mai multă atenție producerii materialului săditor. în consfătuire s-a criticat faptul că nu a existat o concordanță între numărul pomilor produși și nevoile proprii ale regiunilor. Unele pepiniere livrează încă material săditor . de slabă calitate. Planul de măsuri prevede ce trebuie întreprins pentru remedierea acestor deficiențe.

Banat, a arătat că în a- ceastă unitate s-a făcut o plantație de 730 ha fără să existe un proiect corespunzător : nu există drumuri de acces, ceea ce împiedică transportul materialelor și al producției de fructe. Protejarea pomilor contra rozătoarelor costă anual 100 000 de lei. Dacă s-ar face o împrejmuire, costul lucrării s-ar recupera în cel mult 10 ani, fiind o investiție foarte economică.Mare parte din producția de fructe este nemul- țumitoare din punct de vedere calitativ datorită atacurilor de boli și dăunători.
Deși acțiunea de 
combatere a dăună
torilor și bolilor 
de carantină este 
suportată în mare 
parte de stat, nu se 
stropesc toți pomii 
și mai ales nu se res
pectă momentul op
tim de efectuare a 
stropirilor.Aceasta se datorește și faptului că asistența tehnică a consiliilor agricole, în această privință, este nesatisfăcătoare.Efectuarea la timp a lucrărilor în livezi este determinată de asigurarea utilajelor necesare. în cadrul consfătuirii, tov. 

Toma Dragoș, directorul Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, a înfățișat mașinile și utilajele destinate pomiculturii, care vor fi omologate și produse de industria noastră pînă în 1970. Dar, așa cum au subliniat numeroși vorbitori, institutul nu și-a îndeplinit sarcina pe care o are încă din 1962 de a stabili setul de mașini necesare pomiculturii. Se impune ca acestei probleme să i se acorde mai multă atenție, rezolvarea ei fiind o condiție hotărîtoare pentru îmbunătățirea agrotehnicii pomicole.

în pomicultură au fost întreprinse ample cercetări privind găsirea celor mai eficiente metode de sporire a producției de fructe și crearea unor soiuri noi cu însușiri calitativ superioare celor cunoscute azi. Rezultatele obținute în această direcție au fost subliniate pe larg de tov. acad. Teodor 
Bordeianu. Prin lucrarea de microraionare a pomiculturii s-au stabilit sortimentele nu numai pe regiuni pomicole mari, ci și pentru fiecare bazin în parte, cu detalieri pînă la comune în ce privește proporția între specii și soiuri. S-a prevăzut crearea unor bazine pomicole specializate în cultura unor anumite specii și soiuri, în scopul obținerii unor cantități mari de fructe-marfă, atit pentru nevoile interne, cît și pentru export.

Studiile întreprinse 
au permis ca o dată 
cu stabilirea direc
țiilor de producție 
să se precizeze și 
sortimentele cores
punzătoare, intro- 
dueîndu-se sorti
mente noi, recunos
cute ca foarte valo
roase pe piața mon
dială.O dovadă a preocupărilor Institutului de cercetări hortiviticole pentru îmbogățirea continuă a

Perspectiva

în încheierea consfătuirii au luat cuvîntul tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție. Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Vorbitorii au subliniat direcțiile de dezvoltare a pomiculturii în țara noastră și au sintetizat măsurile ce trebuie întreprinse pentru realizarea sarcinilor celui de-al IX-lea Congres al partidului privind extinderea livezilor și sporirea producției de fructe.Atenția care se acordă dezvoltării pomiculturii este determinată, în primul rînd, de necesitatea de a asigura populației fructe în cantități îndestulătoare și de bună calitate. Rezultatele nesatisfăcătoare obținute în raport cu condițiile deosebit de favorabile pe care le avem pentru cultura pomilor fructiferi se datoresc, în principal, faptului că atît Consiliul Superior al Agriculturii și organele sale regionale și raionale, cit și unele unități agricole socialiste nu au acordat atenția cuvenită dezvoltării pomiculturii. Multe plantații au fost amplasate fără a se cunoaște temeinic condițiile de climă și sol, pe terenuri situate în pante foarte mari pe care nu s-au executat lucrări de combatere a eroziunii. De a- semenea, alegerea speciilor și soiurilor s-a făcut nerațional. Toate acestea sînt urmarea faptului că n-a existat un plan atît central cît și în fiecare unitate privind dezvoltarea pomiculturii.La cel de-al IX-lea Congres al partidului s-a subliniat că în actualul cincinal va trebui să facem plantații pe o suprafață de 80 000 ha, dintre care 60 000 în cooperativele agricole. Cum se realizează această. sarcină ? în acest an s-a prevăzut plantarea cu pomi fructiferi a 25 000 ha. Deși mai e numai o lună pînă la sfîrșitul anului, s-au făcut plantări numai pe 7 200 ha.

Pentru a se obține 
cele mai bune rezulConsfătuirea a adoptat un plan de măsuri în care sînt cuprinse principalele acțiuni ce urmează să se desfășoare în vederea dezvoltării pomiculturii în țara noastră. El sintetizează experiența acumulată pînă acum de unitățile agricole, propunerile deosebit de valoroase care au fost făcute în cadrul consfătuirii. Planul de măsuri odată ajuns la organele regionale și raionale va trebui să constituie un îndrumar pentru toate acțiunile care se vor desfășura în domeniul pomiculturii. Întrucît în această perioadă se întocmesc planurile de producție pe 1967, se impune ca gospodăriile de stat și cooperativele agricole să țină seama de concluziile consfătuirii pomicultorilor pentru a se obține noi succese în extinderea livezilor și sporirea producției de fructe.Pagină redactată de Ion HERTEG

sortimentului de pomi fructiferi cu soiuri noi, valoroase, o constituie faptul că în cadrul consfătuirii pomi- cultorilor s-au acordat diplome de autor pentru noi soiuri de pomi fructiferi — creații ale specialiștilor : Rudolf Pă- locsay și Stefan Oprea, de la Stațiunea experimentală pomicolă Cluj, Vasile Cociu și Porfirie Popa, de la I.C.H.V., Gheorghe Mo- ruju, de la Stațiunea experimentală Voinești, regiunea Ploiești.Lucrările consfătuirii au subliniat, totuși, că 
este necesar să fie 
îmbunătățită activi
tatea de cercetare în 
vederea creării unor 
soiuri proprii, mai 
adaptate condițiilor 
naturale din țara 
noastră.De asemenea, s-a a- rătat că oamenii de știință trebuie să-și sporească aportul la îmbunătățirea agrotehnicii pomilor fructiferi.Hotărîtor pentru aplicarea în practică a cuceririlor științei și tehnicii moderne este ridicarea pe o treaptă superioară a activității specialiștilor din pomicultură. Referindu-se la această problemă, tov. 

Nicolae Constantinescu, profesor la Institutul a- gronomic „Nicolae Băl- cescu" din București, a

tate în crearea noilor 
plantații este nece
sar ca livezile să fie 
extinse, cu priorita
te, pe terenurile în 
pantă, avînd însă 
îh vedere că tre
buie să se îmbi
ne în mod armonios 
panta cu mecaniza
rea. Aceasta, deoa
rece în viitorii 2—3 
ani industria va 
produce tractoare și 
mașini corespunză
toare pentru execu
tarea mecanizată a 
lucrărilor pe pante 
avînd pînă la 27 de 
grade. Întrucît, în 
direcția mecanizării 
lucrărilor în pomi
cultură și viticultură 
s-a făcut puțin, va 
trebui să se intensi
fice activitatea de 
creare, asimilare și 
introducere în pro
ducție a noilor ma
șini și utilaje. Se 
cere, îndeosebi, să se 
scurteze timpul pen
tru experimentare și 
omologare.Vor trebui plantate cu pomi fructiferi și terenurile nisipoase. Este necesar să se meargă, în continuare, pe linia plantațiilor intensive, irigîndu-se suprafețe cît mai mari, lucrare ce se poate executa și pe terenurile în pantă, alegînd metode de udare după posibilitățile pe care le are fiecare unitate agricolă socialistă. în toate cazurile să se țină seama că pomii fructiferi valorifică cel mai bine terenurile deluroase unde dau și producții de cea mai bună calitate.

Pentru realizarea 
unor recolte mari de 
fructe, de calitate su
perioară, care să sa
tisfacă cerințele ex
portului, cît și ale 
consumului intern, 
e necesar ca anumi
te gospodării de stat 
și unele cooperative 
agricole să se profi
leze și să se speciali
zeze în cultura pomi
lor fructiferi. Aceste 
unități să beneficie
ze, cu prioritate, de 
mijloace mecaniza
te, îngrășăminte chi
mice, credite etc.E de datoria uniunilor 

subliniat că s-au făcut progrese mari în pregătirea specialiștilor. Totuși, în această direcție, trebuie aduse unele îmbunătățiri. De exemplu, la catedra de mecanizare să existe utilaje specifice pomiculturii, pentru ca studenții să se obișnuiască cu ele. Se impune a fi îmbunătățit și sistemul de recrutare a studenților.
La liceele tehnice a- 
gricole e bine să fie 
atrași fiii de țărani, 
iar la absolvire cei 
mai pregătiți dintre 
ei să fie îndrumați 
spre institutele agro
nomice.în consfătuire s-a criticat faptul că la repartizarea în producție a inginerilor nu se ține seama de specialitatea acestora. De multe ori, specialiștii in horticultură au fost trimiși să se ocupe cu zootehnia. Dacă un inginer specializat în pomicultură este trimis să lucreze în zootehnie, înseamnă nu numai că se descalifică, dar și că rezultatele muncii sale nu pot fi prea bune. De aceea, trebuie lucrat cu mai multă grijă pentru a crea condiții ca inginerii si celelalte cadre tehnice să se specializeze, să-și ridice continuu nivelul de cunoștințe în domeniul în care s-au pregătit.

cooperatiste, a consiliilor agricole să desfășoare o largă acțiune în vederea realizării unor plantații de bună calitate, cu eficiență economică ridicată. Trebuie acordată mai multă atenție plantațiilor tinere, executîndu-se un volum corespunzător- de lucrări de întreținere, pentru care să se prevadă în planurile de producție zilele-muncă necesare.
Uniunile cooperatis
te să îndrume co
operativele agricole 
ca valoarea zilelor- 
muncă consumate 
pentru înființări de 
plantații și îngriji
rea acestora, pînă Ia 
intrarea pe rod, să 
se deconteze din fon
durile de acumulare 
repartizate pentru 
investiții, degrevînd 
astfel cheltuielile de 
producție curente ale 
anului respectiv.O mare atenție trebuie acordată îngrijirii livezilor existente. Toate lucrările să fie executate în- tr-un mod științific, la nivel calitativ superior. Pentru aceasta se impune selecționarea și pregătirea cu multă atenție a oamenilor ce vor lucra în acest sector care cere multă pricepere.Valorificarea producției de fructe constituie o sarcină de bază ce revine tuturor organelor aparți- nînd Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor. Cu toate că în acest an s-au obținut rezultate mai bune în valorificarea producției pomicole, trebuie arătat că au existat încă deficiențe care s-au soldat cu nepreluarea la vreme a tuturor cantităților de fructe oferite .de producători. Această stare de lucruri se datorește faptului că in multe locuri conducerile întreprinderilor și oficiile de valorificare a legumelor și fructelor, ca și achizitorii a- cestor unități. mențin încă o serie de practici dăunătoare. Nu este mai puțin adevărat și faptul că baza materială din unitățile de preluare a legumelor și fructelor este necorespunzătoare sub aspectul mijloacelor de transport, al ambalajelor, utilajelor de sortat și depozitelor de păstrare a produselor.
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se 
in- 
cu 
ar

înf multe profesiuni care 
exercită, ca să zic așa, în 
ferior. Fără spectatori, sau 
prea puțini spectatori. Un 
hitect sau inginer proiectant,

de pildă, lucrează în atelier ; aici 
își creează opera. Ea devine publică 
din momentul în care e perfectă sau 
cît mai aproape de perfecție. Un 
funcționar poate lucra, săptămîni în
tregi, cu o mie de dosare și hîrtii, fără 
să apară în fața solicitanților din pu
blic. Nu același lucru se înfîmplă cu 
un actor. El își exercită profesiunea 
numai in public și 
pentru public. Un 
actor care să învețe 
rolurile doar pentru 
a le juca în fața o- 
glinzii, pentru sine, 
n-ar ti decît un per
sonaj demn de o 
povestire fantastică.

Intr-o postură 
foarte aproape de a 
actorului se află și 
dascălul. El își 
exercită, își oficiază 
profesiunea în fața 
unui public de o 
acută, de o neîn
chipuit de acută 
exigență. Chiar da
că acest public e 
de vîrsfă fragedă, e 
în adolescență sau 
în plină și viguroa
să tinerețe, cu iz
bucniri mirifice, u- 
neori de afirmare a 
personalității, el are 
totuși un ochi ne
cruțător de atent 
pentru profesorul 
lui. Totuși publicul 
care vine zilnic în . 
sala de clasă sau de curs nu-l ai
doma publicului din sala de teatru.

Elevul nu-i niciodată și, mai ales, 
nici nu trebuie să fie vreodată un sim
plu spectator pasiv. In clasă, profe
sorul de orice categorie este un ani
mator, un dirijor, un propulsor și 
un regizor al muncii, al inițierii 
în muncă șl chiar al muncii colec
tive. Dascălul nu informează sau emo
ționează pur și simplu, ci instru
iește și critică în sistemul muncii 
culturale sau profesoral-tehnice, in
struiește în domeniul științei și al ar
tei. Și, mai ales, crește oameni, 
nea odată un director de liceu 
un elev de clasa I : „Te iau în 
prichindel, cu caș la gură, cu 
fluturași în creier și te las, la 
laureat, om întreg, dotat cu un ba
gaj de cunoștințe, cu o rațiune for
mată, cu un suflet călit, pregătit 
pentru viață. Te iau din familie co
pil și te dau societății om întreg".

Cred că aici se descifrează, mai 
clar și mai corect, profilul social, mo
ral și etic al profesiuni’ de dascăl. 
Cred că aici rezidă marile, dificilele 
și adesea imponderabilele succese 
sau insuccesele profesiunii dăscălești. 
Ca să mă mențin în analogia cu tea
trul — totdeauna am avut un senti
ment de amărăciune, cînd am văzut 
un actor iubit ratînd un rol sau in- 
ferprefînd altul care nu I se potri
vea. Totdeauna am simțit filonul de 
tragedie care se strecoară, pe un
deva, în instrucția și educația co
piilor, cînd am înfîlnit în clasă un 
profesor nepregătit, neglijent, neco
respunzător, improvizat, fără pasiune 
pen*ru profesia de șlefuitor al con
științei tineretului.

Să nu uităm, niciodată, că pentru 
copii și tineret dascălul este un pro
totip. Este întruchiparea perfecțiuni', 
a calității de om : el trebuie să știe 
tot, perfect și să expună impecabi1. 
îmi amintesc cu cîtă îngrijorare se 
preocupa o fînără învățătoare să 
nu-și destrame imaginea ideală pe 
care copiii și-au făcu’-o despre dînsa 
chiar de la primele lecții. „Nu am nici 
un drept să le distrug acest ideal", 
spunea ea, pregăfindu-și cu și mai 
multă asiduitate lecțiile, finîndu-se la 
curent cu tot ce-i nou în profesiune, 
îmbrăcîndu-se cu și mai multă corec
titudine, căutînd să vorbească fot 
mai frumos, mai viu, mai colorat. Un 
cuvînt, și nu ca o paranteză despre 
corectitudinea vestimentară a profe
sorului. Nu de mult, un coleg îmi 
spunea ; „în ziua în care studenții 
au remarcat că mi-i sfrîmbă cravata, 
m-am încredințat că am ținut o lec-

(ie proastă". Avea mare dreptate co
legul meu. Și, totuși corectitudinea 
comportării dascălului trebuie să 
meargă pînă la amănunt, la marele 
amănunt. Aș zice, dacă n-aș fi rău 
înțeles, la un pedantism fără osten
tație. Pentru că se îmbrăca neco
respunzător, pentru că intra în clasă 
murdar, cu bocancii descheiați, cu 
haina plină de făina din care își 
hrănea porcul înainte de a veni la 
școală, învățătorul dintr-un sat pe 
care l-am vizitat, în urmă cu vreo 
zece ani, se tînguia că nu izbutește

Dumitru ALMAȘ

fre noi nu poartă recunoștință mă
car unui dascăl din numărul mare al 
celor care s-au străduit să-l facă om ? 
Care dintre noi nu aude : ,dacă am 
învățat fizică, e meritul profesoare' 
cutare care nu s-a dezlipit de tablă 
pînă n-am rezolvat problema și n-a 
ieșit din laborator pînă cînd nu ne-a 
reușit experiența"... In astfel de con
fesiuni sînt incluse nu numai pasiu
nea pentru știință a profesoarei, ci 
și comportarea ei etică, stăruința în 
muncă, perseverența în instruire și 
educare prin puterea exemplului.

profesiunea 
are nu 
rol in-

Da, 
de dascăl 
numai un 
structiv și educat'v 
în clasă. Prin elev', 
figura morală a 
dascălului, știința 
lui, calitățile și de
fectele lui 
afara școlii, 
fuzează

ies în 
Se di- 

în familie, 
în societate : „pro
fesorul a zis", „pro
fesorul a făcut",, 
„profesorul ne-a 
învățat"... Ba, mal 
mult, chipul moral 
al profesorului se 
transmite din gene- 
Yajie în generație. 
Pe noi, în serile de 
iarnă, tata ne-a în
vățat „să spunem’ 

?i 
i „Româ- 
place sus 
la izvor" 
a învățat 
mai bine 

de

Spu- 
căfre 
braje 
ceva 

baca-

niciodată să-șl deprindă elevii a a- 
vea o ținută îngrijită, curată, corec
tă. Ba, într-o zi, mergînd șleampăt 
din fundul clasei pînă la tablă, a în
ceput să-i cadă brîul și să i se fî- 
rîie pe dușumea. Un neastîmpărat 
de copil a pus, binișor, piciorul și 
brîul învățătorului s-a întins, ca un 
preș roșu, pe intervalul dintre bănci. 
Unul dintre elevii care se aflau a- 
funci în clasă azi e student. Și nu 
știu dacă își amintește cît s-a stră
duit învățătorul să-l învețe a scrie, 
dar nu uită „pozna" cu brîul și o 
povestește întru denigrarea bietului 
dascăl.

Vorbeam de analogia cu actorii. 
Am văzut, fiecare dintre noi, zeci și 
zeci de elevi care-și imită profesorii, 
în ținută, în vorbă, în gîndire chiar. 
Am înfîlnit la examenele de admi
tere mii de elevi care-și iubesc, își 
adoră profesorii. Au ajuns ingineri 
și nu uită profesorul de matematici 
din liceu.
versitari, și totdeauna li se umezesc 
ochii cînd vorbesc de învățătoarea 
lor. Acum vreo doi ani am asistat 
la înmormîntarea unui coleg, profe
sor de istorie. Modest, la locul lut, 
plin de bunăvoință și bună cuviin
ță. Toată viața n-a știut decît școala 
și nimic altceva. Colegul ăsta al meu 
și-a iubit profesiunea cu pasiune cu
ceritoare și s-a dăruit ei total. Era 
un om bun cînd trebuia să fie bun 
și sever, cît și cînd era necesar 
să fie sever. Era un om de suflet șl 
de omenie. De aceea la înmormîn
tarea lui, în ciuda unei vremi 
grate, cu lapovifă și frig de te 
trundea la os, toți elevii școlilor 
Pitești și toți, părinții, nu numai 
copiilor din liceul unde preda, 
ținut să treacă prin fața catafalcului 
și să verse o lacrimă pentru cel care 
fusese „profesorul". Literatura noastră 
n-a creat încă, afară de dascălul 
Trandafir al lui Sadoveanu, de Ni- 
colae Apostol al lui Cezar Petrescu 
și poate de încă o figură două, o 
galerie de profesori de mărimea 
lora pe care 
mai generația 
hai Stamafin, 
Piatra Neamț, 
țeica, Pîrvan 
schimb, unii romancieri și nuveliști 
au realizat și Impus opiniei lectorilor 
acele tipuri da dascăli cu 
metehne fizice și morale, 
personal, le-ar fi lipsit 
bun, dacă nu ideal.

Și totuși, să fim sinceri :

Au ajuns profesori uni-

i-a avut, de pildă 
mea, de la acel 
director al liceului 
pînă la universitarii Ți- 

sau lorga, în

ticuri, cu 
Parcă lor, 
profesorul

care din-

Peneș Curcanul 
să cîntăm 
nașului îi | 
la munte 
așa 
el. 
de 
ani, 
care toată viața

cum
acum

șaptezeci 
de la învăță- 

aforul Iul, pentru 
nutrit un adevărat cult.

Și dacă profesiunea de dascăl, 
prin natura și menirea ei, a fost și 
altă dată o profesiune socială, cu a- 
fît mai mult ea are acum un ca
racter profund social, cînd nu există 
suflare omenească pe tot cuprinsul 
fării care să nu stea măcar opt ani 
în bancă și să nu fie, zi de zi, an 
de an instruit și educat de unul sau 
de zece profesori, cu metode dife
rite, de specialități diferite. Totul este 
ca acest profund sens științific, cul
tural, etic, moral, social al profe
siunii de dascăl să fie înțeles atît 
de cei care se dedică acestei profe
siuni de mare răspundere și de mare 
frumusețe cît și de cei care trimit 
copiii la școală, adică de părinți. Și 
nu cred că există părinți care au avut 
măcar un profesor bun și iubit — să 
nu colaboreze cu profesorii, lupfînd 
pentru a crea în conștiința copiilor un 
respect pentru școală și pentru cei 
care, cu devotament și cu dăruire, o 
slujesc.

/

e OMUL DIN RIO - cinemascop : PATRIA — 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, FEROVIAR — 8;
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30 (la ambele comple
tarea Scoica), EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : REPUBLICA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45 (la ambele corn-; 
pletarea George Coșbuc .cîntărețul pămîntului 
românesc), FLAMURA (completare Invizibilul 
vizibil) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 CIMARON — cinemascop : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 1833) — orele 19,30, LU
CEAFĂRUL (completare începutul) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,15; 16; 
18,15; 21, MODERN — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 
21,30 (la ambele completarea Scoica), GRIVIȚA 
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Hunedoara) — 8,15; 10,45; 
13,15; 16; 18,45; 21,15,
0 PARADA TIMPULUI PIERDUT: — CINE
MATECA — 10; 12; 14.
e FEMEILE — cinemascop : CAPITOL (com
pletare Scoica) — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. 
O PORUMBELUL DE ARGILĂ : LUMINA 
(completare Vox Maris) — 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
0 DIPLOMATUL GOL : VICTORIA (completare 
Tradiții maramureșene) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45, AURORA (completare Timpul, le
gende, oameni de știință) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
9 IDIOTUL: CENTRAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
0 ACCATONE : UNION — 10; 12,30; 15,15; 18; 
20,30.

e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9. 
e STEAUA FĂRĂ NUME : DOINA (completare 
Orizont științific nr. 6) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, VIITORUL (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 
15,30; 18; 20,30.
0 ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT 
ÎN REGIUNEA HUNEDOARA - MAREA 
SARMATICĂ... MAREA NEAGRĂ — PODURI 
PESTE TIMP - PATA — ÎNCEPUTUL — A 
CUI E ȘOSEAUA ? — PILULA : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
O TUNELUL — cinemascop : GIULEȘTI (com
pletare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
BUZEȘTI (completare Plasma) — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30.
o CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,30.
© WARLOCK — cinemascop : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,45; 20,45, VOLGA
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
® FERIȚI-VA AUTOMOBILUL ! : 
(completare Prezintă pisica) — 15,30;
© MINUNATA ANGELICA — cinemascop : TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, ARTA 
(completare Soarele rănit) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
0 TAXIUL MORȚII : VITAN (completare Trei 
ori trei) — 15,30; 18; 20,15.
0 VERIFICAT, NU EXISTĂ MINE ! : POPULAR 
(completare Tînărul căsătorit) — 15,30; 18; 20,30. 
O MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : 
COSMOS — 15; 17,30; 20,15, COTROCENI —
15,15; 18; 20,45.
e CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PROGRESUL — 
(completare O noapte de vis) — 15,30; 18; 20,30. 
9 VREMEA ZĂPEZILOR : COLENTINA (com
pletare Ziua recoltei) - 15,30; 17,45; 20, FEREN
TARI (completare Vizita conducătorilor de

partid și de stat în regiunea Galați) — 18; 18,15; 
20,30.
• POVESTEA- PROSTIEI MELE : FLOREASCA 
(completare Năică și barza) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.

A

Chiar dacă vom ajunge la concluzia că tinerii, la fel ca maturii, în calitatea lor de cititori au posibilitatea să aleagă și să îndrăgească orice creații literare, indiferent de genul, stilul sau tematica lor, nu putem totuși să nu afirmăm că există o literatură specifică vîrstei tinere, o literatură care se adresează în primul și în primul rînd tineretului, supusă (cuvîntul e aparent aspru și pedant) vîrsta celor cărora e adresată.Exprimînd o simplă opinie, voi folosi cîteva noțiuni convenționale, elastice, cum ar fi, de pildă.
unor anumite regulideterminate de însăși

UNIREA 
18; 20,30.

e Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala mică 
a Palatului) : Recital de vioară IGOR BEZROD- 
NÎI — U.R.S.S. — 20.
0 Teatrul de Operă șl Balet : TOSCA — 19,30. 
0 Teatrul de stat de operetă : MAM-ZELLE 
NITOUCHE — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : MARIA STUART — 19, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 19,30.
o Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA 
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : DRAGĂ MIN
CINOSULE — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : SFÎNTU MITICA BLA.TINU — 19,30. 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU 
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 19,30, 
(sala Studio) : SCAUNELE — 20.
o Teatrul .,Barbu Delavrancea" : VARIETfî- 
CONCERT — 20.
o Teatrul Mic : SIMPLE COINCIDENȚE — 
19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN 
SAMARCAND — 15,30.
0 Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victo
riei) : PĂCALĂ — 16,30, (sala din str. Acade
miei) : POVESTEA PORCULUI — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTER
NAȚIONAL — 19,30.

sa

Constantin CHIRIȚÂ

aceea a vîrstei. care vorbesc se convenționale : extremele pot fi port cu precocitatea sau copilăria prelungită ale unora sau altora dintre tineri, vîrsta care reclamă un gen literar aparte, cu caracteristici bine definite, este — cred eu — cea amintită. în general, după vîrsta de 15 ani, tînărul cititor indiferent de

Literatura despre adresează vîrstei 10—15 ani. Deși deplasate în ra-

Tg. Mureș este un oraș cu o viață artistică intensă : are un teatru cu o secție română și una maghiară, de unde s-au ridicat numeroase talente, un reputat Ansamblu de cîn- tece și jocuri, o Filarmonică. Suflul artei animă e- levii prin formații corale cu o sensibilitate deosebită, asigură săli aproape pline cu oameni de toate vîrstele la repetițiile generale ale concertelor simfonice. Pentru Filarmonică, ultimii ani, mai bine zis ultimii trei ani (întreaga existență însumînd 2 decenii) înseamnă mai mult decît un salt în ceea ce privește calitatea, organizarea. S-a format o orchestră simfonică cu care dirijori ca Jean-Ma- rie Auberson, Kurt Adler, Fritz Mahler au interpretat Debussy, Franck, Brahms, Samuel Barber. Se cîntă Haendel, Haydn, Strawinski, Mihail Jora, Viera, Țăranu. Se organizează cicluri „Vivaldi", „Mozart", cu lucrări mai puțin cunoscute. Se pune accentul pe prime audiții, pe promovarea tinerilor soliști, a tinerilor dirijori. Și stagiunea în curs nu dezminte preocuparea, de : N. povici, tează : Aurora , dorneliu Constantin Petrovtci. fiecare lună, la Reghin și Odorhei, orașe în care a- bonamentele Filarmonicii sînt suprasolicitate, se așteaptă sosirea orchestrei din Tg. Mureș, ca un eveniment.

Orchestra cîntă corect, tinde spre realizarea nuanțărilor celor mai dificile. Dirijorul permanent al orchestrei, Remus Georgescu, se impune cu personalitate. Unul dintre concerte, la care am asistat, reunise : întoarcerea 
din adîncurl de Mihail Jora, Concertul nr. 2 în Si 
bemol major pentru plan 
șl orchestră de Brahms și Simfonia a Vil-a de Be-

18,00 — Pentru copii: Cartea 
cu poze.

18,25 — Aventurile Iul Robin 
Hood.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,17 — Buletinul meteorologic.
19,20 — Telefilatelia.
19,30 — „Cupa campionilor eu

ropeni" la baschet (mas
culin) : Steaua — Slavia 
Praga — transmisie de 
la Sala Sporturilor Flo- 
reasca.

20,45 — O invitație pentru cei 
care nu au vizitat... 
Cheile Oltețului. 
întrebări 
răspuns...

predilecțiile sale — are cale liberă, voluntară, lzvorîtă dintr-o necesitate lăuntrică, spre întreaga literatură. Ca să nu fiu înțeles greșit : cam de pe la 15 ani tînărul începe să simtă direct influența dirijată sau întîmplă- toare spre cutare operă sau spre cutare autor ; atunci încep și e- forturile sale de a căuta în cărți anumite sensuri și valori, atunci începe să se manifeste și tendința de a se convinge singur sau cu ajutorul altora (critică, pedagogi, prieteni) asupra valorii sau necesității unei opere. Este vîrsta în acționează influențînd gîndurile, sentimentele, visurile, gesturile. Poate că în nici o altă epocă a vieții noastre nu sîntem mai fideli literaturii. Eroii, faptele lor, vorbele lor, idealurile lor ne urmăresc
care ca un literatura ferment,

La biblioteca Casei de cultură a sindicatelor din Bacău 
Foto. Gh. Vlnțilă

flautiști, oboiștl, clarlne- tiști excelenți 1 Concertul dirijat de Remus Georgescu a fost mai mult decît onorabil, dar au existat și incertitudini, impurități, pricinuite tocmai de a- ceastă lipsă de omogenizare a calităților instrumentiștilor.Am încercat deci să cunoaștem unele dintre cauzele acestor dificultăți.Palatul culturii, o minu-

seara concert... Insuficient pentru o acomodare între caracteristicile sălii și nuanțele partiturii 1 Celelalte patru repetiții ce preced fiecare concert sînt risipite în alte săli, mai mici, bune ca sonoritate, dar care nu rezolvă cu nimic problemele de acustică ale Sălii mari în care se țin concertele simfonice.Cu toate greutățile de

ia care 
întrebări la 
s-a răspuns 

emisiune
știință.

21,45 — Film : Moneda antică 
— comedie muzicală.

23,10 — Telejurnalul de noapte.
23,20 — închiderea emisiunii.

Se cîntă lucrări Brînduș, Doru Po- M. Marbă ; concer- Ladislau Konya, Jenei ; vor dirija : i Dumbrăveanu, în

ethoven; un program, poate prea încărcat, în care totul trebuia pregătit cu profunzime, cu intensitate, un program care a echivalat cu trei simfonii. Părțile suitei românești și în special Dansul flăcăilor. Dansul pehlivanilor, Furtuna, apoi finalul Simfoniei de Beethoven, bine conturate, au etalat unele posibilități tehnice interesante ale membrilor orchestrei. în același timp însă, pasajele mai puțin reușite au lăsat să se întrevadă lipsa de echilibru între calitățile compartimentelor orchestrei : corzile inegale, alămurile inegale, instrumentele de(cum ar fi cornul englez și flaut piccolo)în schimb, s-au remarcat
culoareslabe ;

nată construcție, cam prea aglomerată din pricina nenumăratelor instituții care și-au găsit acolo spațiul necesar, împarte unica Sală mare pentru toate manifestările cultural-artlstice, pentru ședințele importante, pentru cele mai diverse consfătuiri. ...Și terminarea u- nei viitoare construcții pentru teatru se pare că nu va rezolva pe deplin problema spațiului. Dar, ceea ce este mai grav, este că acustica sălii, Inițial sală de concert, a fost sacrificată în scopul înfrumusețării ei; tapiseriile, decorurile l-au diminuat calitățile sonore. Miercurea, sala este dată Filarmonicii : dimineața repetiție generală cu public,

spațiu, orchestra asigură o pregătire serioasă a concertelor. In plus, pentru îmbunătățirea tehnicii instrumentiștilor — o problemă mereu actuală pentru oricare Filarmonică— s-a pornit la un control periodic, la un așa-zis examen de calitate, în care membrii orchestrei, divizați în cvartete, cvintete, prezintă unei comisii de specialitate piese de agilitate, care necesită studiu individual permanent. Aceste examene sînt de fapt sîmburele organizării viitoarelor de cameră reș.Ultimii ani în privințaorchestrei puține modificări. Sînt rare cazurile
formații din Tg. Mu-au înregistrat împrospătării

în care repartizările absolvenților de Conservator au răspuns numericește cerințelor. De asemenea, problema este complicată și în privința instrumentelor. S-a cerut la Direcția de aprovizionare și desfacere a C.S.C.A. o vioară, dar așteptările au fost răsplătite peste măsură cu un pian de concert. La prima întîmplare de acest fel, conducerea s-a mirat, fără să protesteze, gin- dind că și un pian de concert, în plus, la urma urmei, nu strică, ci dimpotrivă folosește. După a- ceastă primă experiență, o nouă cerere a semnalat ca absolut necesară obținerea unei tube ; și dacă în loc de tubă s-au primit timpani, se ivește un rebus, pe care direcția Filarmonicii din Tg. Mureș nu l-a rezolvat: ce trebuie cerut ca să se obțină o tubă ?Bineînțeles, sursele de îmbunătățire a activității Filarmonicii trebuie căutate în primul rînd în interior, în eforturile susținute pe care întregul ei colectiv este chemat să le depună pentru ridicarea calității execuției, o- mogenizare, pentru însușirea unei cît mai înalte măiestrii interpretative. Este nevoie, deci, de o muncă stăruitoare din partea fiecăruia și a colectivului în ansamblu.Sînt numeroase lucrări simfonice pentru cor și orchestră, pentru cor de copii și orchestră, care

trebule să fie cîntate. In acest sens Filarmonica și-ar putea îmbogăți activitatea colaborînd mai des cu coral Ansamblului de cîntece și jocuri din localitate — un ansamblu cunoscut, care luptă pentru perfecționare, pentru calitate — precum și cu corul de copii de pe lîngă ansam: blu, cor condus de Birtă- lam Iosif. însă, din cauza inerției, lucrările vocal- simfonlce sînt aproape nerealizabile. A fost mai simplu să se ceară desființarea formației de copii, decît să 1 se faciliteze concertele, turneele. Nici forurile locale, nici O.S.T.A. și nici Consiliul Muzicii nu au întreprins nimic în acest sens.Tg. Mureș este printre acele centre culturale ce pot beneficia de audițiile concertelor de tă aici o orgă pe care sfatul „păstrat-o" în cît repararea a devenit o problemă de salvare a a- cestui Instrument delicat.La Tg, Mureș, ca centru muzical important, trebuie să fie înfrînte aceste dificultăți, forurile de resort pornind de la rezolvarea operativă a problemelor organizatorice, administrative, de la înlăturarea acelei comodități ce frî- nează actele de cultură, de la consolidarea Filarmonicii ca adevărat suflu al vieții artistice.

în trezie și în vis, devin ale noastre, numele eroului drag îl înlocuim cu numele nostru, chipul lui devine chipul nostru, și iată-ne cutreierînd sahare sau arctici, jungle sau metropole, repetînd acțiuni eroice, ba, uneori — zburdînd pe aripile visului sau fanteziei — ne pomenim mai îndrăzneți decît autorul, mai generoși decît el. Credem, sau vrem să credem, cu tot sufletul în autenticitatea celor citite — și de țrici pînă la a imita concret cutare sau cutare erou, cutare sau cutare gest, nu mai este decît un pas.Iată de ce această literatură adresată vîrstei amintite mi se pare că trebuie văzută și înțeleasă sub semnul unei înalte responsabilități, că ea nu trebuie să scape unor anumite reguli, printre care cele de ordin etic și pedagogic au un caracter definitoriu. Aici nu mal încape nici o teorie a curentelor, a gustului liber, a modei, a „exhibițiilor". Fiind vorba de copiii noștri, de calitatea lor morală în devenire, cunoscînd puterea de fascinație pe care o au cărțile asupra vîrstei, nu avem voie să facem concesii ; în atitudinea noastră față de o asemenea literatură trebuie să existe o fermitate neclintită. Vom refuza prin toate mijloacele curentele maladive, cărțile care proslăvesc instinctul de negație, care ridică osanale violenței și urii, egoismului și rapacității, și chiar acele cărți pe care sărăcia, lipsa de talent a unor autori le transformă în pledoarii pentru aventură în sineLiteratura pentru prin excelență o educație A o privi ratură de mîna a este cazul și timpulcă nici Uniunea Scriitorilor, nici editurile, nici aile instituții nu o tratează întotdeauna cu seriozitatea cuvenită — înseamnă a o lăsa la discreția unor saltimbanci și, ca primă consecință, a lipsi copiii de o imensă sursă de armătură morală, sau de a-i împinge spre cărți de tristă amintire, de circulație ciudată, și poate din cauza aceasta cu atît mai nocive.Există cărți direct și lesne pot fi, șt sînt,noi, din fericire, asemenea nu se bucură de Interesul turilor Romanele polițiste se publică la noi pledează în esență pentru justiție și pentru triumful logicii pozitive.Și la noi s-au realizat, incontestabil, multe cărți de aventuri, unele din ele s-au bucurat — se poate spune — de Interes din partea tinerilor cititori Dar, alături de acestea s-au scris și cărți mai puțin interesante mai puțin palpitante — unele lipsite de nerv, ba chiar plicticoase în care acțiunea trenează, iar „fi-

tineret este literatură de ca pe o lite- doua — șt să afirm aici
orgă. Exis- valoroasă, popular a așa fel în-

Smaranda GEORGESCU

care-ș) demască nocivitatea și neutralizate care ; la cărți edl- care

rul" narativ nu respectă regu’Re genului. Or — după părerea mea •— ceea ce Imprimă un caracter palpitant cărții de aventuri este densitatea faptelor și întîmplări- lor, neprevăzutul, simțul noutății în conducerea acțiunii. Toate a- cestea necesită, desigur, o arhitectură riguroasă a subiectului, punctată de suspens-uri, formule și scheme inedite care să iasă din banal, din obișnuit. A- ceastă tehnică, de a înfățișa pe tot parcursul cărții acțiuni palpitante, captivante merită să ne preocupe și pe noi într-un grad cît mai înalt. Dacă în ceea ce privește conținutul, faptele trebuie subordonate interesului etic, tocmai pentru ca pledoaria noastră etică să ajungă Ia destinație, tehnica trebuie subordonată captivantului. Oricîte valori declarate ar avea o carte, dacă ea nu este citită, dacă nu este căutată, nu poate fi numită literatură a genului. Iată cum cred că trebuie să se îmbine eforturile noastre.Literatura de aventuri se adresează prin excelență tineretului. Dar oare ce trebuie să -înțelegem prin aventură ? Căutarea cu tot dinadinsul a primejdiei ? Să ne gîndim puțin. Dacă noi, cîțiva tineri de 15 sau de 13 ani, am ști că într-o pădure, sau într-o peșteră, se adăpostesc niște bandiți, am pomi oare în urmărirea lor cu gîndul de a-i captura ? Cine ar putea să răspundă pozitiv la întrebarea aceasta ? în 999 de cazuri dintr-o mie — lăsăm o excepție pentru a întări regula — am anunța imediat organele de resort. Dacă am ști însă că într-o pădure se află, de pildă, o relicvă, un document, un tezaur, am porni imediat în căutarea lui, fără îndoială animați și de gîndul gloriei. Căutînd acel lucru, întîlnim fără voia noastră un grup de răufăcători și altă soluție de a scăpa nu avem decît aceea de a-i înfrunta într-un fel sau altul. Acum se vor pune în valoare toate virtuțile noastre : daritatea, spiritul de sacrificiu, prietenia, inteligența, ingeniozitatea, rezistenta, puterea. Aventura noastră este rezultatul neprevăzutului, o întîmplare neprevăzută. Am dorit un lucru, am dat peste altceva care cere din partea noastră tot ce este aur în noi. Iată ce înțeleg eu prin aventură, și această concepție, cred. își are un foarte important rol educativ, pentru că în esență pregătește tînărul, sădește în el ideea că viața de toate zilele poate oferi multe neprevăzute și că trebuie să fii pregătit pentru înfruntarea și înfrîngerea lor. Ideea se poate continua într-o minte ascuțită : neprevăzutul nu trebuie să fie neapărat spectacular, el se' poate prezenta și sub o mască obișnuită, dar înfruntarea lui nu cere mai puține virtuți. Important este ca în tînăr să se înrădăcineze această Idee că viața poate apela oricînd la virtuțile lui, lată de ce eu, sonal. nu pot iubi acele care transformă aventura profesiune, tntr-o carieră, ț ezit să le trec în rîndul mai mult sau mal puțin nocive.Literatura pentru tineret, tocmai prin romantismul, prin necesitatea de acțiune, prin îndrăzneala, prin cutezanța, prin generozitatea care o caracterizează și care își trag seva din specificul vîrstei, mi se pare o literatură plină de răspundere, încărcată de profund sens etic. Fără îndoială că ea trebuie să fie spectaculoasă Dar spectaculosul nu se reduce numai la crime. la violente, la întîmplări fantastice, la fapte supraomenești Fundamental este să înțelegem cerințele acestei literaturi și să o sluțim cu cea mai deplină răspundere. să-l dăruim toate energiile noastre, toată dragostea noastră, toată priceperea, arta și pasiunea noastrăLa urma urmei, dedicîndu-ne o parte din creația astfel de literaturi altceva decît să cărți pe care cU atîta patimă am vrut să le citim în tinerețea noastră.

curajul, soli-

. per- cărji într-o și nu celor

noastră unei nu vom face scriem acele
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a unei delegații de activiști ai P.C.R
y

(Urmare din pag. I)

a urat lu-Conducătorul român crătorilor de la această fabrică denline succese în muncă.In cursul după-amiezii, înaltul oaspete român și persoanele oficiale care îl însoțesc au vizitat „Universitatea Haile Selassie I".Amplasată în mijlocul unui mare parc străjuit de eucalipți și palmieri, clădirea acestei instituții de învățămînt superior este o reușită îmbinare a arhitecturii moderne cu stilul clasic autohton.Vicepreședintele universității a salutat cordial pe oaspeți, invitîn- du-i să viziteze muzeul etnografic aflat în incinta clădirii și biblioteca unde sînt păstrate exemplare rare de tipărituri. Gazdele au atras atenția asupra microfilmului unei lucrări âparținînd lui Nicolae lor- ga. în care marele istoric român evoca legături existente între Ță-

rile Românești și Etiopia în secolele XVI și XVII și a lucrării cu- prinzînd impresiile de călător pe aceste meleaguri ale scriitorului Mihai Tican Rumano.Președintele Chivu Stoica a oferit în dar universității lucrări științifice și beletristice românești, editate în limbile engleză și franceză, discuri, precum și obiecte de artă populară românească.Au fost de cursuri cest prilej formați că _ ___Universității din Addis Abeba studiază aproape 3 000 de studențl etiopieni și din alte țări africane.Președintele Consiliului de Stat a răspuns cu căldură ovațiilor studenților și le-a urat mult succes la învățătură pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare, care să-și a- ducă din plin contribuția la dezvoltarea și înflorirea Etiopiei.

în paginile
presei
etiopienevizitate apoi unele săli și săli de studiu. Cu a- oaspeții români sînt in- în cele 13 facultăți ale

Toasturile rostite la banchetul

oferit de împăratul Etiopiei
(Urmare din pag. I)dială.- Toți trebuie să se străduiască fără încetare să ducă parts, aceste principii și simple, dar fundamentale, generațiile viitoare să se de un viitor mai bun.Nu trebuie să neglijăm aici — a spus în continuare împăratul Haile Selassie — că Etiopia întreține de mult relații nriete- nești cu România nu numai în vreme de pace, ci și în vremurile mari nenorociri și încercări, cînd însăși existența noastră ca națiune a fost amenințată de către a- gresorii fasciști. Ne vom aminti mult timp sprijinul moral pe care l-am primit de la poporul României nrin ministrul său de externe, Nicolae Titulescu, cînd am adre»- sat un apel Ligii Națiunilor.Este, de asemenea, demn de rnenrionat ca o imagine reținută de noi - din istoria dv.. nersoana bravului erou român Stefan cel Mare, care a luntat. curajos închinîndu-si viata l-;bertătii si independentei tării sale.Deși vizita excelentei voastre în țâra noastră este scurtă ■— a spus mai departe împăratul Etiopiei — noi sîntem sincer convinși că ea va contribui la strîngerea în continuare a legăturilor de prietenie existente între România și Etiopia.în această eră de interdependentă. România și Etiopia trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a colabora în interesul reciproc al celor două țări. Există multe domenii în care țările noastre pot colabora în mod eficient.In acest spirit de prietenie și colaborare invităm pe toți să ni se alăture în a vă ura viață lungă și sănătate dv.. domnule președinte, și doamnei Chivu Stoica, progres și prosneritat.e României, o pace mondială durabilă.In toastul său, președintele Consiliului de Stat, CHIVU STOICA, după ce a exprimat bucuria de a sp afla în Etiopia, la invitația Maiestății Sale Imperiale, a mulțumit pentru primirea cordială si atenția cu care a fost înconjurată delegația, apreciindu-le ca o manifestare a sentimentelor de prietenie fată de Republica Socialistă România și poporul român.Subliniind că legăturile dintre poooarele român si etiopian au o îndelungată tradiție, care își găsește temeiul în dorința comună a celor două popoare de a se cunoaște reciproc, în atașamentul lor pentru libertate, suveranitate șl in- denendentă națională, pace și progres social, vorbitorul a menționat că prietenia dintre țările noastre s-a manifestat cu deosebită vigoare în împrejurările grele ale luDtei pentru apărarea independentei Etinniei amenințată de fascism, relevînd solidaritatea poporului român cu junta dîrză dusă în acel timp de nonorul etionian. sub conducerea Maiestății Sale Imperiale, Haile Selassie I.Mulțumind pentru cuvintele de prețuire rostite la adresa succeselor României în dezvoltarea sa economică și socială, președintele Consiliului de Stat a subliniat simpatia și interesul cu care sînt urmărite în țara noastră eforturile Etiopiei pe calea dezvoltării economiei și culturii sale naționale, ridicării continue a nivelului de trai al poporului. Ei a relevat, a- poi, contribuția de seamă adusă de contactele directe stabilite între oamenii de stat ai țărilor noastre pentru continua apropiere și dezvoltare a colaborării dintre Repu-

mai de- idealuri astfel ca bucurea aminti

blica Socialistă România și Etiopia, evocînd plăcuta amintire a vizitei Maiestății Sale Imperiale în România.După ce a arătat că problema asigurării păcii mondiale preocupă astăzi, în cel mai înalt grad, toate popoarele lumii, președintele Consiliului de Stat a spus : In rezolvarea acestei năzuințe arzătoare sînt necesare eforturile și răspunderile sporite ale tuturor statelor și guvernelor. în acest sens, aș vrea să exprim prețuirea pe care guvernul și poporul român o acordă acțiunilor de pace ale Etiopiei, eminentei contribuții aduse de Maiestatea Voastră Imperială la. nobila cauză a unității, colaborării politice și economice a statelor africane. România pornește în activitatea sa externă de la ideea că fiecare țară, indiferent de mărimea sa, poate și trebuie să contribuie la rezolvarea marilor probleme care frămîn- tă contemporaneitatea, la promovarea colaborării și înțelegerii între popoare. în acest spirit, țara noastră desfășoară eforturi susținute pentru statornicirea în viața internațională a unui climat de colaborare și a unor relații sănătoase întemeiate pe respectarea normelor dreptului internațional și a egalității suverane a statelor. Acestor preocupări le corespund acțiunile guvernului român pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, precum și inițiativa privind cooperarea europeană.în ultimă instanță, consolidarea păcii și securității mondiale este condiționată de așezarea relațiilor între state pe principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Aceste principii, care se bucură de o recunoaștere tot mai largă în lume, 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 agresiunea în Vietnam, a cărei extindere continuă pune în primejdie pacea mondială. Referindu-se la poziția Guvernului român cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, președintele Consiliului de Stat al României a spus : Poporul român își exprimă îngrijorarea legitimă față de evoluția primejdioasă a evenimentelor și militează pentru încetarea imediată, necondiționată și definitivă, a bombardării R.D. Vietnam și aplicarea cu strictețe a acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam.Referindu-se la lupta de eliberare națională și prefacerile ce au loc în viața economică a popoarelor care și-au dobîndit recent in-' dependența, vorbitorul a spus că această luptă reprezintă un element important pentru mersul înainte al omenirii. România sprijină consecvent lupta statelor a- fricane pentru consolidarea independenței lor naționale, pentru prosperitate economică și socială, condamnă cu hotărîre prezența pe continentul african a unor vestigii ale colonialismului.Exprimîndu-și convingerea că întrevederile și convorbirile ce vor avea loc în cursul vizitei vor aduce o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre țările și popoarele noastre, președintele Consiliului de Stat a toastat pentru continua întărire a acestor relații, pentru prosperitatea poporului etiopian, pentru sănătatea și fericirea Maiestății Sale și familiei imperiale, în sănătatea tuturor celorlalte distinse personalități prezente.

ADDIS ABEBA 6. — Trimisul special, Constantin Oprică, transmite : Ziarele care apar la Addis Abeba, cît și posturile de radio și televiziune etiopiene acordă o deosebită atenție vizitei oficiale de prietenie a președintelui Consiliului de Stat al României.„Addis Zemen", cotidianul oficial al guvernului, într-un editorial intitulat „Distinși oaspeți", salută vizita președintelui român, a- preciind-o drept o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor economice și culturale dintre cele două țări.„Ethiopian Herald", sub titlul „România, este un vechi prieten al Etiopiei" se referă la lupta dusă de poporul român pentru apărarea independenței și suveranității țării, pentru dezvoltarea sa economică și culturală. Intr-un alt articol, același ziar, după ce se referă la dezvoltarea industriei românești, subliniază posibilitățile mereu crescînde ale acesteia de a asigura pentru export 0 mare și variată gamă de produse de înaltă calitate. La rîndul său, cotidianul de limbă amhara pian Dimtz" subliniază posibilități de dezvoltare laborării vantajoase dintre cele două țări, adăugind că. în multe probleme ale vieții politice internaționale, România și Etiopia au puncte de vedere comune.

„Ethio- marile a co- economice reciproc a-

Timpul probabil pentru 8, 9 și 
10 decembrie. în țară : Vreme în 
general umedă și rece, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare, mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit cu intensificări lo
cale. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 șl 3 grade, iar 
maximele între minus 3 și 7 
grade. în București : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea preci
pitații temporare. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări. Tempera
tura în scădere ușoară.

ȘTIRI SPORTIVEJ
UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 
ÎNVINGĂTOARE ÎN POLONIA

turului doi al „Cupei campionilor eu
ropeni”. Returul va avea loc la 14 
decembrie la Praga.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — în 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal, echipa feminină Universita
tea Timișoara a învins ieri cu 9—8 
(5—5) formafia Gornik Sosnica. Re
turul va avea loc la 15 decembrie.

ÎN MECI AMICAL 
ROMANIA—ITALIA 4—1

STEAUA—SLAVIA PRAGA
Astăzi, începînd de la ora 19,30, 

sala Floreasca din Capitală va găzdui 
meciul masculin 
echipele Steaua 
Praga. Întîlnirea

de baschet dintre 
București și Slavia 
are loc în cadrul

Pe patinoarul artificial din parcul 
„23 August" s-au întîlnlt aseară în, 
tr-un meci amical echipele reprezen
tative de hochei pe gheață ale Româ
niei și Italiei, Victoria a revenit ho- 
cheiștilor români cu scorul de 4—1 
(1—0, 2—1, 1—0) la capătul unei 
dispute dîrze, spectaculoase. Revanșa 
va avea loc astăzi, începînd de la 
ora 18,30 pe același patinoar.

O delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ștefan Bîrlea, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., a plecat marți seara la Varșovia în schimb de experiență, la invitația C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.Lâ plecare, în Gara de Nord,

delegația a fost condusă de Va- sile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Traian Demian și Constantin Vasilescu, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Polone București.

a FinlandeiZilei naționale
9Răspunzînd invitației însărcinatului cu afaceri ad-interim al Finlandei la București, Esko Vaartela, personalități ale vieții noastre publice, științifice și culturale au luat parte la recepția oferită cu prilejul Zilei independenței naționale a acestei țări. Printre invitați se aflau acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, minis-

trul afacerilor externe, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Vasile Mateescu. președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii București.Au participat șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.

care auîntre România si Albania
5în urma tratativelor decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la București a fost semnat la 6 decembrie Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1967 între Republica Socialistă România și Republica Populară Albania.România va livra în Albania: mașini-unelte, utilaj petrolier, instalații pentru foraj geologic, mașini agricole, produse petroliere și chimice, bunuri de consum și alte mărfuri. Albania va livra în România : minereu de crom, bumbac, cupru, tutun, măsline, conserve de pește, citrice și alte mărfuri.Protocolul care prevede o majorare a volumului schimbului de mărfuri față de anul 1966 a fost semnat din partea română de Ion Cîmpeanu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea albaneză de Spiro-PanpA adjunct al ministrului comerțului.

Au fost de față Iosif Pogace, ambasadorul R.P. Albania la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Cronica zilei

Tineri americani nu vor

să plece în război

Vietnam tineretuluimai vestit lui David

Referihdu-se la sta
rea de spirit ostilă răz
boiului din Vietnam, 
care se dezvoltă în rîn- 
durtle tineretului ame
rican, ziarul parizian 
„Combat" scrie :„Gestul unor, tineri a- mericani care au refuzat chemarea sub arme, invocînd soarta criminalilor de război hotă- rîtă la procesul de la Niirnberg, scoate în relief criza provocată de războiul din în rîndurile american.Cazul cel este cel alMitchell, care a făcut recent apel împotriva hotărîrii de condamnare a sa pentru refuzul de a-și face serviciul militar și a participa astfel la un război pe care-1 consideră nedrept. In cursul procesului său, Mitchell n-a ezitat să acuze guvernul S.U.A. de a fi violat legile internaționale prin intervenția sa în Vietnam. „De mult timp >— a declarat dînsul — Ame-

rica și-ar merita Niirn- bergul său". Exemplul lui Mitchell s-a extins. Astfel, cazul „celor trei soldați din Fort Hood" — aflați acum într-o închisoare militară pentru că au refuzat îmbarcarea cu destinația Vietnam — a avut în ultimul timp un larg răsunet. Cei trei au mers mai departe decît Mitchell. Ei înșiși au intentat un proces împotriva guvernului, mai exact împotriva Ministerelor Apărării și al A- facerilor Externe, acu- zîndu-le de încălcarea Cartei Națiunilor Unite, a acordurilor de la Geneva și a constituției Statelor Unite.Războiul din Vietnam, împotriva căruia se ridică acești tineri, este departe de a fi popular chiar printre tinerii complet apolitici, care nu înțeleg poate comportarea și Sentimentele lui Mitchell. Toată lumea este de a- cord asupra acestui punct: tinerii nu vor

să plece în război. între timp, în universități, organizațiile deavangardă, ca „Students for Democratic Society", sînt pe cale să pună pe picioare o strategie de rezistență îndreptată în mod deosebit împotriva recrutărilor considerate drept un instrument al guvernului pentru îndeplinirea politicii intervenție.Dar mai „ghettourile" din marile orașe, criti- cile împotriva războiului din Vietnam sînt din ce în ce mai ascuțite. De la o zi la alta, iau ființă organizații formate din negri care se opun războiului și recrutării. Nu-i întîmplă- tor că vocea unor personalități atît de îndepărtate unele de altele, ca cea a pacifistului Martin Luther King, a tînărului militant Carmichael și a campionului de box Cassius Clay, se ridică pentru a condamna politica guvernului american în Asia".

sale deales în negrilor

S-AU ÎNCHEIAT lucrările
DE AMENAJARE HIDRO ENERGETICA
(Urmare din pag. I) apă a complexelor industriale de la Săvinești și Roznov. Lacurile de acumulare vor deveni adevărate bazine piscicole și puncte de a- tracție pentru turiști. In acest scop se prevăd amenajări speciale.Și acum, o ultimă însemnare din carnetul directorului grupului de șantiere :

Decembrie 1966. Constructorii și montorii raportează cu mîndrle îndeplinirea la termen a sarcinilor trasate de partid : salba de lumini de pe valea Bistriței a fost în întregime făurită.

constructorului

teriorul tunelului pe unde trece azi apa din lacul Bicaz spre centrala de la Stejaru.
30 iunie 1957. Bistrița este domesticită. Pentru a se putea înălța barajul, apele ei au fost abătute pe o albie din oțel șl beton.
2 august 1959. Prin zona barajului trece ultima plută. Constructorii toarnă ultimele două blocuri ale barajului. Apele Bistriței încep să se adune în spatele colosului de 1 600 000 metri cubi de beton, formînd lacul de 1 230 000 000 metri cubi, adică trei sferturi din cantitatea de apă care curgea într-un an pe albia obișnuită a Bistriței.
1 octombrie 1960... Intră în funcțiune primul grup al celei dintîi hidrocentrale de pe Bistrița : uzina de la Stejaru.
Anul 1964. Intră în producție cele mai multe uzine în aval de Bicaz : Pîngărați, Piatra Neamț, Roznov II, Costișa, Zănești și Buhuși....„Coborîrea"spre Bacău n-a fost deloc ușoară. Pentru îmblînzirea șl punerea la lucru a apelor Bistriței a fost nevoie să se amenajeze lacuri de acumulare, 60 kilometri de canale și 30 kilometri de diguri. Cele 12 hidrocentrale din aval de Stejaru au necesitat excavarea a 14 milioane metri cubi de pămînt și turnarea a peste 700 000 metri cubi de beton. Intre Piatra Neamț și Buhuși rîul nu mai curge pe vechea sa albie. Mutată pe o albie de beton, lungă de 35 kilometri, Bistrița pune în mișcare pe această porțiune 5 hidrocentrale. în cursul desfășurării lucrărilor, apele rîu- lui au supus la grele încercări pe constructori, La Buhuși, în timp ce se turna beton la batardou, unul din maluri a început să alunece, amenințînd tot ce se realizase pînă atunci. La Racova, cînd se încheiau ultimele excavați! la fundația hidrocentralei, de undeva din adîncuri a izbucnit un puternic șuvoi de apă, care amenința să înece totul în jur. Și într-un loc și în celălalt zile și nopți de-a rîn- dul constructorii au purtat adevărate bătălii pentru supunerea rîu- lui.Bistrița are astăzi o nouă cale și un nou destin. Pe l’ngă energia electrică furnizată de hidrocentralele pe care le pune în mișcare, apele ei îmblînzite satisfac și alte nevoi ale economiei reqiunii. Regularizarea debitelor Bistriței (și în viitor, ale Șiretului) apără de Inundații mii de hectare de teren și creează posibilități pentru irigarea culturilor pe mari suprafețe. Se a- sigură totodată alimentarea cu
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(Urmare din pag. I)— O ultimă chestiune: cum s-a 
rezolvat creșterea densității construcțiilor ?— Pînă acum, au fost revizuite multe din densitățile stabilite mai înainte. In cartierul Gheorghieni, de pildă, se va obține o densitate netă de circa 5 000 mp locuibili la ha, față de 3 800 mp în cartierul Grigorescu.

Asigurăm pe proiectanții și con
structorii regiunii Cluj că în pri
mele luni din 1967 vom reveni 
pentru a înfățișa, în continuare, 
experiența lor în domeniul ritmu
lui, calității, confortului, economi
cității și esteticii noilor locuințe.

A

In ultima oră...
într-o ședință a Comitetului e- 

xecutiv al Sfatului popular regio
nal Iași, ținută la jumătatea lunii 
noiembrie, conducerea D.S.A.P.C. 
raporta că la locuințele din 1967 
proiectele de execuție sînt asigu
rate numai în proporție de 40,3 
la sută. Care e situația acum, la 
începutul lui decembrie ? Ing. ION VRABIE, director tehnic al 
D.S.A.P.C., ne spunea că se defi
nitivează proiectele pentru toate 
cele aproximativ 3 000 de aparta
mente care se vor construi în 1967.

— Nu sînteți în întîrziere ?...— Ba da, dar accelerarea programului de proiectare al D.S.A.P.C. a fost frînată de anumite obstacole. Unele prolecfe nu

La invitația Uniunii ciprioți — E.K.A. — a dimineața spre Nicosia o delegație formată din Victor Dușa, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, și Dumitru Tudose, președintele cooperativei agricole din comuna Stoicănești, regiunea Argeș, pentru a participa la cel de-al IV-lea Congres pancipriot, al E.K.A.
★In cursul zilei de marți, primarul general al Marelui Berlin, Friedrich Ebert, împreună cu soția, au vizitat, însoțiți de Traian Ispas, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sfatului popular al Capitalei, Galeriile Naționale de Artă, monumente arhitectonice, cartiere bucureștene de locuințe și obiective social-culturale. Seara, oaspeții au asistat la un spectacol cu opereta „Prințesa circului".(Agerpres)

agricultorilor plecat marți

Referitor la inten
ția Angliei de a ade
ra la Piața co
mună, revista en
gleză „NEW STA
TESMAN" scrie:

L O T O
Tragerea autoturismelor 
din 6 decembrie 1966

FAZA I : (Bilete de 10 și 20 lei)
Extragerea I : 75 86 56 ; Extragerea 

a Il-a : 1 79 67 ; Extragerea a IlI-a : 
82 43 50 ; Extragerea a IV-a : 85 82 
56 ; Extragerea a V-a : 51 76 19.
FAZA a II-a (bilete de 8 și 20 lei)

Extragerea a Vl-a : 21 8 59 ; Extra
gerea a Vil-a : 70 69 87 ; Extragerea 
a VIII-a : 69 87 11 ; Extragerea a 
IX-a : 21 41 55.

FAZA a III-a (bilete de 4 lei)
Extragerea a X-a : 69 76 17 ; Extra

gerea a Xl-a : 83 65 40.
FAZA a IV-a (bilete de 2 și 20 lei)

Extragerea a Xll-a : 79 40 86.
Fond de premii : 1 770 884 lei.

prevedeau folosirea Intensivă a tere
nului. Refacerea șl avizarea lor a du
rat prea mult. E cazul microraionu- lui 1 Tătărași, al cartierelor Soco- la-Nicolina și Capou.

— Nu din vina D.S.A.P.C.-Iași ?— Și aceasta este adevărat. Superficialitatea s-a răzbunat...
S-a răzbunat, dar asupra con

structorilor Ing. NICOLAE IO- NESCU, inginer șef al șantierului 
nr. 12, ne preciza : „Intîrzierile în predarea proiectelor sînt păgubitoare. în acest an am construit blocuri fără să avem documentația de execuție. Acum am început a- proximativ 600 de apartamente și din nou nu dispunem de documentație...

Rămînerea în urmă în asigura
rea proiectelor este caracteristică 
și altor șantiere din regiune. Nu 
întîmplător frontul de lucru este 
nesatisfăcător, iar execuția lucră
rilor șchioapătă. Nu cumva la 
D.S.A.P.C.-Iași s-a înscăunat lip
sa de răspundere ? Răspunsul tre
buie să-l dea Comitetul executiv 
al Sfatului popular regional Iași, 
însoțit de măsurile energice pen
tru redresarea urgentă a situației.

Un refren vechi, 
perimat

Pînă în ceasul al 11-lea (se ci
tește a 11-a lună a anului) În
treprinderea de construcții-montaj

„Noi recunoaștem 
că există o cerere pu
blică crescîndă de a 
se explora calea spre 
Europa. Spunînd a- 
ceasfa, trebuie să repe
tăm că apartenența la 
Piața comună nu este 
și nu poate fi o solu
ție în sine pentru pro
blemele economice ale 
Angliei. în orice caz, 
chiar dacă aderăm sau 
nu la Piața comună, 
principala noastră sar
cină este să recon
struim economia noas
tră 
încît
să fie combinată cu li
chidarea șomajului, iar 
cheltuielile noastre în 
valută străină să fie e- 
chilibrate de vînzările 
de bunuri. Noi nu vom

de așa manieră 
dezvoltarea ei

obflne aceste lucruri 
atîfa timp cît expor
turile noastre nu vor fi 
mai competitive (și a- 
cest lucru se va putea 
obfine prinfr-o politică 
sănătoasă a preturilor 
și veniturilor), atîta 
timp cît nu vor fi ope
rate reduceri masive 
din angajamentele 
noastre militare de 
peste mări pentru a 
permite apoi efectua
rea unor reduceri dras
tice în cheltuielile mi
litare...

Renunțarea la Aden 
în 1968 trebuie să cu
prindă, în perspectivă, 
și retragerea noastră 
din golful Persic, dar 
cabinetul evită acest 
raționament logic și 
refuză să reducă pier
derile noastre. Se duc 
negocieri fără sfîrșit 
cu guvernul vest-ger- 
man cu privire la cos
tul armatei britanice 
de pe Rin ; dar nimeni 
nu dă semne că ar in

tenfiona să se retragă, 
în afară de aceasta, 
angajamentele noastre 
vaste și costisitoare în 
Asia de sud-est rămîn 
intacte... Cred oare 
miniștrii noștri în mod 
serios că „intrarea" 
Angliei în Europa este 
compatibilă 
derea rolului 
Asia dincolo 
1970 ?

S-ar putea 
să-și exercite din nou 
dreptul său de veto. 
Dar șansele noastre de 
a intra și, mai mult, de 
a supraviefui în Piafa 
comună vor depinde 
în mare măsură de do
rința guvernului de a 
rupe în mod clar cu 
trecutul ; de a accepta 
principiul reglementă
rii tripartite a preturi
lor și veniturilor și de 
a renunța la rolul pe
rimat de polițist al 
lumii".

cu extin- 
nostru în 
de anii

ca Franfa

nr. 7 Galați n-a predat, din planul 
pe acest an, 1199 de apartamente, 
întrebată cum explică această ră- 
mînere in urmă, conducerea ei 
ne-a prezentat același refren: 
„lipsa documentației tehnice". A- 
flăm cu acest prilej că proiectanții 
de la I.S.C.A.S. au predat docu
mentația microraioanelor 16, 16 A 
și Țigiina 3 în luna februarie, iar 
Sfatul popular regional Galați a 
recepționat-o deși avea serioase 
defecte. Densitatea construcțiilor 
pe unitatea de suprafață era total 
necorespunzătoare, ceea ce a atras 
refacerea documentației, care a 
durat 5 luni. Ca urmare, în sezo
nul bun s-a lucrat cu derogări, 
doar la cîteva blocuri. Dar acum ? 
Documentația pentru utilitățile 
microraioanelor, pentru rețelele de 
alimentare au apă, termică și cana
lizare nu este asigurată în între
gime. Faptul e recunoscut de ing. 
GEORGICĂ COSTEA, șeful secției 
de investiții a sfatului popular re
gional, Numai că la întrebarea: 
cine poartă răspunderea, interlo
cutorul preferă să tacă...

în 1967, în regiune urmează să 
se construiască 3 616 apartamente, 
din care 2 360 la Galați. Majorita
tea construcțiilor vor fi amplasa
te în cartierul Țigiina 3, într-un 
nou microraion, Despre stadiul a- 
șigurării proiectelor, la aceeași 
secție de investiții ni s-a vorbit pe 
un ton liniștitor. Ne-a fost prezen
tat drept un mare succes faptul că 
„s-au definitivat recent detaliile 
de sistematizare și studiul tehni- 
co-economic". Dar proiectele de 
ansamblu și de execuți? vor fi gata 
la... 1 aprilie 1967. „Vinovat este beneficiarul (adică Sfatul popular

regional Galați) ne spunea MIRCEA BLUMER, inginer șef al Trustului regional de construcții. Intîrzierea va afecta serios producția din primul semestru, cu seamă că pentru anul viitor avem asigurat un front de redus". Iar TUDOREL 
SLAV, 
rii de construcții-montaj nr. 7, 
ne-a relatat: „După felul în care 
se desfășoară acum lucrările, nu e 
greu de întrezărit că și în 1967 se 
poate repeta situația din acest an".

Nu i se mai poate permite bene- 
■ ficiarului să perpetueze cercul vi

cios în domeniul construcțiilor de 
locuințe. O intervenție urgentă din 
partea organelor de partid din re
giune e strict necesară. Ele au mij
loace să determine însănătoșirea 
situației, trăgind sever la răspun
dere pe cei care se complac în a- 
cesț climaț.

Exemplul D.S.A.P.C.-Cluj, al al
tor organizații de proiectare de
monstrează că asigurarea la termen 
și de bună calitate a documentației 
de execuție la noile locuințe este pe 
deplin posibilă. Totul depinde de 
răspunderea cu care sfaturile 
populare regionale privesc acest 
imperativ al planului de investiții. 
De asemenea, cu deosebită acuitate 
se pune chestiunea analizării pro
iectelor sub aspectul soluțiilor a- 
doptate, densității construcțiilor, 
folosirii materialelor eficiente și a- 
daptării la specificul local. Comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare regionale trebuie să in
tervină prompt, cu măsuri ener
gice, pentru ca șantierele să lu
creze din plin, din primele luni ale 
lui 1967.

mailucru 
Iar TUDOREL MIRO- 

inginer-șef al Intreprinde-

I



Mario Alicata
din viafa JAPONIa încetat

Comitetului regional
SOFIA

A-

Comunist ziarului al C.C. al P.C.R., primaial P.C.R., și Alexandru adjunct de șef de secție al P.C.R.

ROMA 6. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite: în urma unui neașteptat atac ,de cord, marți dimineața a încetat din viață la membru Politic Italian, „L’Unita"
Roma. Mario Alicata, al Direcțiunii și Biroului al Partidului director alși deputat comunist. Mario Alicata s-a născut la Reggio Calabria, la 9 mai 1918. încă din

1938 a Intrat în rîndurile antifasciștilor militanti. în 1940 a intrat în organizația ilegală a Partidului Comunist din Roma.La Congresul al VIII-lea a fost ales membru al Direcțiunii P.C.I., iar la Congresul al XI-lea — membru în Biroul Politic. A fost deputat în parlament încă din 1948.Funeraliile lui Mario Alicata vor avea loc joi dimineața.

Amsterdam. Sute de olandezi au ieșit în stradă pentru a-și exprima indignarea față de bombardamentele bar
bare ale Statelor Unite împotriva R. D. Vietnam

ANGLIA A CERUT Dezbateri pe marginea
9?Programului Națiunilor Unite

La 25 de ani 
de la bătălia 
de lingă MoscovaMOSCOVA 6. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: La Palatul Congreselor din Kremlin a avut loc la 6 decembrie o festivitate consacrată aniversării a 25 de ani de la înfrîngerea trupelor fasciste tate au Nikolai tori de precum tălia de lîngă Moscova, ofițeri și ostași ai armatei sovietice. Nikolai Egorîcev, prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., a prezentat raportul cu privire Ia aniversarea a 25 de ani de la înfrîngerea trupelor fasciste în bătălia de lîngă Moscova.

lingă Moscova. La festivi- fost de fată L. I. Brejnev, Podgomîi și alti conducă- partid și de stat sovietici, și foști participant la bă

VIZITA DELEGAȚIEI 
P. C. R.

LONDRA 6 (Agerpres). — Luni seara, în urma refuzului categoric al premierului rhodesian, Ian Smith, de a accepta documentul de lucru bază de desiană, ministru Camera cerut convocarea Consiliului Securitate. Acesta se joi dimineața.Primele comentarii cercuri diplomatice

care i-a fost propus drept discuții în problema rho- Harold Wilson, primul britanic, a anunțat în Comunelor că Anglia a de va întrunifăcute în din New York, menționează agenția France Presse, arată că inițiativa britanică nu este de natură să modifice scepticismul pe care numeroase delegații africane la O.N.U. îl nutresc fată de măsurile pe care Londra intenționează să le ia împotriva guvernului rasist de la Salisbury. „Numeroși africani, relatează agenția A.P., apreciază că sancțiunile economice nu vor fi suficiente". „Noi, africanii, a declarat ambasadorul Sudanului, Mohamed Fakhreddine, trebuie să încurajăm Consiliul de Securitate să impună Rhodesiei sancțiuni severe și complete, nu numai măsuri limitate".

pentru dezvoltare"
NEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Problemele economice mondiale continuă să retină atentia participanfilor la lucrările actualei sesiuni a Adunării Generale, dezbaterile pe marginea lor fiind concentrate în special în Comitetul pentru problemele economice și financiare — unul din cele mai importante organisme ale adunării.Ultimele ședințe ale acestui comitet au fost consacrate analizării activității de asistentă tehnică desfășurată de „Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare".în intervenția sa, reprezentantul tării noastre. Constantin Arnăutu, s-a referit pe larg la rolul ce revine programului pentru dezvoltare pentru sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, în vederea utilizării. în interes propriu, a resurselor lor naturale și umane. „Activitatea Programului Națiunilor U-

Iși /a ocupa locul de 
deputat Julian Bond ?

nite pentru dezvoltare — a subliniat C. Arnăutu — trebuie să faciliteze, în toate sensurile, schimbul de experiență acumulată de diferite țări în acest domeniu". Preocupată de punerea în aplicare a acestei cerințe, a arătat vorbitorul, „România a organizat în ultimii ani. în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare, o serie de cicluri de studii în domeniul agricol, al construcțiilor de locuințe, al formării de specialiști în domeniul petrolului, la care au participat reprezentanți ai țărilor în curs de dezvoltare".
★Șeful delegației României la lucrările celei de-a 21-a sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit miercuri un dejun în onoarea șefilor unor delegații participante la lucrările actualei sesiuni. La dejun au participat M. Kuznetov. prim locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.Ș., șeful delegației sovietice, Busniak, adjunct al ministrului a- facerilor externe, șeful delegației Cehoslovaciei, D. Chimmiddorj, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației Mongoliei, precum și șefii delegațiilor Belgiei, Cambodgiei, Coastei de Fildeș, Finlandei, Gabonului, Greciei, Ke- nyei, Nigerului, Pakistanului, Poloniei, Senegalului. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

iordania RELUAREA

AMMAN 6 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că în unele orașe din partea vestică a Iordaniei au fost reluate marți demonstrațiile antiguvernamentale. în sectorul iordanian al Ierusalimului patrulează trupe și au fost instituite din nou restricții de circulație. După cum declară unii martori oculari sosiți la Bagdad. în suburbia Nablus politia a deschis focul împotriva manifestantilor. Patru persoane au fost ucise. Se relatează că autoritățile polițienești au arestat pînă acum 500 de persoane.
PIAȚA COMUNĂ

DEZACORDUL
PERSISTĂ

întrebarea persistă în ciuda deciziei pe care a dat-o luni Curtea Supremă.în ce speță s-a pronunțat cea mal înaltă instanță judecătorească din S.U.A. ? Să răsfoim dosarul:
Numele reclamantu

lui : Julian Bond.
Vîrsta: 26 de ani.

Culoarea pielii: Neagră.
Antecedente: Militant pentru drepturile civile ale populației de culoare; membru al unui Comitet din „„„ parlamentul local al . unuj Georgiei pentru coordonarea acțiunilor studențești.
Calitatea actuală f Deputat; unul din primii deputați de culoa- .

Consecințe: Deputății rasiști îl interzic să-și exercite mandatul ; locul rămîne vacant. Dar, la alegerile recente, este reales. Din nou, rasiștii re-
de

re din parlamentul local cil ■ Georgiei.
Faptul incriminat: în ianuarie 1966, în- tr-o declarație a cali

ficat intervenția ame
ricană în Vietnam 
drept agresiune. Cu alte cuvinte, a spus lucrurilor pe nume.

fuză să-1 lase să-și o- cupe locul.
Acțiunea în justiție: Bond se adresează ____ 1 tribunal din Georgia, care dă un verdict de confirmare a ■ hotărîrii parlamentului. Reclamantul face recurs la Curtea Supremă.
Decizia Curții Su

preme: Au fost violate atît drepturile constitutionale ale deputatului Bond, cît și ale alegătorilor care au votat în favoarea lui. Decizia atrage a- tenția cu atît mai mult, cu cît nu a tre-

cut nici o. lună cînd aceeași înaltă instanță a dat un verdict care duce la îngrădirea manifestațiilor în favoarea drepturilor negrilor șl pe care judecătorul William Douglas l-a criticat sever. Noua decizie este apreciată ca 
un succes 
americane 
războiului 
nam, care tește tot mai mult cu mișcarea negrilor pentru drepturi șl libertăți.Ce va urma după închiderea dosarului ? în virtutea deciziei Curții Supreme, parlamentul din Georgia trebuie să lase pe Bond să-și o- cupe locul de deputat. Unii sînt însă sceptici din cauză că nu o dată autoritățile unor state din sud și-au permis să nu tină cont de hotărîrile antisegregaționiste de la Washington.

Congresul Partidului
Socialist din Japonia

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Dezbaterile din cadrul reuniunii Consiliului Ministerial al Pieței comune, consacrate problemei definitivării ofertelor pe care urmează să le facă „cei șase" la tratativele „Rundei Kennedy", au fost întrerupte fără vreun progres.Efortul „celor de comun acord urmează să le prezinte la Geneva va fi reluat la 7 decembrie, cînd va avea loc o nouă ședință a Consiliului Ministerial.
să se realizezeșase" de a pune listele pe care

® ANKARA. Adunarea Națională a Turciei a 
adoptat luni o moțiune în care se pronunță în 

favoarea creării unei comisii de anchetă privind 
politica generală a petrolului în Turcia.

DUBLIN. în capitala Irlandei a sosit un grup 
™ de artiști români de operă care vor participa 
Ia stagiunea de iarnă de la Grand Opera Society. 
Presa irlandeză publică știri, cronici și fotografii 
prezentînd publicului pe principalii interpreți ro
mâni. „Irish Independent" face un scurt istoric al 
Operei din București, amintind că aceasta 
ca una din cele mai importante companii 
din Europa centrală.

HANOI. Agenția V.N.A. informează 
rimpnibrie Ho Si Min. n

a înflorit 
de operă

la G
Viet-
mun-

că 
-— decembrie Ho Și Min, președintele R.D. 
nam, președintele C.C. al Partidului celor ce 
cesc din Vietnam, a primit pe membrii delegației 
Partidului Comunist Italian, condusă de Enrico Ber- 
linguer, membru al Direcțiunii P.C.I., membru al 
Biroului Politic al P.C.I. Au fost de față Le Duan,

w

al mișcării 
împotriva 

din Viet- 
se împle-

I. FÎNTÎNARU

To-ce- or- dln vor po-la congres programul și vor alege Partidului So-
TOKIO 6 (Agerpres). — La kio au început marți lucrările lui de-al XXVIII-lea Congres dinar al Partidului Socialist Japonia. Delegații examina și adopta litic pe anul 1967 noua conducere acialist din Japonia. Congresul a fost salutat de Akira Ivai,'secretar general al Sohyo, care a chemat pe delegați să luptei pentru realizarea unei unități trainice a rîn- durilor partidului. în cuvînțarea de salut, președintele Partidului Socialist din Japonia, Kozo Sasaki, a criticat politica internă și externă a guvernului japonez.Raportul de activitate al Partidului Socialist din Japonia a fost prezentat de Tomomi Narita, secretar general al partidului. în continuarea lucrărilor, delegații la congres au trecut la examinarea raportului de activitate a conducerii partidului și a programului politic al partidului pe anul 1967.

Protest al R.P. ChinezePEKIN 6 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării Naționale al R. P. Chineze a protestat împotriva acțiunilor întreprinse de aviația a- mericană asupra navelor de pescuit chineze aflate în marea deschisă. în urma atacurilor avioanelor americane din 30 noiembrie și 1 decembrie, șase dintre navele de pescuit aflate în raza golfului Bac Bo au fost scufundate, iar 46 de pescari chinezi omorîti sau răniți.Purtătorul de cuvînt a subliniat că acestea nu sînt incidente izolate și că ele reprezintă un nou pas primejdios în provocările războinice fățișe împotriva Chinei. El a cerut încetarea imediată a acestor acțiuni primejdioase, averti- zînd autoritățile americane că vor trebui să-și asume răspunderea pentru consecințele actelor lor.
prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, și alțl conducători de partid din 
R.D. Vietnam.

B ATENA. Un gigantic monument, reprezentîndu-I 
pe Ikar luîndu-și zborul spre înălțimi, va fi ri

dicat pe o stîncă în Insula Ikaria. Acesta va aminti 
vizitatorilor locul de unde, acum 3 000 de ani, 
Ikar a cutezat să ia cu asalt văzduhul. Statuia lui 
Ikar va fi lucrată de cunoscutul sculptor grec Ni- 
kolaos Ikaris. Ea va fi turnată în bronz și acoperită 
cu fosfor pentru a fi văzută și noaptea.

H LONDRA. Frank Cousins, secretar general al 
sindicatului muncitorilor din transporturi și al 

muncitorilor necalificați, a renunțat în mod oficial 
la mandatul său de deputat în Camera Comunelor. 
Această hotărîre, ca și cea anterioară, privind re
tragerea sa din guvernul Wilson, unde deținea 
funcția de ministru al tehnologiei, a fost luată de 
Cousins ca urmare a dezacordului său față de po
litica guvernului în domeniul prețurilor și veni
turilor.

ESI KINSHASA. Ziaristul belgian Robert Dewez, 
directorul imprimeriei „Presa congoleză" din 

Lumumbashi (fost Elisabethville) și corespondent al 
agențiilor Reuter și Associated Press, a fost arestat 
luni de organele siguranței naționale. Motivul 
arestării ziaristului belgian nu a fost încă dezvăluit 
de autoritățile congoleze. In urmă cu cîteva luni, un 
alt corespondent al agenției Associated Press, John 
Latz, fusese arestat și apoi expulzat, fiind acuzat de 
activitate subversivă.
5B3 ALGER. La Alger au fost reluate marți nego- 

cierile algero-franceze referitoare la datoriile 
publice contractate înainte de proclamarea indepen
denței Algeriei.

H BELGRAD. Rolul alimentelor șl alimentației în 
menținerea sănătății și capacității de muncă a 

oamenilor constituie tema congresului ale cărui 
lucrări au început la 5 decembrie la Belgrad. La 
congres participă peste 400 de experți în proble
mele alimentației — medici, economiști, tehnologi, 
agronomi etc.
■ I   

SOFIA 6. — Corespondentul gerpres, C. Linte, transmite : La 6 decembrie, în aula Adunării Populare a R. P. Bulgaria din Sofia au început lucrările celei de-a 16-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale. Cu- vîntul de deschidere a fost rostit de Renato Bitossi, președinte al F.SM. Președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria, Stoian Ghiurov, a adus salutul sindicatelor, al oamenilor muncii din R. P. Bulgaria.La primul punct de pe ordinea de zi, Pierre Gensous, secretar general adjunct al F.S.M., a prezentat un raport despre activitatea și sarcinile Federației Sindicale Mondiale pentru dezvoltarea unității de acțiune, a solidarității internaționale, în favoarea oamenilor muncii și poporului din R. D. Vietnam, în favoarea luptei muncitorilor pentru revendicările lor economice și sociale. în favoarea muncitorilor și popoarelor care luntă pentru pace, împotriva imperialismului, colonialismului si neocolo- nialismului.în cursul după-amiezii au început discuțiile pe marginea acestui raport.
GRECIA

Preocupări
economiceATENA 6. — CorespondentulAgerpres, C. Alexandroaie, transmite : Comitetul pentru examinarea proiectului unui plan de cinci ani (1966—1970) pentru dezvoltarea economică a Greciei a depus la Ministerul Coordonării raportul conținînd observațiile pe marginea acestui proiect. Raportul pune un accent deosebit pe rolul ce trebuie să-1 aibă statul în dezvoltarea economiei naționale.Totodată, se propune formarea u- nor comitete și organisme pentru promovarea unei politici economice naționale prin revizuirea unor contracte încheiate cu diferite monopoluri grecești și străine și preluarea de către stat- a unor importante obiective economice date spre exploatare unor monopoluri străine.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în Japonia, între 23 noiembrie — 6 decembrie 1966. Din delegație au făcut parte tovarășii Vasile Potop, membru ' - -secretar Suceava Ionescu, la C.C.Delegația P.C.R. a vizitat orașele Tokio, Osaka și Kyoto, a a- vut întîlniri cu conducători ai organizațiilor locale ale P.C.J., cu activul de partid și muncitori din orașele și prefecturile respective. Pretutindeni, delegația a fost primită cu căldură și prietenie, expresie a relațiilor frățești, a legăturilor de solidaritate internațio- nalistă existente între cele două partide.Cu prilejul întîlnirilor, delegația P.C.R. a fost informată asupra luptei desfășurate de clasa muncitoare, de forțele democratice, pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului japonez, pentru salvgardarea independentei naționale, cauzei păcii și solidarității între popoare. Cu deosebită satisfacție, delegația P.C.R. a luat cunoștință de succesele obținute de Partidul Comunist din Japonia pe linia creșterii rînduri- lor sale, a întărirji unității partidului, sporirii continue a prestigiului și influenței sale în mase. Delegația P.C.R. a vorbit despre munca și realizările poporului român în opera de construire a socialismului.In zilele de 25 noiembrie și 4 decembrie, la sediul C.C. al P.C.J., delegația P.C.R. a avut convorbiri cu delegația Partidului Comunist din Japonia, condusă de tovarășul Kenji Miyamoto, secretar general al C.C. al P.C.J. Din delegația P.C.J. au făcut parte tovarășii Satomi Hakamada. membru al Prezidiului și al Secretariatului C.C. al P.C.J., Soichi Kasuga si Tomio Nishizawa.. membri ai Prezidiului C.C. al P.C.J., Koihiro Ueda si Ta- kesl Watanabe, membri ai C.C. al P.C.J.în cadrul convorbirilor, reprezentanții P.C.J. au informat despre Congresul al X-lea al P.C.J.. despre lupta întregului partid pentru aplicarea hotărîrilor congresului. Delegația P.C.R. a înfățișat succesele obținute de poporul român în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R.Delegațiile s-au informat reciproc asupra activității desfășurate de cele două partide, pe plan intern si international. în perioada care a trecut de la vizita în România. în iunie a.c.. a delegației P.C.J.Reprezentanții celor două partide au reafirmat întrutotul pozițiile exprimate în comunicatul comun privind vizita delegației Partidului Comunist din Japonia în Republica Socialistă România, adoptat la București. în iunie 1966. Si cU acest prilej, delegațiile au subliniat necesitatea întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe baza marxism-leninis- mului si internaționalismului proletar. a promovării cu consecventă în relațiile dintre partide a nrin-

cipiilor independentei, egalității ;în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor partide.Ambele delegații au reafirmat hotărîrea partidelor lor de a sprijini pînă la capăt lupta eroică a poporului vietnamez împotriva a- gresiunii imperialismului american.Delegația P.C.R. a fost primită de tovarășul Sanzo Nosaka,- președintele Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia.Desfășurate într-o atmosferă de prietenie cordială, vizita în Japonia a delegației P.C.R., convorbirile purtate cu delegația P.C.J. constituie o contribuție la dezvoltarea colaborării frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia, a relațiilor de prietenie dintre poporul român și poporul japonez.
PRIMIRE LA SANZO NOSAKA 

PREȘEDINTELE C. C.
AL P. C. DIN JAPONIALa 4 decembrie 1966 delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primită de tovarășul Sanzo Njsaka, președintele C.C. al P.C. din-''Japonia, cu care a avut o convorbire cordială.

1966 Ion Datcu,La 5 decembrie ambasadorul Republicii Socialiste România la Tokio, a oferit un dineu în cinstea delegației Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care se află în Japonia la invitația C.C. al Partidului Comunist din Japonia.La dineu au participat Kenji Miyamoto, secretar general al C.C. al P.C.J., Satomi Hakamada si Tomio Nishizawa. membri ai Prezidiului și Secretariatului C.C. al P.C.J.. Itaru Yonehara. Korehito Kurahara și Yoiiro Konno. membri ai Prezidiului C.C. al P.C.J., Koichiro Ueda. membru supleant al Secretariatului C.C. al P.C.J.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.

a.c..
La 6 decembrie 1966 a părăsit Tokio; îndreptîndu-se spre patrie, delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Mihai Dalea. La plecare, pe aeroportul internațional Haneda. delegația Partidului Comunist Român a fost condusă de tovarășii Satomi Hakamada și Tomio Nishizawa. membri ai prezidiului și secretariatului C.C. al P.C.J., Harumatsu Ebisudani. membru supleant al Prezidiului și membru al Secretariatului C.C. al P.C.J., Shigheru Suwa, membru supleant al Secretariatului C.C. al P.C.J., de numeroși activiști și membri ai P.C.J.Au fost de față Ion Datcu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Tokio, și membrii ambasadei.

Uruguayul, mica republică de pe malul La Platei, a constituit în ultima vreme subiectul multor comentarii în presa internațională.Primăvara sud-ameri- cană a adus pe meleagurile țării, o dată cu parfumul trandafirilor, un climat de tensiune socială tot mai accentuată. Fră- mîntările din Uruguay se desfășoară pe fondul dominant al luptei revendicative pe care pături largi ale populației muncitoare o duc de ani de zile în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață. Grevele de masă ale muncitorilor și funcționarilor uruguayeni sînt organizate sub lozinca sporirii salariilor pentru a face față spiralei prețurilor.Economia Uruguayului 
a cunoscut din totdeauna efectele nefaste pe care le exercită asupra ei, ca și asupra vieții populației, orientarea unilaterală, monocultura, rău endemic de care suferă multe țări Rio

tul de a „recomanda" politica claie tarea qetul măsuri mai ales în privința salariilor. Grevarea finanțelor țării cu mari datorii externe (în prezent 500 milioane de dolari) frînează dezvoltarea și diversifica

schimburilor comer- și de credit, orien- cheltuielilor din bu- țăril, luarea unor de „austeritate".
nea alegătorilor s-a oprit asupra celei de-a doua tormule. Astfel, cu începere de la 1 martie 1967, Uruguayul va fi condus de un președinte, în persoana generalului în retragere Oscar Gestido.Votul dat de alegători candidafilor opoziției este interpretat de agențiile de presă ca scontat, „avîn-

unul mare a avut loc Montevideo Frontului
mi- ds din de se-

rămm aceleași
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de care suferă multe situate la sud de Grande.Măsurile luate de vern în ultimul timp vederea redresării economiei naționale nu au dat rezultatele scontate, deoarece ele nu au vizat „rădăcina răului", după cum se exprimă unii economiști uruguayeni. Greutățile economice pe care le întimpină Uruguayul se datoresc într-o anumită măsură dependenței țării față de Fondul Monetar Internațional, în cadrul căruia, după cum se știe, S.U.A. dețin poziții dominante. Creditele pe care Uruguayul le primește din partea F.M.I. sînt condiționate. F.M.I. . a obținut drep-

qu- în

rea industriei naționale. Inflația cronică a dus la a 1965 la sută ' fa- 1964).
sporirea vertiginoasă costului vieții (în cu 85,5 ță dePe fundalul dificultăților economice șl al repercusiunilor lor pe plan social s-au desfășurat recent alegeri legislative. Rezultatele lor, publicate de ziarul nostru cu cîteva zile în urmă, au consfințit victoria candidaților partidului de opoziție Colorado în confruntarea cu partidul de guvernămînt Blanco. Concomitent cu alegerile, corpului electoral i-au fost supuse, sub forma unui referendum, patru reforme constituționale. dintre care trei prevedeau schimbarea sistemului „de colegiu' în conducerea țării cu un sistem prezidențial. Opțiu-

du-se în vedere că guvernul condus de partidul Blanco nu a găsit răspuns problemelor economice si politice grele ale țării* (France Presse). Pe de altă parte, unii observatori afirmă că atenția deosebită acordată reformelor constituționale de către cele două partide rivale în timpul campaniei electorale urmărea, între altele, să abată a- tenția maselor de Ia adevăratele probleme economice și sociale ce le frămîntă.Forțele politice de stînga șt, în primul rînd, partidul comunist, se pronunță pentru îmbunătățirea situației economice a țării, pe baza unor reforme structurale îndreptate, în special, împotriva dominației monopolurilor S.U.A. în economia Uruguayului.

în cadrul tinq care curînd la inițiativa stînga de eliberare,cretarul qeneral al partidului comunist, Rodney Arismendi, arăta că Frontul constituie expresia u- nității poporului Uruguayan și că el are la bază programul luptei pentru transformări sociale, pentru o reformă agrară, pentru naționalizarea unor lamuri ale economiei, pentru suveranitate națională. Acest program a constituit o parle a platformei electorale a comuniștilor uruguayeni, care au obținut succese însemnate în alegeri, mărindu-și numărul de reprezentanți în Congres.Programul noului președinte ales prevede, după cum transmitea a- qenția France Presse, o serie de măsuri menite să îmbunătățească situația economică. Printre altele, preocupările quvernului se vor orienta în direcția dezvoltării industriei, a frînării procesului inflaționist, a echilibrării balanței de plăți, cît și a găsirii de noi debușee pentru exportul produselor a- qrozootehnice ale Uruqu- ayului. Pe plan extern, noul auvern se angajează să militeze pentru respectarea dreptului poporului Uruguayan la autodeterminare și își manifestă o- poziția fată de crearea așa-numitelor forțe inter- americane.Practica va arăta în ce măsură obiectivele pe care și le propun noii conducători ai Uiuguayu- lui vor fi aplicate.
Eugen IONESCU
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