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DECRETEAZĂ:
ART. UNIC. — Marea Adunare Națională se convoacă în a șasea sesiune 

a celei de-a V-a legislaturi în ziua de -26 decembrie 1966, ora 10 dimineața, la 
Palatul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA

București, 14 . decembrie 1966In dezbatere

Omul careSI SPECIALIZAREA
sfințește locul

Masă rotundă la redacție

OPINII

Ion HERTEG

H COAUTORII ACCIDENTELOR RUTIERE

aliat sau adversar?
H Simplitatea noblețea caracteri de acad. A. AVRAMESCU

pentru copii

ANCHETA

(Continuare în pag. a IV-a)
(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare 
în pag. a II-a)

Convorbirea noastră continuă ci 
tovarășii Georgeta Nicolescu, loc-

eorge-Radu CHIROVICI

— Dar dacă iubirea și răspunde
rea încetează...

Pe chipul interlocutorului nostru, 
tovarășul Gtieorghe Pașa, președin-

Pentru aprovizionarea mai abundentă a populației cu sor
timente variate de legume, în tot cursul anului, are o deose
bită însemnătate concentrarea producției legumicole în uni
tăți specializate. In legătură cu această acțiune, în curs de 
desfășurare, se pun însă numeroase probleme. Tocmai pen
tru a contribui la lămurirea lor, redacția noastră a organizat 
o masă rotundă, la care au luat parte mai mulți specialiști 
în legumicultură. Publicăm relatări despre discuțiile care au 
avut loc cu acest prilej.

sfințește locul",

— Această statistică, ne spune 
domnia-sa, confirmă concluziile la 
care am ajuns și noi acum, după 
două luni de la apariția Decretului 
nr. 779. Prima constatare, cea care 
șe impune de la sine aproape, este 
că noua legislație are un puternic 
ecou asupra conștiinței oamenilor. 
Evident, este prematur — au trecut 
de abia două luni'— să facem ge-

Tov. ing. Traian Popescu, șef de 
secție adjunct la Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole de 
Producție, spunea că în cooperati
vele agricole, prin concentrarea 
producției, se urmărește tocmai spo
rirea eficienței economice a cultu-

Sîmbătă 10 decembrie, amiază. 
Urc treptele Sfatului popular al 
raionului „30 Decembrie". S-a ofi
ciat o căsătorie și o mulțime vese
lă iese din clădire.

Ii privesc pe cei doi, mireasa și 
mirele, și le urez în gînd ca toată 
viața să păstreze parfumul tare, 
esențial al zilei în care și-au unit 
viețile sub semnele splendide și 
larg deschise ale Iubirii și Răs
punderii.

zeazâ cîntecul

neralizări. Este de netăgăduit însă 
că efectele noii legislații se fac 
simțite cu tărie. Primim mult, mult 
mai puține — e> vorba de tribuna
lele populare din cele opt raioane 
ale Capitalei — acțiuni de divorț.

— Ce s-a întâmplat cu acțiunile 
de divorț aflate pe rol la S octom
brie ?

—Din cele 5 801 de acțiuni în

tentau circa 12 000 de acțiuni de 
divorț.

îi prezentăm tovarășului Gh. 
Pașa o statistică ad-hoc, întocmită 
de noi, privind două capitole : me
dia lunara a acțiunilor de divorț 
intentate . în mai multe orașe din 
țară în cursul anului 1965 (coloana 
I) și numărul total al acțiunilor de 
divorț intentate după 8 octombrie 
1966 — data apariției Decretului 
(coloana a II-a):

De la bun început trebuie înțe
les un lucru : legume este bine să 
se cultive în toate cooperativele a- 
gricole pentru asigurarea nevoi
lor de consum ale cooperatorilor 
și pentru vînzare. Deci nu se pune 
nicidecum problema restrîngerii 
suprafețelor cultivate cu legume. 
Concentrarea și specializarea se 
referă la unitățile agricole aflate 
în zone cu condiții deosebite de

Multe din cooperativele a- 
gricole produc mari cantități 
de legume și realizează din 
valorificarea lor venituri mari. 
Ce trebuie făcut pentru ca prin 
concentrarea și specializarea 
producției să se mărească e- 
ficiența economică a acestei 
importante ramuri agricole ?

tru soarta celor ? din 
jur; este devotat prin 
toată trăirea sa nou
lui și înnoirii, este 
cel care, crezînd în 
ceea ce are de făcut, 
nu se teme de qreu- 
tăți.

Spunînd „Omul ca-

■ FINALIZAREA ACTIVITĂȚIIIn linie dreaptă, între Țigli- 
na III, cel mai tînăr cartier al 
orașului Galați, și intrarea de 
est a combinatului siderurgic, 
sînt numai 2,5 km. Dar, pînă 
la combinat se parcurg în 
prezent 9 km pe șoseaua de 
peste dealul Fileștilor, iar pe 
șoseaua Galați-Brăila 11 km. 
Cauza? Intre combinat și oraș 
se află valea mlăștinoasă a 
bălții Catiușa. Pentru scurta
rea drumului și descongestio
narea circulației pe șoselele a- 
mintite, peste valea mlăști
noasă se va construi un uriaș 
viaduct de șosea, lucrare uni
că în felul ei, pînă acum, în 
țara noastră. Lungimea via
ductului va fi de 1 020 m, 
iar lățimea de 17,30 m. Supra
structura lui metalică (partea 
carosabilă) vă fi susținută de 
14 picioare din beton armat, 
pilotate adînc în terenul mlăș
tinos, avînd între ele deschi
deri de pînă la 100 m. La 
traversarea celor două porți 
ale bălții, înălțimea picioare
lor de la firul apei va atinge 
46 m. La construcția viaduc
tului vor fi folosite aproape 
7 000 tone metal, 20 000 tone 
beton și peste 2 000 tone armă
turi metalice.

Și-acum să ne imaginăm o 
călătorie spre combinat pe 
noua magistrală. Ea va porni 
printr-un pasaj derivînd din 
ultima centură de circulație 
a orașului, fără să-i stinghe
rească fluxul obișnuit ; vom 
traversa cartierul Țiglina III, 
apoi mașina se va avînta pe 
noua cale din beton și metal. 
Patru benzi de circulație vor 
asigura în 30 de minute trans
portul spre combinat a circa 
20 000 salariați.

Construcția desfășurată a 
viaductului va începe din pri
mele luni ale anului viitor și 
se va încheia în prima jumă
tate a anului 1969.

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"

Ce înseamnă concentrarea și 
specializarea producției legu
micole și ce trebuie întreprins 
pentru ca această acțiune să 
ducă la obținerea unor rezul
tate mai bune în ce privește 
sporirea volumului de produ
se, îmbogățirea sortimentului 
și îmbunătățirea calității le
gumelor ? în legătură cu a- 
ceasta, iată părerea tov. ing. 
NICOLAE MARINESCU, di
rector în Consiliul Superior al 
Agriculturii.

Este omul a cărui 
viață nu trece de
geaba, este omul care 
lasă puternic semnul 
personalității sale 
creatoare pe acolo 
pe unde a trecut. 11 
găsim în orice dome
niu al vieții, în orice 
ramură a economiei, 
în orice localitate.

Și dacă despre O- 
mul care slințește lo
cul n-are rost să te 
întrebi cum arată — 
e-nalt sau scund, e 
tînăr sau bătrîn, e a- 
prig sau molcom, — 
dacă n-are prea mul
tă importanță nici de 
unde vine, nici pe ce 
loc își desăvîrșește 
ființa, apoi alte tră
sături, alte date spe
cifice, neapărat îl ca
racterizează. Omul 
care sfințește locul 
cuprinde tot ceea ce 
are mai caracteristic 
ființa umană ; grija și 
atenția, căutarea și 
perseverenta, price
perea și pasiunea îi 
sînt trăsături de ba
ză. Legat de tradiție, 
zi și noapte de pre
ocuparea pentru pre- 

'■zent, este conștient-șî: 
lucid în ceea ce pri
vește viitorul ; arde 
cu flacăra permanen
tă a preocupării pen-

care au devenit elemente uzuale 
în viața locuitorilor Terrei, ope
rațiile matematice complexe efec
tuate de calculatoare electronice 
în milionimi de secundă sau i'an- 

... ... . . . ... tastica aventură în spațiul cosmic
cu trecerea timpului și-au găsit confirmă, o dată mai mult, rolul
soluționări' adesea miraculoase. factorului timp ca ajutor, ca aliat
Vitezele supersonice ale aviației, al progresului științific.

rii legumelor. Zonarea producției 
s-a făcut și, în general, se știe'ce 
culturi reușesc mai bine în fie
care bazin. Pe lîngă cooperativele 
agricole care realizează partizi 
mari -de legume sînt altele care 
nu au o linie bine precizată asu
pra a ceea ce să cultive. La o ana
liză mai amănunțită se constată că 
multe din cele 3 400 de cooperative 
cultivatoare de legume au avut tot 
sortimentul, începînd cu mărar și 
pătrunjel și terminînd cu varză de 
toamnă, sfeclă roșie. Un sortiment 
bogat este necesar, dar nu este 
economic ca în cadrul aceleiași 
unități să se cultive prea multe 
specii.

Pornind de la aceste constatări, 
conducerea Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție se ocupă îndeaproape 
de problemele concentrării și 
specializării ca o condiție hotă- 
rîtoare a sporirii producției de 
legume-marfă și îmbunătățirea 
calității acesteia. In cadrul u- 
nei ședințe recente, Departa
mentul pentru valorificarea le
gumelor și fructelor a expus un 
plan privind organizarea și desfă
șurarea acestei acțiuni;- Se urmăr 
rește ca la încheierea contractelor 
să se țină seama de folosirea con
dițiilor naturale favorabile la care

FRUMUSEȚE este 
scrisă cu majuscule.

Am participat anii 
trecuți — doi la rînd 
— la sărbătoririle 

oraș 
Cala- 

cu nu 
mult de 
locuitori,

producție și desfacere pentru asi
gurarea aprovizionării tot mai a- 
bundente a orașelor și, în general, 
a populației neagricole.

Concentrarea are ca scop gru
parea unităților agricole, care ur
mează să cultive legume-marfă, în 
zonele cele mai favorabile, îndeo
sebi unde există cea mai lungă pe
rioadă de vegetație, apă din abun
dență pentru irigat și terenuri po
trivite.

Unitățile agricole care au ținut 
seama de aceste principii au ob
ținut cele mai bune rezultate în 
sporirea producției de legume și 
au realizat, prin valorificarea aces
tora, însemnate venituri. Cele 36 de 
cooperative agricole din jurul Ca
pitalei cultivă circa 3 200 ha cu le
gume. avînd în medie cîte 90 ha 
de fiecare," ceea ce reprezintă un1 
nivel de concentrare apropiat de 
gospodăriile de stat. De aceea, ele 
realizează un volum mare de pro
duse marfă. Rezultate bune în a- 
ceastă privință au fost obținute și 
în regiunea Banat, în special în 
bazinele legumicole Arad și Sînni- 
colau-Mare, în raioanele Băilești, 
Alexandria, Zimnicea, Făurei.

Specializarea presupune crearea 
unor unități mari producătoare de 
legume-marfă dintr-un număr re- 
strîns de sortimente. Restrîngerea 
numărului de culturi se face avîn- 
du-se în vedere menținerea acelo
ra care dau cele mai bune rezul
tate atît din punct de vedere al 
nivelului producției și calității 
produselor, cît și al eficienței eco
nomice pentru unitatea respectivă.

Pîrghia economică prin care se 
poate acționa în ce privește spe
cializarea este contractul. Unitățile 
contractante au posibilitatea, pe a- 
ceastă cale, să ceară cooperative
lor agricole să producă anumite 
sortimente și în cantități mai mari. 
Defecțiunile care au existat chiar 
și în acest an în preluarea pro
ducției de legume se datoresc, în- 
tr-o oarecare măsură, modului de
fectuos în care au fost întocmite 
contractele. în regiunea Argeș, ca 
și în alte locuri, a existat o mare 
fărîmițare a sortimentului de le
gume. Ce se întîmplă în acest caz? 
Conducerile unităților respective, 
inginerii agronomi scapă din ve
dere suprafețele mici. Dar chiar 
dacă acțiunea este dusă la bun 
sfîrșit din punct de vedere al pro
ducției se întîmpină greutăți la 
valorificare deoarece cantitățile 
care se pot recolta zilnic sînt prea 
mici și de aceea nu se poate orga
niza transportul lor.

In țara noastră sînt condiții să 
se producă legume în toate regiu
nile. Se urmărește ca legumele- 
marfă pentru fondul de stat să se 
asigure din zonele cele mai favo
rabile. O bună perspectivă din a- 
cest punct de vedere au regiunile 
din sudul și sud-vestul țării, unde 
pericolul înghețurilor tîrzii de pri
măvară și a brumelor timpurii de 
toamnă este redus. în aceste zone 
vor fi cultivate și contractate cele 
mai mari cantități de legume tim
purii și tîrzii. Legume de vară și 
toamnă se vor produce în toate re
giunile.

tele Tribunalului Capitalei, trece o 
umbră.

— în ultimul timp s-a discutat 
pe larg despre ușurința cu care 
s-au întemeiat multe căsnicii, ușu
rința cu care mulți soți s-am adre
sat justiției cerînd desfacerea 
căsătoriei, ușurința' cu care ea s-a 
acordat de multe ori. Nu este cazul 
să revenim, aș vrea să arăt doar 
că anual se oficiau în Capitală 
circa 18 000 de căsătorii și se in-

această situație, astăzi se stăruie, 
cerînd judecarea, în 112.

— Restul ?
— 425 de acțiuni s-au stins prin 

împăcarea părților (417 la instan
țele de fond și 8 la instanța de 
recurs). Tot în această perioadă, 
au fost retrase 260 de acțiuni. 5 
acțiuni s-au anulat prin neplata ta
xei de timbru. Restul justițiabililor 
urmează să-și clarifice situația în 
lunile ce vin.

— Remarcăm că din dosarele 
■„clare", doar în 112, adică circa 14 
la sută, se stăruie.

— Desigur, și acest procent ne 
face să privim cu optimism desfă
șurarea ulterioară a acțiunii de 
„actualizare", ca s-o numesc așa, a 
vechilor procese de divorț. Sarcina 
de cea mai mare importanță pentru 
noi, judecătorii, la ora de față, este 
aceea de a salva cît mai multe că
mine. Este o mare bucurie atunci 
cînd constați că doi oameni, dez
binați de oarecare împrejurări, 
pleacă de aici, după stăruințele 
judecătorului, împăcați. Repet, a- 
vem toate motivele să fim opti
miști.

re 
înțelepciunea noastră 
populară a spus to
tul.

Mă gîndeam la a- 
ceasta în legătură cu 
recenta premiere a 
orașelor fruntașe în 
patriotica întrecere 
de înfrumusețare. Și 
simțeam nevoia să a- 
daug încă un amă
nunt : Omul care sfin
țește locul știe ce-i 
frumosul. De la fru- 

■mosul -artistic 'pînă la 
frumusețea cotidiană 
a unei existențe civi
lizate. Pe steagul 
luptei sale, ideea de

SOCIALĂ

în sectorul textil al Uzinei de 
fire și fibre sintetice-Săvinești 

■Foto. Gh.'Vințilă

Dar timpul este numai aliat ? 
în anumite condiții nu se trans
formă în adversar ? Pentru omul 
de știință modern timpul consti
tuie un criteriu inexorabil de ve
rificare a întregii sale activități. 
Dacă răspunsul pe care-1 dă pro
blemelor investigate n-a fost gă
sit la timp util, dacă se naște tar
div, perimat, valoarea muncii de 
cercetare se reduce, efortul devi
ne caduc. Timpul nu iartă — și 
valoarea sa pentru știință este, 
în zilele noastre, mult mai mare 
decît, de pildă, în epoca lui Ar- 
himede și Euclid, cînd producția 
materială — în esență factorul su
prem de solicitare a științei — 
evolua într-un ritm infinit mai 
lent decît în prezent. încă în se
colul trecut, de la stadiul desco
peririi științifice și pînă la apli
cația practică treceau adesea cî- 
teva decenii. Astfel, descoperirea 
fenomenului electromagnetic de 
către Oersted, în 1825, a ajuns 
abia după o jumătate de secol să 
fie aplicată la motoarele electrice 
(motorul asincron trifazat inven
tat de Dobrovolski). în secolul 
nostru acest decalaj s-a scurtat 
considerabil. Perfecționîndu-se în 
ritmuri uluitoare, producția ma
terială solicită investigația știin
țifică nu numai să-i țină pasul, 
dar să o și devanseze în perma
nență — aceasta fiind însăși con
diția determinantă a acestor rit
muri.

Cunoaștem imensa multitudine 
și complexitate a procedeelor fo
losite de chimia contemporană, 
care revarsă, ca dintr-un adevă
rat „corn al abundenței", produse 
din cele mai eterogene. Puțini 
știu însă că peste jumătate din a- 
ceastă multitudine de procedee, 
folosite pe plan mondial în in
dustria chimică, au fost elabora
te doar în ultimii 10—15 ani. în 
fizică, durata medie de citare în 
lucrările științifice a unor noi in
vestigații a ajuns la numai doi 
ani și jumătate, după care sînt 
considerate învechite. Factorul 
timp a căpătat o excepțională 
însemnătate.

Noțiunea de „valoare" a tim
pului în știință implică multiple 
aspecte. Unul dintre cele mai im
portante este, fără îndoială, ra
portul — s-ar putea spune direct

Dacă- pentru omul de afaceri 
valoarea, timpului era și este ex
primată- în deviza „time is mo
ney" — timpul înseamnă bani —, 
pentru omul de știință modern 
noțiunea de timp este mult mai 
complexă. Probleme care într-un 
■trecut nu- prea îndepărtat păreau 
că depgșesc- puterile de pătrun
dere . ale investigației umane, că 
vor rămîne inabordabile, o dată

premierii unui 
mic, obișnuit: 
fătul. Oraș 
mult mai 
6 000 de 
centru al unui raion 
care are comune 
mult mai bogate de
cît el, și materialiceș
te, și ca populație. Ei 
bine, aici s-au ivit oa
meni care au sfințit 
într-adevăr locul și 
aproape că nu există 
anotimp care să nu 
găsească orașul mai 
frumos, mai curat, 
mai bine gospodărit.

Am trecut în acești 
din urmă ani prin 
Vaslui și i-am urmă
rit cu emoțională sur
prindere transforma
rea radicală dintr-un 
tîrg de trist „specific" 
moldovenesc, într-un 
oraș al florilor, al 
străzilor plăcute, al 
perseverentelor pre
faceri. Și aici, desi
gur, se simte tot mîna 
acelor oameni care 
sfințesc locul pe unde 
calcă.

IN ZIARUL DE AZI

-1965 (media lunară) 8 oct. •— 1 dec. 1966 
(to’tal)

Brăila 63,4 11
Focșani 40,0 5
Galați 85,1 13
Luduș 9,6 2
Odorhei 14,2 2
Oradea 73,2 2
Tg. Mureș 53,2 9
Tîrnăveni 11,4 T—
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La Brașov

Despre

Reluare

și fetița nou născută 
bine. Cum se simt însă 
au dezertat de la da-

Deșteptare

O. F. R.

datorie

pașilor pierduți...

O NOUĂ

Originalitate
într-o cbsetă din sidef și-a 

găsit loc, t|e citeva zile, o in
teresantă colecție de viori mi
nuscule. Sîntț opera maistrului 
constructor țle viori Florea 
Precup de la\ combinatul din 
Reghin. Cea rtiai nouă (a 4-a) 
are numai 32 mm. Viorile e- 
mit sunete• care numai prin 
amplificare- pot fi percepute. O 
altă vioară liliputană, în curs 
de execuție, va spori numărul 
colecției. Pe\cînd instituirea 
unei întregi \ orchestre 
greieri ? \

La Craiova se „sună" deș
teptarea cit se poate de origi
nal. De la ora 4 dimineața, 
ambulanții încep să strige in 
gura mare pe străzi: „Sticle și 
borcane goale cumpărăm /“, 
„Geamuri I", „la semințe pră
jite /", „Haine vechi

De ce nu și trompete ? Dacă-i 
bilei...

Ora 22. Grijulie, soacra co
operatoarei Florentina Cosma 
din Dumbrăveni (raionul Dej) 
și-a transportat nora la casa 
de nașteri din centrul comu
nei. Dar casa de nașteri era 
zăvorîtă : asistenta medicală 
Aurelia Hoza lipsea din loca
litate. Nici medicul Mircea 
Brădățeanu n-a fost de găsit. 
A apărut... după. Și qstfel, fe
meia a născut în căruță, la 
doi pași de casa de nașteri. 
Mama 
se simt 
cei ce 
torie ?

Anunțăm pe locuitorii co
munelor din raionul Făgăraș 
că autocaravana cinemațogra- ' 
fică nr. 31rBv-590 (aparținîp.d 
întreprinderii. cinematografice. 
Brașov) nu ..mai vine.- Rulțnd 
pe șoseaua Brașov—Făgăraș 
cu viteză excesivă și cu siste
mul de friuare» defect,, șoferul 
Costică Mazilii'a proiectatei 
mașina în șanț. Caravana 
auto a lu^t foc, .arzind-împreu- 
nă cu aparatele' de filmare. 
Acum se va relua „filmul". 
Pentru... reconstituire și con
cluzii. în rolul principal — 
personajul cel mai indicat: 
șoferul.

Incognito
La controlul efectuat în cinci 

trenuri care circulă pe linia 
București—Oltenița, au fost 
găsiți 48 de cetățeni fără bi
lete de călătorie. Controlorul : 
„Culmea, trei dintre ei discu
tau, pe culoar, despre demni
tate". Nu era cazul 1

Miezul
nopții la
„Zori de zi“

Restaurantul „Zori de zi" din 
Capitală. Cîfiva consumatori a- 
veau de rezolvat o neînțelegere, 
împărțiți în două tabere, au re
curs la argumente tari: sticle, 
scaune... Scandalagiii au epuizat 
„subiectul" abia la intervenția au
torităților. Iată-i: Tudor Popescu, 
Cal. Ferentari nr. 34, Anton 
Predescu, str. Nicovalei nr. 1, 
Gheorghe Grosu, str. Colinei nr. 
7 și... Ema Florescu, din Videle. 
Combatanții, lipsiți de glorie, au 
părăsit tâmpul de luptă sub escor
tă. Și cu fruntea plecată.

Adevărata
pierdere

La miliția raionului Aleșd. 
Ioan Vana își povestea păța
nia : i se furase servieta cu 
25 000 lei (salariile cadrelor 
didactice din comuna Mă- 
gești). Tocmai cînd vorbea 
mai convingător s-au prezen
tat doi cetățeni — Simion 
lecan și Carol Savorschi, 
feri, din Cluj. Venind pe 
sea, găsiseră o servietă 
bani. A scăpat-o un chefliu 
de pe bicicletă. Chefliul era 
el. Păgubașul s-a înveselit. 
Dar bucuria lui ș-a transfor
mat repede în amărăciune. A 
găsit banii, acum caută zadar
nic încrederea.

Pe- 
șo- 
șo- 
cu

Rubrică redactată de
Stefan ZIDĂRITĂ
Ștefan DINICĂ

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Tn fata vitrinei magazinului 
universal „București"

Foto : Gh. Vințilă

în ansamblul transporturilor pe drumurile țării 
o pondere mare au produsele agricole, care 
însumează anual multe milioane de tone. Cea 
mai mare parte a acestor transporturi se efec
tuează cu autocamioanele, iar pe distanțe scurte 
cu tractoare cu remorci, precum și cu care și că
ruțe. Un raid recent, efectuat în mai multe re
giuni ale țării, a scos în evidență o serie de as
pecte privind respectarea normelor legale, pri
vind folosirea vehiculelor, circulația pe drumuri 
și șosele. ■

Cin® dă dispoziții 
contrare legii?

în dreptul comunei Ra- 
cova, pe șpseaua Bacău- 
Piatra Neamț,, organele 
de control au oprit ca
mionul condus de șoferul 
Alistar Molocea, de la 
C.A.P. Sănduleni. în ma
șina încărcată cu vîrf, cu 
obloanele neasigurate, se 
aflau patru persoane. în- 

•" trebat de ce transportă 
persoane deasupra îri'căr- 
căturii, șoferul a răspuns 

' că conducerea cooperati
vei, respectiv președintele 
Carol Pușcașu, i-a dat 
dispoziție să transporte și 
oameni. Un caz asemănă
tor : deasupra încărcătu
rii de porumb, șoferul M. 
Dinulescu de la 
Răzvad, raionul 
viște, transporta 
și copii. Nu din 
inițiativă, ci pentru 
așa a hotărît inginera co
operativei -i — Elisabeta 
Tîbărcă. Gum era și fi
resc, în aceste două ca
zuri organele de miliție 
au interzis continuarea 
curselor cu pasageri dea
supra încărcăturii și, po
trivit legii, au sancționat 
pe șoferi pentru că ei nu 
trebuiau să execute o dis
poziție, oricine ar fi dat-o,

gra
s-a

C.A.P.
Tîrgo-

9 femei 
proprie 

că

raje, urmată de aseme
nea exhibiții ale unor șo
feri necinstiți au și alte 
urmări. în primul rînd 
favorizează accidentele: 
conducătorul-auto obosit, 
face cursele sale „supli
mentare" îndeosebi în ore
le cînd ar trebui să se o- 
dihnească, iar mașina să 
se afle în garaj pentru a 
fi pusă la punct în ve
derea curselor următoa
re. Dintre acești nedis- 
eiplinați se recrutează 
de obicei și ambițioșii șo- 
.selelor care confundă au- 

./.tocămionul cu turismul, 
' gonesc la limita maximă 

a vitezei, nu țin dreapta, 
nu respectă prioritățile 

; cuvenite. oamenii •
dacă este contrară pre
vederilor legii circulației.

Se pune însă întreba
rea: cu ce drept își per
mit unii tovarăși, pre
ședinți de C.A.P. și 
alte cadre din agricul
tură, să exercite presiuni 
asupra conducătorilor de 
autovehicule ca aceștia 
Să încalce legile țării ? 
Nu cumva s-ar impune ca 
și ei să fie trași la răs
pundere ? Cu atît mai 
mult cu cît consecințele 
sînt adeseori foarte 
ve. La S.M.T. Titu
permis tractoristului Cor
nel Constantin, care 
avea carnet de conducere, 
să pornească la drum cu 
o remorcă încărcată, a- 
vînd deasupra opt per
soane. Cooperatoarea E- 
lena Răducu s-a acciden
tat mortal, iar ceilalți 
s-au ales cu contuziuni 
grave. Un accident' cu 
consecințe . asemănătoare 
s-a întîraplat la Cozieni, 
unde s-a" îngăduit ca un 
autocamion să transporte 
32 de persoane în picioa
re. E limpede că vinovă
ția nu este numai a celor 
care se aflau la volan ci 
și a acelora care au per
mis acește practici ile
gale.

nu

muwai

Operații clandestine
Roadele acestui an au 

fost bogate. Gospodăriile 
și, ca atare, nume
roși cooperatori au avut 
și au importante surplu
suri de produse pe care le 
valorifică pe piețele ora
șelor. Pe drumurile care 
traversează satele din zo
na Titu-Răcari-Găiești 
poți vedea și acum saci 
sau grămezi de produse 
agricole depozitate la 
marginea șoselei, la por
țile caselor. Sînt în aș
teptarea unei „ocazii" de 
a fi transportate spre pie
țele orașului. Ce-ar fi mai 
simplu pentru întreprin
derile de transport-auto 
decît să asigure curse re
gulate pentru mărfuri? în 
felul acesta ai- asigura^ și 
o folosire mai completă a 
mașinilor. Dar aceasta nu 
se face. Marfa nu rămîne 
însă netransportată, 
feri „întreprinzători" 
la D.R.T.zY. iau pe 
propriu această operație.

într-una din zilele tre
cute, organele de control 
au oprit un camion de la 
D.R.T.A.-Pitești încărcat 
vîrf cu varză și cu mai 
mulți pasageri. Șoferul 
Ion Stanciu luase, de la 
fiecare, diferite sume pen
tru a transporta nrodu- 
sele spre Dietele Capita
lei. De altfel tranșase deja 
cu multi alții asemenea 
„servicii". Nu știm cum 
este apreciat șoferul Stan
ciu în întreprindere, dar 
un fapt este sigur : în loc 
să-și îndeplinească obli
gațiile, efectuează trans-

Șo- 
de 

cont

porturi în folosul propriu 
cu autocamionul D.R.T.A.

Din păcate nu e singu
rul. Ion Stan, de la baza 
D.R.T.A. Răcari, a fost o- 
prit în timp ce transporta 
un camion cu varză, iar 
Gulie Vasile șofer pe 
un șantier din Capita
lă, pleacă în regiune 
de unde aduce cu camio
nul douăzeci și doi de 
saci cu cartofi. în aceeași 
zi au fost opriți Alexan
dru Dascălu, de la între
prinderea de instalații a 
M.I.C. din Capitală, cu se
diul în str. Pictor Verona, 
Nicolae Gheorghe, de la 
întreprinderea regională 
de electricitate, cu garajul 
în cartierul Militari din 
Capitală, Simion Gheor
ghe, de la întreprinderea 
de construcții hidrocen
trale — Piatra Neamț, ‘ 
tractoristul Nicolae Grău- 
ță, de la S.M.T. Bacău, 
și mulți alții de la dife
rite întreprinderi care 
transportau diferite pro
duse agricole fără forme 
legale. Iată cum deficien
tele de organizare a de
servirii la D.R.T.A. și lip
sa de control în unități 
deținătoare de mașini fa
vorizează apariția parar 
zitară a unor „asociați" și 
„concurenți" ai întreprin
derilor de transport. Ris
cul e minim. Dacă un șo
fer e „prins" cu actele 
de transport în neregulă 
este amendat. învață oare 
alții din pățania lui ?

Lipsa de exigență și 
control la autobaze și ga-

totdeauna grăbiți, care 
prin întreaga lor compor
tare la -volan, constituie 
un pericol pentru sigu
ranța circulației, deoare
ce apreciază prevederile 
legale drept lucruri mă
runte, pe care alții și nu 
ei trebuie să le respecte, 
împotriva lor, a exem
plului negativ pe care-1 
oferă, trebuie mobilizată 
opinia publică a colecti
vului în care lucrează. 
Conducerile unităților ca
re au autocamioane tre
buie- să ia măsuri ener
gice împotriva acelora 
care fac curse clandesti
ne, consumă benzina șl 
uzează mașinile statului 
în scopuri speculative.

țiitor al președintelui Tribunalului 
popular raional „Nicolae Bălcescu", 
și Mihai Roman, președinte al Tri
bunalului popular raional „Grivița 
T 'șie“.

în raionul nostru (N. Bălces
cu — n.n.) s-au stins 121 de acțiuni 
de la apariția Decretului. Am avut 
în față numeroase cazuri în care 
soții, chiar fără stăruința noastră, 
au declarat că se împacă ; era lim
pede că se iubeau și că numai un 
accident îi adusese în fața instan
ței. E vorba în special de tineri, 
pe care doar orgoliul îi împiedica 
să se împace.

— Dar nu acestea sînt cazurile 
complicate, precizează tov. Mihai 
Roman. Judecătorul are o misiune 
de mult mai mare răspundere a- 
colo unde cei doi, uitînd de copii, 
sînt orbi și surzi la argumente. A- 
devărata satisfacție o ai atunci 
cînd, după o muncă de lămurire 
grea, îndelungată, stăruitoare, re
ușești să reinstaurezi pacea între 
doi oameni.

— Cîte acțiuni noi de divorț s-au 
introdus după 8 octombrie ?

— în raionul „Nicolae Bălcescu" 
9.

— în raionul „Grivița Roșie" 8. 
(în întreaga Capitală, 64 — n n.l.

— In legătură cu cei care după 
ședința de conciliere stăruie în ac
țiune, care este situația ? (în am
bele raioane există 11 asemenea ca
zuri).

— E vorba, în general, de căs
nicii care există numai de jure, 
ele de facto fiind desfăcute 
2—3—4 ani.

Defta Mihai și Defta Ioana, 
pildă, sînt. soți doar cu numele, 
domiciliază în Bd. 1 Mai 96, ea
str. Temișana 55. Statistica înre
gistrează aici o familie. Dar cei doi 
s-au despărțit, fiecare își duce 
viața separat. Copilul ? Mihai Def
ta, salariat la I.T.B., plătește o 
pensie alimentară. Urmarea : alte 
două „căsnicii" nelegale (să le spu
nem pe nume, concubinaje).
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de 
El 
înharta orașului Brașov 

înscrisă nu peste mult 
o nouă stație C.F.R. —

legalmente nu 
măsură. Discu- 
Marin — inutil 
arată că omul

altora.
Raid realizat de
Al. PLĂIESU 
Gh. BALTA 
si C. CĂPRARU

de pisică", 
mai mulți 
Recent nu- 
seri au fost

STATIE

4^^

favori-

Omul care

Obligații elementare
de securitate

va fi 
timp
Bartolomeu. Construcția ei a 
început zilele acestea. Clădi
rea va cuprinde încăperi dota
te cu instalațiile necesare bunei 
desfășurări a proceselor de 
exploatare tehnologică și co
mercială, camere pentru im- 
piegații de mișcare, săli de aș
teptare, camera mamei și co
pilului și alte anexe pentru 
personalul feroviar. Se pre
cede ca noua stație de călători 
sa. fie dată în ' folosință la 
sfîrșitul anului viitor.

££0£4,
CE FACE LEGEA ?

în acest, anotimp, ceața, 
mîzga de pe șosele, po
leiul sau zăpada îngreu
nează circulația, 
zează accidentele. De a- 
ceea, o deosebită impor
tanță are și starea tehni
că a mașinilor. Se impu
ne un control mai frec
vent și mai riguros din 
partea organelor de mili
ție, îndeosebi în unitățile 
cu posibilități limitate de 
întreținere a autocamioa
nelor, luarea de măsuri 
pentru oprirea plecărilor 
în cursă, a autocamioane
lor cu defecte și sancțio
narea vinovaților.

Numeroase accidente 
sînt provocate din cauza 
căruțelor și a bicicletelor 
care circulă fără lumini. 
Deși a trecut aproape o 
jumătate de an de la a- 
doptarea noii legislații 
care reglementează circu
lația pe drumurile publi
ce, conducerile unor co
operative agricole de pro
ducție și a altor unități 
n-au luat măsuri pentru 
echiparea tuturor căruțe
lor cu felinare și „ochi de 
pisică". Recent, conducă
torului auto, Florea Ion, 
în timp ce circula noap
tea pe o șosea din regiu
nea Crișana i-a apărut 
subit în față o șaretă 
fără lumină. încercînd s-o 
evite a virat brusc și ne
maiputînd redresa .auto
vehiculul a intrat în șan
țul șoselei, răsturnîn- 
du-se. în urma acciden
tului a fosț grav rănită o 
persoană, iar autovehicu
lul avariat. Nu puține ac
cidente au loc din cauză 
că oamenii cărora 11 se 
încredințează atelajele nu 
cunosc și nu respectă re
gulile de circulație, merg 
pe mijlocul șoselei' ori, ’ 
ceea ce este și mai grav, 
dorm în căruță, sau con
duc în stare de ebrietate.. 
Este necesar ca conduce
rile. C.A.P.. să repartizeze 
atelajele cu cea mai mare 
grijă, să asigure echipa
rea acestora și instruirea 
oamenilor. în adunări ale 
cooperatorilor să se dis
cute cu toată seriozitatea 
abaterile și să se averti
zeze împotriva pericole- |
lor. De asemenea este ne- .
cesar un control mai ri- I
guros din partea organe- I
lor de circulație, care tre- ,
buie să tragă la răspun
dere atît pe căruțașii în I
culpă, cît și pe președin- ,
ții gospodăriilor sau per
soanele ce răspund de fo- |
losirea mijloacelor de ,
transport.

Pericole la fel de mari '
generează pentru sigu- i

ranța circulației cei care 
circulă pe biciclete fără 
far și „ochi 
uneori chiar 
într-un rînd. 
mai în două 
depistați 2 770 de cetățeni 
cu biciclete neechipate și 
amendați. Poate că în fe
lul acesta cei recalcitranți 
vor înțelege că dispoziții
le legale — în fond ade
vărate prevederi pentru 
protecția validității și a 
vieții omului — trebuie 
respectate cu strictețe. 
Socotim că este necesar 
să se aplice toată severi
tatea dispozițiilor legale 
pentru disciplinarea ace
lora care confundă șo
seaua cu ograda casei 
proprii, primejduind ast
fel propria lor viață și pe 
a

I
I

(Urmare din pag. I)

Ce apropie foarte 
mult aceste două oră
șele din două colturi 
de țară atît de depăr
tate. Ce le dă nota 
comună ? Nici pei
sajul, nici asemăna
rea prea mare a obi
ceiurilor sau a tem
peramentului locuito- 

! rilor. Le-o dă 
[.care sfințește 
| Care cunoaște adînc 
[. situația, specificul, 

■ nevoile.
Un amănunt în 

plus.; si unul și altul 
- dintre aceste orașe, 

în aspirația lor spre 
frumos, și-au pus am
prenta asupra întregii 
vieți a raionului 
pectiv. Satele 
bine gospodărite 
în ele întrecerea pa
triotică pentru înfru
musețare se simte din 
plin. Ba,, mai mult de
cît atît : pînă și un 
amănunt mai mic, 

..cum ar fi fînțînile de 
pe drumuri, se repetă 
peste tară, la o dis
tanță de sute de kilo
metri. Vasluienii au 
construit de-a lungul 
drumurilor cișmele 
din piatră — șipote 
moldovenești. Calafe- 
tenii au săpat fîntîni, 
le-au făcut îngrăditu- 

b ră de șipcă măiestru

I
I
I
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omul 
locul.

res- 
sînt

Și

La Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor a fost ela
borat planul de apariție a e- 
misiunilor filatelice pe anul 
viitor. Printre noile titluri 
programate remarcăm „Flora 
carpatină" și „Campionatele 
mondiale de lupte". Totodată, 
va continua tipărirea tradițio
nalelor emisiuni „Cosmonau
tica", „Aniversări culturale", 
„Reproduceri de artă din Ga
leria Națională", „Monumente 
istorice" etc. Majoritatea măr
cilor poștale vor fi executate 
pe baza sistemelor de impri
mare Tiefdruck și Taillduce.

soluții 
reali-

vopsită și le-au așe
zat deasupra umbrar 
de șiță spre a-i fi 
drumețului sau lu
crătorului ogoarelor 
odihna binecuvîntată 
cu umbră și apă rece.

Oamenii aceștia nu 
au discutat niciodată 
unii cu alții, cele două 
raioane nu se cunosc 
în mod deosebit și nu 
au vreo relație direc
tă. Dar legătura, le
gătura categorică o 
realizează acel suflet 
pasionat al Omului 
care simțește locul 
și care, oriunde s-ar 
afla, găsește 
asemănătoare,
zează lucruri asemă
nătoare pentru-că gri
ja și frămîntarea și 
conștiința lui sînt a- 
semănăloare.

O altă călătorie din 
ultima vreme m-a fă
cut să. constat încă un 
amănunt: 
tatea lui ; poqte- 
subliniată și 
să ; oriunde, 
acolo unde 
simți nevoia 
bești despre 
Iași, de exemplu, în 
toamna aceasta, tre- 
cînd pe .ștrăzile lipsi
te de vreo, strălucire 
deosebită, prin loca 
lurile nu îndeajuns 
de îmbietoare, văzînd 
unele construcții noi 
despre care nu poți

personali- 
fi 

în lip- 
chiar și 
lipsește, 
să vor- 
el. . La

(Agerpres)

Există/ o-pătegoiie de soți; care, 
fără să mai aștepte hotărîrea"justi
ției, pornesc să-și facă „dreptate" 
singuri. în această situație se află 
Aurel Cîrstoiu, din str. Vigoni nr. 
8, salariat la Combinatul de Cau
ciuc „Jilava". Refuză sg-și pri
mească soția îp locuință (sau pro
pune soluții revoltătoare) și locu
iește acolo cu concubina sa Maria 
Niculescu. Intrucît ambii soți cît 
și concubina sînt salariați ai ace
leiași întreprinderi, se cuvine ca 
tovarășii lor de muncă să exami
neze cu toată grija și cu toată fer
mitatea această situație anormală.

în ultima vreme se semnalează 
o creștere a numărului de cazuri 
în care una din părți, de obicei so
țul, alungă din locuință pe cealal
tă. Discutăm cu Tănase Marin, lă
cătuș la I.C.S.I.M. — șantierul Ber- 
ceni. în ziua de 12 octombrie, nu 
cu mult înainte de miezul nopții, 
soția sa sosește la secția de miliție 
dueînd. în brațe copilul de 2 ani. 
Cu toate insistențele organelor de 
miliție, precum și ale procurorului 
de serviciu, Tănase Marin refuză 
în continuare s-o primească în lo
cuință. Mama și copilul au fost a- 
dăpostite la secția de miliție pînă 
dimineața, întrucît 
s-a putut lua nici o 
ția dusă cu Tănase 
de reprodus — ne

sfinteste loco
spune că au ceva a- 
parte — am simțit ne
voia 
unde este omul 
sfințește locul ? 
șui e asaltat, înconju
rat, încercuit ca in
tr-o adevărată bătă
lie. în jurul lui și-al 
vieții lui gospodărești, 
insuficient ritmate, se 
strînge un cerc de o- 
rașe fruntașe: Boto
șani, Vaslui, Piatra 
Neamț. La atît de pu
tină distanță, din toa
te direcțiile, aceste 
orașe par să-l „so
meze" să intre în 
noua cadență gospo
dărească.

Tot cam prin ace
eași perioadă, adică 
tot pe toamnă, am 
stat îndelungă vreme 
și am admirat în Pi
tești ’ ac’ea splendidă 
arhitectură — simplă, 
elegantă și monumen
tală — a „Căii Bucu
rești" pe care, pe ori
ce ilustrată ai pune-o, 
pentru cel care-a 
zut-o nu mai este 
voie să citească 
unde e, lucru de 
feL relativ rar la ope
rele arhitecților noș
tri.

Și iată că recentele 
premii îmi confirmă 
îneîntarea : va să 
zică nu de norocul 
întîmplător de a se fi

să mă întreb i 
care 

la-

mulțumit 
realizarea 

pentru 
s-a stră

vă- 
ne- 
de 

alt-

dat peste un proiect 
mai original este 
vorba, ci de un întreg 
context de preocupări 
asidue, care au dus și 
la asta, și au pus am
prenta și asupra for
mulei edilitare. Di
rect sau indirect, o- 
mul care simțește lo
cul nu s-a 
numai cu 
investițiilor 
locuințe, ci
duit să le dea între
buințarea cea mai 
bună, să realizeze tot 
ce se poate pentru 
conturarea personali
tății orașului.

Omul care sfințește 
lacul este 
vă, într-o 
puternică 
periculoasă 
care nu-1 înțeleg. El 
capătă continuu tot 
mai multe înfățișări, 
apare în tot mai mul
te locuri pentru că, 
de ce să n-o recu
noaștem, se simte ta
re bine aici, în a- 
ceastă' țară înfloritoa
re. E în elementul 
lui, găsește oriunde 
teren prielnic și pen
tru rădăcină, și pen
tru, ramuri, și pentru 
lăstari, și sperăm că 
se va înmulți atît de 
tare îneît nu va mai 
rămîne loc pentru 
alții.

in ofensi- 
ofensivă 

și foarte 
pentru cei

este cu totul impenetrabil ; refuză 
cu ostentație orice argumente can- ' 
tonîndu-se în muțenie, răspun
suri evazive. sau vagi amenințări 
la adresa soției.

Ion Iancu, cal. Văcărești 123. în 
repetate rînduri și-a alungat — de 
multe'ori în puterea nopții — fosta 
soție, cu care își împarte locuința, 
și pe cei trei copii.

Ciobanu Florica, din Calea Fe
rentari 145, este izgonită împreună 
cu cei doi copii mici și adăpostită 
de vecini.

— Din nefericire, asemenea ca
zuri nu sînt foarte rare, ne spune 
tovarășul locotenent-colonel de 
miliție Dragu Cristca, comandan
tul secției 8. Este un spectacol 
trist; apar aici, la noi, o femeie 
sau alta, nemaiputînd vorbi de 
spaimă, de multe ori cu un copil 
sau doi, alungate de soți. Altele 
se adresează procuraturii, altele, 
poate cele mai multe, nu între
prind nimic.

Cîteva exemple din ultima vre
me : Virginia Lupu, din str. învin
gătorilor nr. 18, a fost izgonită din 
locuință în puterea nopții, îm
preună cu mama sa și cu fiul. Ve
cinii ne-au reclamat situația din 
familia Căileanu, str. Vlad Județul 
25—27, unde soțul,. loan, alungă 
din locuință pe cei patru copii.

Acestea, ca și celelalte ca
zuri asemănătoare, reprezintă 
exemple flagrante de rații 
cînd legile limpezi, fir. de 
comportare omenească sînt în
locuite cu monstruosul drept 
al pumnului. Brutalitatea, în
cercarea de a substitui dreptu
lui dreptul barbariei trebuie 
sancționate; este inadmisibil 
ca asemenea indivizi certați nu 
cu morala, ci cu însăși ideea 
de omenie să se bucure de 
impunitate.

— Ce faceți în asemenea situa
ții î — îl întrebăm pe interlocuto
rul nostru.

— Le îndrumăm la Institutul 
medico-legal (pe cele care vor să-și 
scoată un certificat medical de 
care, eventual, să uzeze) sau la tri
bunal, pentru a cere reintegrarea 
în spațiul locativ prin ordonanță 
prezidențială. Dispozițiile în vi
goare nu ne permit să acționăm 
altfel.

Cine poate rezolva aceste pro
bleme, în special cînd e vorba de 
c°Pii? ...

•-'.1 —k Mijloacele ^noastre sînt destul 
de reduse în? aceste •"situații, ne de
clară tovarășa Aura Vaniek, șefa 
Biroului de autoritate tutelară de 
la Sfatul popular-al raionului „30 
Decembrie". în afara mijloace
lor curente de : carer ne servim —• 
și care uneori dau rezultate bune, 
alteori nu.—■ avem--posibilitatea de 
a ne adresa instanțelor judecăto
rești. Situațiile despre- care vor
biți, situații de care avem cunoș
tință și noi, au caracter de urgen
ță. Nu există însă dispoziții legale 
în acest sens. /

Ne confirmă tovarășul Radu In- 
pescu, locțiitor al procurorului-șef 
al Capitalei.

— Rezolvarea acestor cazuri este 
dificilă. Procedura este lungă și 
complicată în raport cu urgența 
situației. Practic, o femeie alun
gată cu un copil sau doi nu poate 
fi reintegrată în spațiu — ca să 
nu discutăm decît acest aspect al 
problemei — decît după o ordo
nanță prezidențială. Plîngere, ter
men, judecare, pronunțare, 
acestea durează, 
țul nu poate fi 
meni.

— Nu 
alt text

— Nu.

toate 
în acest timp, so- 
„deranjat" de ni-

încadrați într-unpot fi 
de lege ?
Ceea ce e grav, este por

nirea acestor indivizi de a eluda 
prevederile legii. Conștienți de 
faptul că tribunalele nu acordă cu 
ușurință divorțul, mai cu seamă 
soților cu copii, el acționează de 
capul lor. „Divorțează" singuri, în 
condițiile despre care vorbim.

— La ce concluzii vă duce prac
tica dumneavoastră curentă ?

— în primul rînd la aceea că 
ordonanța de reintegrare în spațiu 
nu este suficientă. Și nici eficientă. 
Sînt unii care la cinci minute după 
plecarea executorului judecătoresc 
o alungă din nou pe femeie.

Se impune revederea legislației 
actuale în sensul îngrădirii aces
tor acțiuni anti-sociale, al pedep
sirii vinovaților, al ocrotirii celor 
vătămați. Aceste fapte prezintă un 
grad înalt de periculozitate socială.

— Ne asociem întrutotul acestei 
propuneri.

Noua legislație a divorțului, 
complex de măsuri menit să 
ducă la consolidarea familiei, 
la creșterea responsabilității 
sociale a individului, precum și 
la asigurarea unui climat fa
vorabil pentru dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată a copii
lor a intrat în vigoare de două 
luni. Salutată cu căldură, noua 
lege își arată de pe acum 
roadele. Sînt semne că feno
menele negative pe care le
giuitorul a urmărit să le com
bată încep să se restrîngă și 
să piardă din virulență.

Continuă însă să apară une
le aspecte negative pe care an
cheta noastră le relevă. Ni se 
pare superfluu să revenim a- 
supra pericolului . pe care îl 
reprezintă toate aceste mani
festări anti-sociale împotriva 
cărora nu sîntem încă înzes
trați cu legi suficient de puter
nice. Pedepse exemplare pen
tru cei care fac din forța pum
nului lor singura lege pe care 
o cunosc — iată o necesitate 
care trebuie satisfăcută fără 
întîrziere.
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CU PLANUL 
ANUAL ÎNDEPLINII

Uzina de mecanică fi
nă din Sinaia este a 
20-a întreprindere in

PLOIEȘTI
dustrială din regiunea Ploiești care 
a îndeplinit integral planul de 
producție pe acest an. Pînă la 13 
decembrie colectivul uzinei a li
vrat peste planul la zi produse 
a căror valoare depășește suma de 
14 milioane lei. In ultimul timp au 
mai anunțat îndeplinirea planului 
Ia toți indicatorii Uzinele ceramice- 
Ploiești, fabrica de ciment Co
marnic, Uzina mecanică Poiana, Fa
brica de bere Azuga și Fabrica 
de mucava Scăeni.

nppr<j Uzinele sodice Go- 
AKUt? vora au anunțat înde

plinirea sarcinilor a- 
nuale de producție Ia toți indi
catorii. Prin reducerea prețului de 
cost, chimiștii de aici au realizat 
economii suplimentare în valoare 
de 3,8 milioane lei și beneficii 
peste plan care se ridică la suma 
de 6 milioane lei. Pînă acum au 
îndeplinit planul anual 15 între
prinderi industriale din regiune.
miNFnnfiPfi La încePutul acestei HUNtUUAKA săptămîni Fabrica ve

che de aglomerare a 
minereurilor de fier de ia Com
binatul siderurgic Hunedoara a 
livrat ultimele tone de minereu 
aglomerat autofondant din planul 
pe acest an. Colectivul fabricii a 
produs peste prevederile la zi o 
cantitate de aglomerat feros din 
care pot fi elaborate mai mult de 
20 000 tone de fontă și a realizat 
peste 5 800 000 lei economii la pre
fă! de cost.

întreprinderea mi
nieră Vatra Dornei aSUCEAVA
produs pînă acum pes

te planul la zi 9 389 tone barită, 
8 978 tone pirită, 2 815 tone man- 
gan. Aceasta a făcut posibilă rea
lizarea planului anual înainte de 
termen. Un alt indice important, 
cel al productivității muncii, a 
iosț.'depășit cu 5 la sută. întreprin
de . Sa minieră Vatra Dornei este 
cea de-a 15-a unitate din regiunea 
Suceava care și-a realizat pînă 
acum planul anual. (Agerpres)

Puternicul centru industrial din 
Valea Jiului a devenit în ultimii 
ani un mare consumator și, totoda
tă, un important furnizor de ener
gie electrică. Minele modernizate, 
uzinele de preparare și celelalte 
unități industriale de aici consu
mă anual sute de milioane de kilo- 
wați-oră. Pentru producerea și 
furnizarea acestei mari cantități 
de energie, termocentrala electrică 
Paroșeni a fost echipată cu încă 
un grup de 150 MW, s-au con
struit linii de transport și stații de 
transformare. într-un cuvînt, a 
fost creat potențialul tehnic nece
sar pentru desfășurarea neîntre
ruptă a proceselor de producție.

Totuși, nu de puține ori, unită
țile industriale din Valea Jiului au 
avut de suferit de pe urma între
ruperilor în furnizarea de energie 
electrică. Din relatările inginerului' 
Ștefan Almășan, adjunct al comi
siei economice a comitetului regio
nal de partid, am aflat că, de la 
începutul anului, la Paroșeni s-au 
produs zece opriri accidentale în 
funcționarea agregatelor, soldate 
cu pierderea unei producții de 
peste 95 milioane kWh, iar pe li
niile de transport ale întreprinderii 
regionale de electricitate Hunedoa
ra au avut loc zeci de avarii, din 
cauza cărora nu s-au putut livra 
beneficiarilor 244 milioane kWh.

Cadre tehnice de la mina Petrila 
ne-au arătat că opririle în alimen
tarea cu energie au provocat în a- 
cest an diminuarea extracției de 
cărbune cu cîteva mii de tone. în 
plus, dereglarea în unele perioade 
a rețelei energetice regionale — nod 
important în sistemul energetic 
național — a provocat și anumite 
perturbări în rețelele energetice 
ale regiunilor Banat și Crișana.

Referindu-se la cauzele întreru
perilor în producerea energiei e- 
lectrice, ing. Alexandru Rebreanu, 
directorul Termocentralei electri
ce Paroșeni, ne-a spus : „Cele mai 
mari neajunsuri le întîmpinăm la 
grupul de 150 MW ; el funcționea
ză, adesea, strangulat. înlocuirea 
pompelor de alimentare ar fi tre
buit executată anul trecut, dar lu

crarea nici n-a început. Greutăți 
avem și la grupul II, de 50 MW“.

— Dar ultimele capacități s-au 
pus în -funcțiune aici cu mai bine 
de doi ani în urmă. De ce în a- 
cest răstimp nu s-au luat măsuri 
de punere la punct a agregatelor ?

— Conducerea termocentralei a 
sesizat din vreme neajunsurile a- 
mintite. S-au format comisii de 
specialiști din proiectare, de la 
forul tutelar și de la noi, care au 

ÎN BAZINUL INDUSTRIAL AL VĂII JIULUI

energiei electrice
stabilit ce îmbunătățiri sînt nece
sare. Ni s-au alocat în acest scop, 
pentru 1966, investiții în valoare 
de 21 milioane lei. Lucrările au 
fost mult tărăgănate și unele îm
pinse în anul viitor.

în ce privește rețelele de tran
sport, ing. Ion Măierean, directorul 
I.R.E.H., precizează : „în Valea 
Jiului există și acum anumite in
stalații depășite din punct de ve
dere tehnic, lipsite de siguranță 
deplină în exploatare. Este cazul 
stațiilor de 15/6 kV de la Petrila 

și Lupeni, al liniilor de alimentare 
a minelor Vulcan și Paroșeni. Chiar 
în rețeaua interioară de 6 kV a 
combinatului carbonifer au loc 
numeroase avarii din cauza func
ționării defectuoase a instalațiilor 
de pi'btecție și proastei întrețineri".

Am reținut cele relatate de con
ducătorii celor două întreprinderi 
care, neîndoielnic, au sesizat cî
teva 'aspecte esențiale ale neajun
surilor. Dar, dincolo de cauzele 

pur tehnice ale întreruperilor, se 
află și altele nu mai puțin impor
tante. Este vorba, mai ales, de în
călcarea disciplinei tehnologice și 
a muncii. într-o recentă discuție 
organizată de comitetul regional 
de partid cu energeticienii din re
giune, se sublinia că în acest im
portant sector de activitate se con
stată abateri cu consecințe se
rioase asupra producției. Atît la 
Termocentrala Paroșeni, cit mai 
ales la I.R.E.H., foile de ma
nevră se întocmesc incorect; se 
încalcă adesea dispozițiile de lu

cru, iar de multe ori efectuarea u- 
nor manevre este lăsată pe seama 
unor oameni fără competență.

O serie de acte de' indisciplină 
s-au constatat în acest an și în 
unitățile consumatoare. Conducerea 
combinatului carbonifer susține că 
este vorba de o lipsă de cadre ca
lificate de muncitori și tehnicieni 
pentru sectorul energetic al mi
nelor. Chiar dacă așa se prezintă 
situația, cine ' altcineva trebuia să 

se ocupe de pregătirea acestor ca
dre decît conducerile minelor res
pective ?

Date fiind deficiențele. în pro
ducția și livrarea energiei electri
ce în bazinul industrial al Văii 
Jiului, am cerut și părerea unor 
cadre cu munci de răspundere din 
Ministerul Energiei Electrice.

— Noi am asigurat termocentra
lei Paroșeni fondurile de investi
ții, documentația tehnică și unele 
utilaje pentru punerea la punct a 
grupurilor energetice — ne-a spus 

ing. Iosif Ciupuliga, director în Di
recția generală de producție a e- 
nergiei electrice. Că lucrările nu 
s-au realizat în ritmul prevăzut, a- 
ceasta este altă chestiune, care nu 
mai interesează direcția noastră.

Curios punct de vederb ! Oare 
direcția generală tutelară nu tre
buia să sprijine termocentrală în 
învingerea greutăților legate de 
realizarea planului de investiții pe 
acest an ? Mai realist în aprecie
rea faptelor, tov. ing. Alexandru 
Neațu, director tehnic în aceeași 
direcție generală, ne-a spus : „Lu
crările prevăzute a fi executate la 
Paroșeni sînt din cele obișnuite, 
care nu pun probleme tehnice di
ficile. Șantierele de aici ale între
prinderilor „Energoconstrucția" și 
„Energomontaj" din Capitală sînt 
însă slab organizate, nu dispun 
de forța de -muncă necesară, astfel 
că lucrările au avansat greu".

— Cadrele de conducere de la 
Termocentrala Paroșeni ne-au a- 
mintit despre o concepție greșită 
care și-a făcut loc la unele cadre 
din Ministerul Energiei Electrice
— și anume aceea de a lăsa pe . 
ultimul plan lucrările mai mici, 
dar care au o deosebită importan
ță pentru siguranța în exploatare 
a agregatelor energetice existente, 
împărtășiți acest punct de vedere ?

— Nu știu dacă putem vorbi 
chiar de o concepție, dai- realita
tea este că obiectivele cu valori 
mai mici sînt neglijate uneori.

în continuare, tov. ing. Alexan
dru Neațu ne-a pus la îndemînă o 
situație privind utilizarea agrega
telor energetice de la Paroșeni. 
Pe unsprezece luni, turbina hr. 
1, de 50 MW, a fost oprită timp 
de 70 de zile, turbina-nr. 2, tot de 
50 MW — 110 zile. Un mare nu
măr de zile nu a funcționat nici 
turbina a IV-a, de 150 MW. Direc
ția generală a analizat această si
tuație — ne-a spus interlocutorul
— propunîndu-și să ducă la ca
păt, într-un timp cit mai scurt, 
măsurile stabilite pentru pune
rea la punct a echipamentului 
din centrală. O răspundere impor
tantă în această privință revine și 

conducerii termocentralei. Repa
rarea și rebobinarea rotorului de 
rezervă la turbina nr. 2, de pildă, 
puteau fi grăbite dacă conducerea 
tehnico-administrativă ar fi urmă
rit cu mai multă insistență obți
nerea pieselor necesare".

Interesant este și' punctul de ve
dere al tov. ing. Tiberiu Popescu, 
director în Direcția generală de 
distribuție a energiei electrice: 
„Situația de la întreprinderea re
gională de electricitate Hunedoa
ra va putea fi îmbunătățită 
prin măsuri de perfecționare a e- 
chipamfentului de transformare și 
de protecție împotriva supraten
siunilor, dar. mai ales, prin asigu
rarea cadrelor calificate de elec
tricieni, în prezent insuficiente ca 
număr și ca nivel de pregătire. De
sigur, prin înființarea, în acest an, 
a cinci grupuri' școlare profesio
nale și a șase licee industriale de 
specialitate, se vor pregăti nu
meroși muncitori pentru această 
ramură. în paralel, vor trebui în
treprinse totuși mai multe acțiuni 
în vederea îmbogățirii cunoștințe
lor și specializării personalului e- 
xistent, stabilizării lui în unități".

Sînt, fără îndoială, și alte as
pecte ce pot și trebuie să fie luate 
în considerație. Este limpede că, 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
semnalate, se simte nevoia unui 
sprijin mai eficace din partea fo
rurilor de resort ale Ministerului 
Energiei Electrice, precum și de 
mai multă inițiativă în soluționa
rea diferitelor probleme care de
pind de conducerile termocentra
lei și întreprinderii regionale de 
electricitate. în ce privește exploa
tările miniere, se cuvine ca con
ducerea combinatului carbonifer, 
organele Ministerului Minelor să 
privească sectorul electromecanic 
ca un sector vital pentru produc
ția de cărbune, să asigure înzes
trarea lui tehnică, cit și cadre de 
muncitori și tehnicieni bine pre
gătite și stabile la locurile de 
muncă.

Laurențiu VISKI 
Nicolae PANTILIE

ecializarea
producției de legume

Concentrarea și

(Urmare din pag. I) sortimentele cerute pe piața. 
Aceasta se realizează pe baza 
contractelor încheiate între u- 
nitățile producătoare și cele de 
valorificare. De aceea, în pri
mul rînd organele contractan
te sînt-interesate de realizarea 
concentrării și specializării. 
Cum se realizează această mă
sură ?

prevăzut construirea unei sere la 
Brazi etc. In 1967, cooperativele 
agricole și-au; propus sporirea su
prafeței de sere cu 4 hectare.

Esențialul pentru noi

FINALIZAREA
ACTIVITĂȚII ECONOMICE

în acest an, colectivul 
fabricii noastre și-a înde
plinit lună de lună sarci
na la producția marfă 
vîndută și încasată. Preci
zăm acest lucru deoarece 
el reflectă, în modul cel 
mai fidel, latura calitativă 
a producției, precum și 
finalitatea activității eco
nomice. Pe 10 luni', depă
șind substanțial sarcina 
I producția marfă vîn- 
ckită și încasată, s-au li
vrat peste plan 15 300 pe
rechi încălțăminte. 6 300 
bucăți articole marochi- 
nărje, 26 400 kg semifa- 
by.’cate piei și altele.

In unele perioade an
terioare, producția mar
fă vîndută și încasată 
nu a fost realizată. Aceas
ta datorită metodei de 
planificare internă folosi
tă. care era defectuoasă. 
Se crease chiar un para
dox : producția globală și 
marfă se realiza sistema
tic. iar cea vîndută și în
casată — nu. Ce au ară
tat investigațiile ? Meto
dologia de determina
re a indicatorului în 
discuție indica stabilirea 
cifrei de plan prin însu
marea algebrică a valorii 
producției din perioada 
respectivă — an, trimes- 
ti"k lună — cu diferența 
dintre stocurile de produ
se finite la începutul și la 
sfîrșitul perioadei, precum 
și cu valoarea facturilor 
neîncasate. în planul fi
nanciar, aceste stocuri 
erau evaluate la valori e- 
gale cu normativele tri
mestrelor I și, respectiv, 
IV. Bineînțeles, practic, în 
foarte rare cazuri, stocu
rile reale erau egale cu 
cele planificate. Ca urma
re, chiar dacă influenta 
acestor nepotriviri era 
minimă, cînd se raportau 
la valoarea producției 
marfă vîndută și încasată 
într-un an ele deformau 
într-o măsură mult mai 
mare planificarea trimes
trială și lunară.

.Pentru a răspunde cit 
mai bine cererilor de li
vrare, fixate în timp, can
titativ și calitativ, la noi 
în fabrică s-a adoptat 
metoda planificării inter
ne a producției marfă 
vîndută și încasată pe 
trimestre și, în cadrul a- 
cestora, pe luni — luîn- 
du-se în calcul sortimen
tele și termenele prevăzu
te în contracte.

Deoarece instrucțiunile 
referitoare la finanțarea, 
creditarea și decontările 
între furnizori și benefi
ciari prevăd achitarea ne
condiționată a facturilor

fructificăm la

pentru mărfurile livrate, 
indiferent de disponibili
tățile în cont ale benefi
ciarului. noi ne-am stră
duit să
maximum acest mare a- 
vantaj, prin respectarea 
riguroasă a contractelor 
economice. Corelînd eșa
lonarea judicioasă a pla-

voie să se schimbe și mo
dul de urmărire a încasă
rilor. Am renunțat la a- 
precierile globale, căci a- 
cestea nu pot oferi ele
mente pentru analiză, și 
le-am înlocuit cu 
mărirea zilnică a 
sărilor pe produs. I 
tic, analiza se
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nului de producție pe sor
timente cu prevederile 
contractuale — termene, 
cantitate, calitate, sorti
mente — colectivul între
prinderii noastre și-a con
centrat atenția spre o 
singură direcție : îndepli
nirea ritmică, decadă cu 
decadă și zi de zi a sar
cinilor prevăzute în gra
fice.

Evident, realizarea zil
nică și decadală a canti
tăților de produse stabi
lite în grafice a impus 
funcționarea în bune con
diții a utilajelor, per
fecționarea tehnologii
lor de fabricație, elimina
rea locurilor înguste. Dar, 
nu ne-am limitat la atît, 
întrucît, așa după cum 
am amintit, calitatea ire
proșabilă a produselor, în 
acest an. a devenit un o- 
biectiv primordial al ac
tivității noastre. Deoarece 
în două din 
se fabrică 
prețuri de 
rențiate pe
blema calității am 
vit-o sub două • aspecte. 
Mai întîi am urmărit ca 
produsele să corespundă 
întrutotul prevederilor 
standardelor, fiindcă nu
mai așa sînt acceptate de 
beneficiari. După aceea, 
am acționat pentru ca 
procentul de realizare a 
producției de calitatea 
I să fie cel puțin la nive
lul celui planificat. S-a 
creat în întreaga între
prindere o puternică opi
nie pentru respectarea în
tocmai a tehnologiei, a 
mostrei etalon și îndepli
nirea strictă a prescripții
lor de calitate.

Corespunzător grafice
lor de livrare, a fost ne-

secțiile uzinei . 
produse cu 

vînzare dife- 
calități, pro- 

pri-

i ur- 
înca- 
Prac- 

face

comparînd cantitățile de 
produse finite prevăzute 
a se încasa în planul fi
nanciar, pe fiecare sorti
ment în parte, cu cele e- 
fectiv realizate. Prețul de 
vînzare fiind cel de cata
log — și la plan și la rea
lizat — orice abatere de 
la valoarea planificată o 
poate da 
tatea.

Sistemul 
de prețios
vederea perspectivei. Con- 
fruntînd zilnic nivelul 
cantităților planificate cu 
cele realizate si corelîn-

du-le cu cantitățile ce ur
mează a se livra și înca
sa pînă la sfîrșitul unei 
perioade, potrivit terme
nelor contractuale și cir
cuitului documentelor în
tre banca noastră și cea 
a beneficiarului, se pot 
prevedea foarte aproape 
de realitate rezultatele ce 
se vor obține. De aseme
nea, în cazul unor greu
tăți inevitabile, tempora
re și accidentale în rea
lizarea unui sortiment, 
pentru îndeplinirea valo
rică a producției marfă 
vîndută și încasată se 
poate livra în avans — 
cu acordul beneficiarului 
— un alt sortiment cerut 
de cumpărători. Acum, a- 
ceastă evidență este ținu
tă manual și, datorită 
complexității producției 
și numărului mare de be
neficiari, ea este greoaie, 
dar totuși sugestivă. în 
momentul în care vom fi 
înzestrați cu mașini me
canice de contabilizat, 
desigur că operativitatea 
evidentei și analizei va 
crește, putîndu-se pune în 
relief mai repede cauzele 
unor neajunsuri, precum 
și măsurile de înlăturare 
a lor.

I
I
i
I
I

se adaugă și tradiția care există 
în fiecare unitate agricolă. Acțiu
nea se desfășoară pe baza contrac
telor, începînd mai întîi în unită
țile mari. Cu alte cuvinte, au în- 
tîietate la contractare unitățile a- 
gricole care cultivă suprafețe mari. 
Acum, cînd se încheie contractele 
pentru 1967 și se fac pregătiri în 
vederea întocmirii planurilor de 
producție pe anul viitor, esțe bine 
ca cooperativele agricole care au 
condiții naturale și economice fa
vorabile, ajutate de specialiști, să 
extindă cele mai potrivite sorti
mente.

Ce trebuie făcut, în continuare, 
pentru, a ridica eficiența econo
mică a culturii legumelor în coo
perativele agricole, pentru realiza
rea unui volum sporit de produse 
marfă ? Să existe o eșalonare a 
producției — spunea tov. Traian 
Popescu — să alegem pentru fie
care zonă naturală culturile cele 
mai potrivite și să existe o core
lare între suprafața cultivată 
producția contractată .

Sînt numai cîteva aspecte 
care ar trebui să se țină seama 
cum cînd se cristalizează acțiu
nea de concentrare și specializare 

producției legumicole.

și

de
a-

Măsurile care se iau în. di
recția concentrării și speciali
zării producției au ca scop a- 
sigurarea fondului de stat de 
legume-marfă în cantitățile și

numai canti-

este deosebit 
pentru între-
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In anii precedenți, de valorifi
carea legumelor se ocupau mai 
multe organe contractante : Minis
terul Comerțului Interior, Ministe
rul Comerțului Exterior, coopera
ția de consum, industria alimenta
ră. începînd de la 1 aprilie a.c., 
această sarcină a fost încredințată 
Departamentului pentru valorifica
rea legumelor și fructelor. Așa cum 
spunea tov. Gheorghe Popescu, di
rector în Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și fructe
lor, înainte legumele erau contrac
tate cu un mare număr de coope
rative agricole și gospodării de 
stat. De asemenea, cu aceeași uni
tate se contractau foarte multe 
culturi, ceea ce ducea la fărîmița- 
rea suprafețelor și la obținerea u- 
nor cantități mici de produse mar
fă. Alteori, contractele se înche- 
iau la întîmplare, fără să se spe
cifice soiurile care urmau să fie 
livrate. La un moment dat, toate 
unitățile agricole din regiune apă
reau cu același produs, depășin- 
du-se necesitățile, ca apoi, în pe
rioada următoare, lipsind legumele 
respective, să se producă un gol 
în aprovizionare.

Lipsa concentrării și specializării 
în producția legumicolă a generat 
multe neajunsuri la valorificare, 
în trecut, fiecare cooperativă agri
colă, la solicitarea organelor de 
valorificare, cultiva sortimente 
numeroase, dar pe suprafețe mici 
și din această cauză nu se putea 
realiza o cantitate suficientă de 
produse care să poată fi preluată 
și transportată economic. Camioa- 

’ nele trebuiau să colinde dintr-o 
unitate în alta pentru a putea 
strînge un transport.

O altă problemă pe care vreau 
s-o ridic. Ce e bine să se contrac
teze ? Suprafața cultivată
producția de legume care ur
mează să o livreze fiecare unitate 
agricolă ? După mine, este necesar 
să se aibă în vedere pro
ducția. Și iată de ce. De cele 
mai multe ori, de pe aceeași 
suprafață se obține o recoltă mai 
mare, iar unitatea respectivă are 
pretenția să fie ridicată întreaga 
cantitate de legume realizată. In 
acest an, de exemplu, unitățile a- 
gricole au oferit de 4 ori mai multă 
varză decît a fost contractată. Ace
lași lucru se întîmplă cu legumele 
timpurii. Dacă se contractează un 
hectar de spanac contîndu-se că de 
pe această suprafață se realizează 
3 tone, dar de fapt se obțin 12 tone, 
unitatea contractantă trebuie să 
preia întreagă această cantitate. De 
aceea, eu cred că ar trebui să se 
contracteze producția. Bineînțeles 
că acest lucru impune multă răs
pundere din partea cooperativelor 
agricole pentru realizarea în între
gime a cantităților care urmează 
să fie produse din fiecare sortiment 
și pentru' respectarea termenului

sau

de livrare stabilit pentru ca piața 
să fie aprovizionată continuu și 
din abundență.

Problema concentrării și specia
lizării producției de legume a fost 
discutată amănunțit în departa
mentul nostru. S-a făcut și un 
instructaj în această privință. Re
zultatele obținute pînă acum, re
flectate în contractele care se în
cheie cu unitățile agricole, nu sînt 
satisfăcătoare. Acțiunea trebuie ur
gentată pentru ca unitățile produ
cătoare să-și poată asigura condi
țiile necesare în vederea obținerii 
cantităților și sortimentelor de le
gume contractate și livrării aces
tora la termenele convenite.

Experiența unei
regiuni

în cooperativele agricole din 
regiunea Ploiești au fost obți
nute realizări în ce privește 
concentrarea și specializarea în 
producția de legume. Ele se 
reflectă în sporirea producției 
la hectar, care este mai ridi
cată decît în alte regiuni din 
țară. In bazinul legumicol Bu
zău, de exemplu, unde revine 
o suprafață mai mare cu le
gume de fiecare unitate, s-au 
obținut cele mai mari recolte 
de legume la hectar.

Așa cum arăta tov. D. Vlad din 
cadrul Uniunii regionale Ploiești 
a cooperativelor agricole de pro
ducție, sub aspectul specializării, 
rezultatele obținute pînă acum nu 
au fost mulțumitoare. De aceea, 
uniunea regională, consiliul agri
col regional și întreprinderea de 
valorificare a legumelor și fructe
lor, avînd sprijinul stațiunii expe
rimentale de la Buzău, au studiat 
problema concentrării și specializă
rii. S-a pornit de la cunoașterea și 
dezvoltarea tradiției locale în ce. 
privește cultivarea legumelor. în 
fiecare raion s-a organizat o ședin
ță de lucru în care s-au analizat 
posibilitățile îmbunătățirii produ
cerii legumelor. S-au format comi
sii care au mers în cooperativele 
agricole pentru a sta de vorbă cu 
cooperatorii. Pe baza discuțiilor au 
putut fi stabilite unele măsuri care 
să ducă la extinderea culturii le
gumelor în unele cooperative agri
cole și stabilirea celor mai potri
vite sortimente. La Buzău, de 
exemplu, unde suprafețele cu le
gume se irigă în proporție de 100 
la sută, se vor cultiva îndeosebi 
roșii și ceapă. Cooperativa agri
colă Matei Voievod din Tîrgoviște 
va deveni o mare cultivatoare de 
roșii, cea din Bălenii Sîrbi va pro
duce îndeosebi rădăcinoase. Tov. 
D. Vlad relata că în regiunea Plo
iești s-a acordat o mare atenție 
producerii legumelor timpurii. In 
acest scop, uniunea regională a în
treprins unele măsuri menite să 
ducă la extinderea serelor și răsad
nițelor. S-a studiat posibilitatea 
folosirii apei calde reziduale de la 
rafinăriile Brazi și Teleajen, de la • 
Fabrica de zahăr Buzău. Prin coo
perare, 3 cooperative agricole au

în organizarea concentrării și 
specializării producției de legume 
sînt interesate, în primul rînd, uni
tățile producătoare — gospodăriile 
de stat și cooperativele agricole — 
deoarece aceasta este o condiție 
importantă a sporirii eficienței e- 
conomice în legumicultură. Cum 
văd unitățile agricole această ac
țiune? Ne răspunde tov. D. Jirea- 
dă, inginer agronom la cooperativa 
agricolă Adunații-Copăceni, raio
nul Giurgiu.

„Eu vorbesc de pe poziția produ
cătorului. In cooperativa noastră, 
cultura legumelor reprezintă o ra
mură de producție importantă. 
Producem culturi timpurii și suc
cesive : începem cu ardei, roșii, ca 
apoi să urmeze varza, ardeii, go- 
goșarii și castraveții de toamnă. 
Concentrarea și specializarea în 
legumicultură este absolut necesa
ră, cu atît mai mult cu cît coope
rativa noastră se află în bazinul 
de~ aprovizionare a Capitalei. Și 
iată de ce. In anii buni, toată lu
mea vrea să cultive legume, ca în 
anii mai puțin favorabili să le a- 
bandoneze. Eu sînt de părere că 
cine se ocupă de legume, să se 
ocupe cu adevărat și să obțină re
zultate superioare în toți anii.

Eu consider că acțiunea de con
centrare și specializare va putea 
fi realizată mai ușor dacă cre
ditele vor fi repartizate în mod 
chibzuit. Acum, fiecare primește 
cite puțin din volumul de credite. 
Ele trebuie acordate acelor coope
rative agricole care cultivă supra
fețe ^mari cu legume, se speciali
zează în această ramură și au ne
voie să-și dezvolte o bază mate
rială corespunzătoare.

★

Din discuțiile purtate a reieșit 
. că fiecare legumă are, pentru a- 

provizionare, rostul ei și belșugul 
constă în a avea un sortiment cît 
mai larg. De aceea acțiunea de 
concentrare și specializare urmă
rește crearea acestui belșug de 
produse. Ea se realizează însă prin 
restrîngerea numărului de unități 
care să livreze producția marfă în 
zonele care întrunesc cele mai 
bune condiții naturale și economi
ce. Specializarea va face cu pu
tință ca unitățile agricole să li
vreze partizi mai mari de legume 
din anumite sortimente, ceea ce 
duce la creșterea balității și ușu
rarea transportului.

Acțiunea de concentrare și 
specializare a producției de le
gume nu se poate realiza în
tr-un singur an. Acum se face pri
mul pas și apoi, pe măsură ce re
zultatele vor deveni evidente, ea 
va continua. Trebuie procedat cu 
curaj dar nu fără a se face o ana
liză economică temeinică în fie
care unitate agricolă.
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In educația copiilor, 
încă de la cea mai frage
dă vîrstă, muzica are un 
rol deosebit. Acționînd a- 
supra sensibilității, gândi
rii și voinței, muzica dis
pune de vaste și variate 
posibilități de a contri
bui la dezvoltarea armo
nioasă a personalității 
copiilor și la formarea 
profilului lor moral-cetă- 
țenesc.

Atracția copilului pentru 
ritm și sunet constituie o 
însușire firească a vârstei. 
Cultivată, ea duce la o 
legătură permanentă cu 
muzica, pe cînd dacă e 
neglijată dispare cu 
timpul și cu alte preocu
pări. Din acest motiv tre
buie acordată o deosebită 
atenție problemei educa
ției muzicale, încă de la 
vârsta preșcolară și a pri
melor clase elementare. 
Educația muzicală, pentru 
a-și atinge scopul, trebuie 
începută la vârsta copilă
riei. Dezvoltând în rîndul 
tinerei generații de viitori 
cetățeni ai țării interesul 
și dragostea pentru mu
zică, contribuim la crea
rea unei ambianțe favora
bile înfloririi artei muzi
cale și prin aceasta la îm
bogățirea și înnobilarea 
vieții spirituale a societă
ții noastre.

Vorbind despre obliga
țiile oamenilor de artă 
față de cea mai tînără 
generație a țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
spus la Consfătuirea de 
constituire a Consiliului 
Național al Organizației 
Pionierilor : „Compozitorii 
noștri datorează de ase
menea copiilor și tinerilor 
lucrări mai multe și mai 
inspirate, de toate genu
rile, în primul rînd inspi
rate din viața și lupta po
porului nostru, care să le 
satisfacă nevoia de a cîn- 
ta, de a-și manifesta vi
talitatea, elanurile vîrstei".

Creația muzicală pentru 
copii cuprinde genuri nu
meroase și variate. Unele 
sînt destinate a fi execu-, 
tate chiar de copii, altele 
doar audierii de către ei. 
Articolul de față se ocu
pă de genul care are cea 
mai mare pondere în edu
cația muzicală a maselor 
largi de copii, și anume 
cîntecul pentru copii.

Cîntecul simplu, la o 
singură voce, cunoaște 
cea mai mare răspândire 
la copiii de toate vîrstele. 
Este cîntat atît de preșco
lari cît și de școlari, pre
tutindeni : la grădiniță, la 
școală, acasă, în excursii, 
la diferite manifestări. E 
purtat pe buzele a mii și 
zeci de mii de copii, în 
conștiința cărora lasă înti
părite ideile, imaginile 
sentimentele pe care 
conține.

în general se scriu și se 
execută numeroase astfel 
de cîntece.» Nu toate se 
bucură însă de aceeași 
adeziune din partea copii
lor. Unele sînt însușite cu 
ușurință, îndrăgite și cîn- 
tate cu multă plăcere, al
tele dimpotrivă sînt învă
țate cu dificultate și cîn- 
tate fără prea mult entu
ziasm, Explicația constă 
fără îndoială în aceea că 
multe dintre lucrările scri
se în acest gen nu întru
nesc condițiile viabilității.

în crearea cîntecelor 
pentru copii, în primul 
rînd, trebuie acordată o 
deosebită atenție textelor. 
Copiii își au o sferă de 
interes a lor (natura, plan
tele, animalele, mediul fa
miliar, relațiile cu alți co
pii) în care trebuie să pă
trundem pentru a-i putea 
îndruma apoi spre dome
nii mai complexe, dezvol- 
tîndu-le dragostea pentru 
școală, muncă, patrie, 
pentru trecutul și realiză
rile de azi ale poporului 
nostru. E foarte important 
ca versurile să fie ferite 
de abstracțiuni, să se ba
zeze mai ales pe imagini, 
în conformitate cu modul 
de a gîndi al copilului. 
Din păcate, în aceste tex
te mai întîlnim adesea 
formalisme, platitudini și 
locuri comune, cuvinte de 
prisos și imperfecțiuni de 
construcție. Trebuie știut 
că orice stîngăcie ritmică 
sau metrică a versurilor, 
nesesizabilă la o simplă 
lectură, este scoasă la 
iveală și considerabil e- 
xagerată prin muzică.

în ceea ce privește me
lodia cîntecului pentru co
pii și aici trebuie să fie 
respectate cîtova cerințe. 
Mulți cred că nimic nu 
osie măi ușor decît de a
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se scrie astfel de cîntece, 
în care, nefiind necesare 
alte mijloace de expresie, 
totul se reduce la puțină 
inventivitate melodică. E 
o părere greșită, deoa
rece în artă restrîngerea 
mijloacelor de expresie 
nu ușurează sarcina crea
torului, ci dimpotrivă îi so
licită mai multă atenție și 
pricepere în utilizarea 
celor care îi rămîn la dis
poziție.

într-un cîntec simplu la 
unison, neexistînd alte 
mijloace în afară de linia 
melodică, aceasta trebuie 
să fie deosebit de expre
sivă și înzestrată cu o 
mare plasticitate, pentru 
a putea sugera atmosfera 
și imaginile poetice ale 
textului. “ 
lată în

Foarte fin cize- 
baza unor trăsă-

Și 
le

furi intonaționale 
teristice copiilor și 
elemente fundamentale 
ale limbajului popular, ea 
va dezvolta cele mai 
bune tradiții ale cîntecu
lui nostru pentru copii, 
prin îmbinarea a două 
atribute esențiale : simpli
tatea, alături de noblețea 
exprimării. Ca și în cazul 
textului, trebuie să luptăm 

. și aici cu tot simțul răs
punderii împotriva facilu
lui, a lipsei de bun cjust, 
cu care uneori este aco
perită noțiunea de simpli
tate.

Compozitorul mai tre
buie să fie atent și la di
ficultățile de executare a 
cîntecului, înlăturîndu-le 
pe cele inutile — bine
înțeles.prin soluții care să 
nu afecteze nivelul lucră
rii. Vocea, auzul și simțul 
ritmic al copiilor nu sînt 
încă suficient formate, 
ceea ce duce la limitarea 
posibilităților de interpre
tare din partea lor a unor 
melodii mai dificile, cu o 
extensiune prea mare a 
vocii, cu succesiuni difi
cile de intervale și cu o 
ritmică mai complicată, 
limite de care trebuie să 
ținem seama. Din acest 
punct de vedere este re
comandabil pentru com
pozitor să se consulte cu 
cei care, ocupîndu-se de 
instruirea copiilor, cunosc 
bine aceste lucruri — și, 
mai ales, să experimen
teze fiecare cîntec înain
te de a-i da forma defini
tivă.

O problemă
de delicată a cîntecului 
pentru copii se ivește 
apoi cu ocazia trecerii la 
cîntecul la două voci. 
Aici apar două planuri 
sonore, conferind muzicii 
o nouă dimensiune, ase
mănătoare cu spațialita- 
tea în pictură. Copilul va 
trebui să pătrundă pe ne
simțite în acest domeniu, 
nou pentru el, cucerindu-1 
cu încetul.

Din nefericire, în practi
ca obișnuită, această 
trecere se produce dintr-o 
dată, abordîndu-se fără 
trepte intermediare cînte
ce armonizate 
voci. în aceste cîntece o 
voce execută 
propriu-zisă, ca și pînă a- 
cum ; în schimb, cealaltă 
este obligată să lupte din 
greu cu o linie melodică 
întortocheată, lipsită de 
un sens și o expresivitate 
proprie. însușirea și exe
cutarea ei concomitent cu 
cealaltă voce vor întîmpi- 
na serioase dificultăți, 
răpind copiilor plăcerea 
de a cînta și scăzîndu-le 
interesul pentru muzică.

Am arătat, în altă parte, 
că trecerea la două voci 
se face cu mai multă ușu
rință prin combinarea a 
două melodii independen
te decît prin armonizarea 
unei melodii. Utilizînd cî- 
teva procedee întîlnite în 
muzica populară am de
monstrat, într-un volum 
de cîntece, variatele mo
dalități. prin care copiii 
pot transforma jucîn- 
du-se, un cîntec învățat la

o singura voce, într-un 
cîntec la două voci. Con
sider că este necesară 
crearea unui repertoriu cît 
mai vast de astfel de cîn
tece, care să constituie 
prima treaptă a 
la două voci. El 
tribui în același 
educarea auzului 
în direcția perceperii mai 
multor planuri sonore, 
ceea ce le va ușura dru
mul spre înțelegerea mai 
tîrziu a unei muzici com
plexe, cum este muzica de 
cameră și simfonică.

în afară de cîntecul 
pentru copii propriu-zis, 
mai există și alte genuri 
întîlnite în activitatea mu
zicală a copiilor : jocurile 
muzicale, povestirile și 
scenetele muzicale — cul
tivate de compozitori în 
măsură mai mică. De cele 
mai multe ori, în monta
rea unor asemenea sce
nete, profesorii și educa
torii nu dispun de lucrări 
compuse anume și se 
mulțumesc să adapteze, 
cu mai multă sau mai pu
țină competență, diferite 
arii de circulație.

în practică aceste ge
nuri sînt foarte răspândite 
și se bucură de o deose
bită apreciere din partea 
copiilor, fapt explicabil, 
deoarece aici muzica este 
încadrată în activități 
predilecte la această vîr- 
stă : jocul, fabulația și 
dramatizarea. Printr-o 
contribuție directă a com
pozitorilor s-ar putea crea 
și în aceste genuri mai 
multe lucrări și de un ni
vel artistic mai ridicat.

Țlnînd seama de imen
sa importanță a cîntecului 
pentru copii, se impune 
necesitatea de a acorda o 
deosebită atenție condi
țiilor în care acesta este 
publicat și difuzat.

Ar fi utilă înființarea u- 
nei colecții periodice de 
cîntece. în paginile aces
tei publicații, rod al unei 
colaborări competente a 
compozitorilor, pedago
gilor, literaților, plasticie- 
nilor, ar putea fi prezen
tate cîntece, jocuri muzi
cale, povești și scenete 
muzicale. Ar constitui un 
prețios ajutor pentru edu
catori, iar pentru copii un 
prilej de delectare, răs
foind, sau citind chiar, 
paginile frumos ilustrate.

trecerii 
ar con- 
timp la 
copiilor

(Urmare din pag. I)

deosebit

la doua

melodia
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e FALSTAFF : PATRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21. 
© FAUST XX : REPUBLICA (completare Pilula) 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
0 CEI 7 DIN TEBA : LUCEAFĂRUL (completare Mi
metism) — 8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (la ambele 
completarea începutitl), EXCELSIOR (completare 
Pilula) — 10; 12,15; 1.4,30 16,45; 19; 21,15, MODERN 
(completare „Eu") — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
e OMUL DIN RIO : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, TOMIS — 10,15; 13,30; 15; 17,30; 20,30, 
GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ultimele două cinema
tografe completarea începutul), RAHOVA — 10; 15; 
17,30; 20, FLAMURA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ' 
(la ambele completarea Pata).
® MARILE MANEVRE : CINEMATECA — 10; 12; 14; 
16,30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30; GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,45;. 17,30; 
20,30 (la ambele .completarea Consfătuirea <le consti
tuire a Consiliului Național al organizației pionierilor). 
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINU
NATA ANGELICA — cinemascop : LUMINA — 8; 12; 
16,15; 20,30, FLA'CĂRA — 15; 19.
• CIMARON — cinemascop : VICTORIA — 9,15;-11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30 (la ambele completarea Pata), GIULEȘTI — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, AURORA — 8,15; 10,30; 12,45;
15,15; 17,45; 20,15 (la ambele completarea Scoica), FLO- 
REASCA (completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Hunedoara) — 9,30; 12; 15; 18; 20,45. 
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : CENTRAL (comple
tare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45; DRUMUL SĂRII (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20,30.
e POVESTEA PROSTIEI MELE : UNION (completare 
Copiii... iar copiii) — 15,30; 18; 20,30.
» PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
e COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : DOINA (comple
tare Plasma — 500) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
O OMUL A IEȘIT ÎN COSMOS — MIMETISM 
DINCOLO DE CERCUL POLAR ; TIMPURI NOI 
9—21 în continuare.
0 MINUNATA ANGELICA — cinemascop : DACIA — 
8,30—14.30 în continuare ; 16,45; 19; 21, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© WARLOCK — cinemascop : BUZEȘTI—9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30, MIORIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. 
0 ZORBA GRECUL 1 VITAN (completare Margareta)
— 15,15; 18; 20,30.
e FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : ARTA — 9; 12,30; 16;.19,30.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : MUNCA 
(completare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului ro
mânesc) — 16; 18,15; 20,30.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop I 
POPULAR (completare Frunze) — 15.30; 18; 20,30.
® LALEAUA NEAGRĂ — Cinemascop : VIITORUL — 
11; 15,30; 18; 20,30.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : 
GREȘUL — 15,15; 18; 20,45.
9 TUNELUL — cinemascop : LIRA (completare
— 15,30; 18; 20,30.
0 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : FERENTARI — 
18; 20,30.
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PRO-
Pata)
15,30:

de operă și balet : BAL MASCAT — 19,30. 
de stat de operetă : ȚARA SCRISULUI —

® Teatrul 
o Teatrul
19.30,
o Teatrul
EURIDICE — (sara oruaio; : uabhuaha —
15.30, NUNTA 1NS1NGERĂTĂ — 20.
© Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20. 
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : HEDDA GABLER (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat Brăila) — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUA ORFELINE — 19,30, (sala Studio) : 
SCAUNELE — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETfi-CONCERT 
— 20.
® Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL ÎN NORI
9.30, MONSTRUL DIN SAMARCAND — 15,30.
ffl Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : SEARĂ DE TEATRU RO
MANESC — 20.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IAR
MAROCUL PITICULUI CLIP — 16,30, (sala “ 
Academiei) : POVESTEA PORCULUI — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sală 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
fl Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
telor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNA
ȚIONAL — 19,30.

Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
— 19,30, (sala Studio) : CASTILIANA —

din str.
Savoy) :
Sindica-

Respectabilului titlu de profesor 
i se alătură frecvent atribute mai 
mult sau mai puțin concludente. 
Cel mai definitoriu mi s-ar părea 
animator, adică creator de efer
vescență spirituală.

Acum 21 de ani m-am întors în 
școala în care am fost elev. De data 
aceasta, ca profesor. Școala trăia 
în amintirile mele ca o casă mare 
și ciudată, cu ziduri masive, ca de 
cetate. Aceste ziduri erau acoperite 
cu o tencuială, în care se puseseră 
cioburi de sticlă pentru a nu fi es
caladate. Erau mai potrivite pentru 
o închisoare.

La data cînd am revenit'în școa
lă ca profesor, noua profesoară de 
științe naturale fugise din clasă 
ca de frica... iadului. Dar ce se în
tâmplase ?... Cînd și-a început lec
ția, s-a adresat clasei astfel : „Co
pii, azi o să învățăm despre...". A- 
tunci unul s-a sculat și a spus :

— Nu sîntem copii I...
— Desigur, copii sînteți, i-a răs

puns blind și cu emoție în glas.
— Vă rog să fiți ceva mai poli

ticoasă, i-a ripostat un vlăjgan.
Profesoara, cum era și firesc, s-a 

făcut roșie la obraz și l-a irivitat 
să părăsească clasa. Vlăjganul nici 
nu s-a sinchisit și i-a răspuns cu 
același ton :

— Mai întîi aceasta nu e clasă, 
ci laborator !

— Ești un diavol obraznic, l-a 
apostrofat profesoara, enervată 
peste măsură.

— D-voastră sînteți ca profe
soarele de altă dată.

Ea a. început să strige și să lo
vească, apoi a părăsit clasa, mai 
bine zis a fugit.

Firește, întîmplarea pomenită ar 
putea suscita comentarii îndelungi,

de prof, emerif 
Sfelian PÂUN

mai lungi decît spațiul oferit 
ticolului de față. Ele ar impune 
însă ■ în final o unică concluzie : 
colega noastră a eșuat în încer
carea sa de a se impune clasei da
torită faptului că n-a reușit să stîr- 
nească interesul elevilor, ci obrăz
nicia lor. Nu era un creator de 
efervescență spirituală ; era un om 
care, probabil, și-a ales greșit pro
fesia.

Mi se pare edificator însă, pen
tru ceea ce înseamnă profesorul- 
animator, activitatea și conduita 
unui director, numit în fruntea 
școlii noastre puțin înainte de în
tâmplarea relatată. Era foarte tî- 
năr, să fi avut 25 de ani. Avea în 
firea lui multă severitate, dar și 
mult calm, generate de o mare, dra
goste pentru copii. Ne-a impresio
nat plăcut că și-a început munca 
cu o mare adunare a școla
rilor, în care le-a spus din ini
mă, de-a dreptul, ceea ce vrea de 
la ei,. ceea ce se cere de la. ei, ceea 
ce trebuie ;șa-, fie pînd vovtermina 
liceul. (în treacăt fie spus, sînt pe 
deplin convins că un cuvînt bine 
adresat clasei, școlii, din partea 
dascălului are o mare însemnăta
te. Adeseori nu știm să le vorbim, 
în așa fel încît tinerii să ne sim
tă voința, cultura și personalita
tea). Profesorilor le-a cerut să-și 
însușească neobosit măiestria 
dagogică, să fie îndrăzneți, să 
inițiativă. Atitudinea lui era 
duitoare pentru dezideratul 
sentimentele,

proporțional — dintre încheierea 
unei cercetări și finalizarea ei. Efi
ciența unei cercetări este cu atît 
mai mare cu cît soluția teoretică 
adusă își găsește mai grabnic apli
care, răspunde la timp unei nece
sități a producției. Aceasta presu
pune ca știința să-și orienteze in
vestigațiile spre nevoile cele mai 
stringente ale producției, iar la 
rîndul ei, producția să cunoască 
și, mai ales, să aplice, cu maxi
mum de rapiditate posibilă, roa
dele cercetărilor.

Aș menționa, în această ordine 
de idei, ca cercetări valoroase, re
zultatele obținute privind tehnolo
giile de fabricare a catalizatorilor 
industriali, care au dus la accele
rarea unor procese de producție în 
industria chimică, sau cercetările 
în domeniul sudurii cu plasmă, 
care au permis construirea plas- 
matroanelor — instalații de sudură 
cu jet de plasmă — folosite cu 
viteze și randamente superioare la 
sudura metalelor. Rapid și-a găsit 
aplicare industrială, tocmai fiind
că a răspuns unor necesități pre
sante, filtrul electrostatic pentru 
desprăfuirea coșurilor la fabricile 
de ciment, în industria chimică sau 
la centralele termice, elaborat la 
Institutul de cercetare și proiectare 
pentru industria electro-tehnică 
(I.C.P.E.) și produs de întreprinde
rea „Electrotehnica" din Bucu
rești.

Din păcate, nu sînt însă rare ca
zurile cînd, după încheierea inves
tigațiilor de laborator, cercetătorii 
sînt obligați să depună un impor
tant volum de muncă pentru ca 
efortul lor științific să se concre
tizeze într-o realitate industrială. 
Construirea de prototipuri, de in
stalații pilot pentru încercări pe 
scară mai largă și pentru elabo
rarea parametrilor necesari proiec
tării instalațiilor industriale con
stituie, uneori, adevărate „curse 
cu obstacole" în calea finalizării 
unor cercetări și, cu fiecare lună 
care trece, timpul nu face decît să

deprecieze valoarea cercetării. De
sigur, aceasta nu înseamnă, câtuși 
de puțin, o pledoarie pentru apli
carea pripită, insuficient studiată 
sub diversele raporturi tehnice și 
economice, a cercetărilor în indus
trie. Dar verificarea nu poate, în 
nici un caz, constitui un motiv 
pentru prelungirea la nesfîrșit în 
faze pilot sau experimentale. In« 
vestigații prețioase,» care ar putea 
aduce considerabile avantaje eco
nomice, întâmpină rezistențe pro
venind din rutină sau perspectivă 
limitată. Nu aș putea să atribui 
decît unor asemenea cauze feluri
tele pretexte prin care uzina „E- 
lectroputere“-Craiova a tergiver
sat și apoi a refuzat să asimileze 
o serie unitară de descărcătoare de 
înaltă tensiune (aparate impor
tante pentru protecția rețelelor 
noastre energetice) elaborate în 
urma unor minuțioase studii ale 
unui colectiv de la I.C.P.E. și care 
aduceau importante avantaje eco
nomice. Problema timpului se 
pune unor cadre tehnico-adminis- 
trative din întreprinderi sub acest 
unghi de vedere : ce este mai ren
tabil, să se evite irosirea de timp 
pentru asimilarea unor procedee 
noi continuîndu-se producția cu
rentă pe vechile baze sau, dimpo
trivă, să se accepte un sacrificiu, 
o „pierdere" de timp temporară, 
legată de întreruperile pe care le 
presupune uneori o schimbare de 
tehnologie, pentru a se introduce 
procedee de productivitate și ran
dament sporite, care permit com
pensarea grabnică a timpului, „a- 
mortizarea rapidă a noului" și apoi 
cîștig continuu ?

O folosire intensivă a factorului 
timp cere să se îmbine rațional ur
mărirea rezultatelor obținute pe 
plan mondial cu dezvoltarea cerce
tării proprii, evitîndu-se orice uni
lateralitate— atît în sensul nepar- 
curgerii etapelor străbătute de 
acum de știința mondială, cît și al 
orientării spre așteptarea pasivă a 
progreselor realizate de alții. 
Câștiguri mari de timp pentru ști
ința românească se pot obține 
printr-o bună organiza're a muncii

în cadrul fiecărui colectiv de cer
cetare, cît și printr-o bună coordo
nare a eforturilor depuse pe an
samblul diverselor colective. Exis
tența Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, îndreptând acti
vitatea oamenilor de știință spre 
soluționarea convergentă a princi
palelor teme ridicate de dezvolta
rea economică și culturală a țării, 
reprezintă în această direcție un 
prețios instrument.

In multe cazuri, constituirea 
unor colective complexe de spe
cialiști oferă posibilitatea unei ac
celerări a investigației. In dome
niul electrotehnicii, de pildă, cerce
tarea ar progresa mai rapid prin 
coordonarea și colaborarea efortu
rilor fizicienilor, metalurgiștilor, 
chimiștilor, economiștilor. Consfă
tuirile unor astfel de colective, de 
specialități complementare, ca și 
organizarea colaborării dintre cer
cetători și proiectanți, încă pe par
cursul investigațiilor, crearea unui 
grup de specialiști care să facili
teze găsirea mai rapidă a unui 
„limbaj comun" între colectivele 
de cercetare și cele de producție 
etc. pot conduce spre aplicarea 
unor metode de lucru tot mai 
eficiente.

Faptul că știința modernă se află 
în permanentă întrecere cu timpul, 
că gradul de eficiență al cercetării 
e conferit de cele mai multe ori 
de viteza de aplicabilitate a rezul- 
tateloi- dobîndite nu poate fi, de
sigur, înțeles ca o pledoarie pen-

tru restrîngerea cercetărilor fun
damentale, chiar și în unele ca
zuri cînd aplicațiile practice nu se 
întrezăresc imediat la orizont. 
Știința modernă cunoaște exemple 
ilustre — ca descoperirea pe cale 
teoretică de către Louis de 
Broglie a proprietăților ondulatorii 
ale particulelor elementare (în 
1924), sau considerentele lui Albert 
Einstein, publicate în 1916, despre 
bazele teoriei relativității — cînd 
cercetări de esență pur fundamen
tală au condus mai tîrziu la aplica
ții practice ce au revoluționat ști
ința și producția.

In încheiere, aș vrea să arăt că 
timpul a încetat de a mai constitui 
o „noțiune amorfă", devenind un 
bun foarte prețios atunci cînd este 
folosit rațional. Mărețele sarcini 
puse de actualul cincinal în fața 
oamenilor de știință, ca și a între
gului popor, creează, în conștiința 
fiecăruia dintre noi, necesitatea de 
a reflecta asupra factorului timp, 
pentru o cît mai mare contribuție 
la ridicarea edificiului luminos al 
socialismului în țara noastră.

Pentru prima oară posedăm un 
program unitar al cercetării știin
țifice, care prevede teme de in
vestigație planificate pe mai mulți 
ani, precum și termene de înde
plinire. Același patriotism fierbin
te care mobilizează întregul nostru 
popor în realizarea obiectivelor cin
cinalului înainte de termenele fi
xate însuflețește și energiile crea
toare ale oamenilor de știință.

18,00 Pentru copii și tineretul școlar :
— Filmul : „Excursie de duminică".
— Studioul pionierilor.
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Desene animate.
Orașele muzicii... Dresda. Prezintă : 
Debuturi.

18,50 —
19,00 —
19,20 —
19,23 —
19,30 —
20,00 —
21,00 — Filmul artistic 1 „Van Gogh".
22,40 — Telejurnalul de noapte.

lui, bucuria sau întristarea în fața 
succeselor sau insucceselor școla
re să aibă o influență binefăcă
toare asupra elevilor. El s-a bucu
rat în ochii școlarilor de o auto
ritate meritată.

Spiru Haret spunea cîncMa: 
„Dacă învățătorul ar considera ro
lul său terminat îndată ce a dat 
strict cantitatea, și felul de muncă 
pentru care este plătit, el ar fi un 
bun funcționar, dar nu ar merita 
numele de apostol cu care Se glo
rifică și nu ar fi un bun patriot". 
Cuvintele citate mi se par de o 
deosebită actualitate ; ele definesc 
esența atributului de animator al 
profesorului, mai ales în munca 
educativă. Căci dezvoltarea multi
laterală a tinerelor generații ce nfe 
sînt încredințate este de necon
ceput nu numai fără însușirea ma
rilor realizări ale științei, dar și 
fără un contact strîns și perma
nent cu marile valori etice și ar
tistice ale epocii. Prin antrenarea 
elevilor în cercurile literare, dA' 
pictură, muzică, în orchestre sim
fonice, în cercurile de teatru etc. 
reușim să valorificăm nu numai 
înclinațiile artistice ale elevilor, ci 
să cultivăm sentimentele de uma- 

■ nitate, prietenie, respect, spirit to- 
vărășesț, dragostea de adevăr și 
de frumos. Se vorbește eu mîndrie 
îndreptățită despre astfel de acti
vități, dar cred că potențele lor 
nu sînt încă pe . deplin valorificate 
în toate școlile.

Gîndindu-mă la profesor ca la un 
creator de efervescență spirituală, 
îmi revine în memorie Nicolae Bu- 
zea din comuna Strachina, așe
zată în inima Bărăganului. El se 
poate mîndri că în decursul ulti
milor douăzeci de ani pe care i-a 
petrecut în comuna amintită a do- 
bîndit dragostea și recunoștin" 
sutelor de tineri cărora le-a c 
lăuzit primii pași spre știința de 
carte. Deosebit de meritoriu îmi 
apare la acest învățător faptul 
că știe să privească copiii nu nu
mai ca elevi așezați în bănci, ci și 
în perspectiva lor de devenire u- 
mană. Mă gândesc de asemenea la 
profesorul Constantin Popescu, care 
predă fizica și chimia la Liceul din 
Turnu-Măgurele. Pe acest om nu 
l-am auzit plîngîndu-se vreodată 
de indisciplina elevilor săi. De ce? 
Răspunsul mi l-a dat chiar dîn- 
sul : „La drept vorbind, această 
problemă nu m-a neliniștit nicio
dată. Nu fiindcă nu dau atenție 
disciplinei. Dar mi-am dat seama 
că dacă la lecție atenția elevilor 
este captată, dacă exigențele mo
rale pe oare le formulezi pătrund 
în conștiința lor, se cristalizează 
pe neobservate o disciplină ire
proșabilă". Aș adăuga la cele ci
tate doar faptul că la crearea cli
matului ce domină în clasele unde 
predă acest coleg a avut un ro,l 
deosebit exemplul profesorului, al 
profesorului care știe să fie un a- 
nimator al colectivului pe care-1 
instruiește și-1 educă. Exemple si
milare s-ar putea aminti, firește, 
multe. Un rol hotărîtor are pre
gătirea politică și nivelul înalt al 
culturii profesorului în cucerirea 
autorității și a respectului, exem
plul personal al educatorului. 
O anumită faptă a educato
rului devine, foarte adesea, un su
biect de discuție nu numai între 
educatori și elevi, ci și între pă
rinți.^ Iată, un cetățean îmi înmî- 
nează o scrisoare în care profeso
rul Ion Cîrjilă, director al unei 
școli generale, scrie prietenului său 
următoarele : „în ceea ce privește 
ungerea mea ca director de școală, 
află că îmi convenea de minune 
ca profesor. Trei, patru ore pe zi, 
apoi pălăria pe o ureche și nu ml 
mai prindeai prin școală. Acum 
îmi bat eu capul cu toți...". Cazul 
acesta este, desigur, o excepție. Nu 
e de mirare că Ion Cîrjilă nu se 
bucură de autoritate nici în fața 
elevilor și a profesorilor nici în 
fața părinților. Este clar că un 
astfel de „educator" nu va putea 
să rezolve la nivelul cuvenit sar
cinile instrucției și educației din 
școală.

înaltul nivel al măiestriei peda
gogice și atitudinea cu adevărat 
comunistă a educatorului față de 
munca sa constituie premisele suc
cesului profesorului animator.
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însemnătata

general al Partidului,

antrenament al noului sezonScurt popas înaintea primului

înapoierea delegației P. C. H care

(Agerpres)

Retrospectiva Nicolae Dârâscu
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conflictelor militare, 
aprobă poziția Biroului 
a guvernului sovietic în 

vietnameză, consideră
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GHEORGHE RĂDULESCU

I

r

TELEGRAME EXTERNE
Consfătuirea conducerii

Miercuri seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Sofia, dele
gația condusă de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte .al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republicii So
cialiste România. în C.A.E.R., care 
a participat la cea de-a XX-a se
siune a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și a XXVII-a șe
dință a Comitetului Executiv al 

-C.A.E.R.
La înapoiere, în Gara de Nord, 

au fost prezenți tovarășii Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum și 
membri ai conducerii unor mini-

stere și instituții centrale econo
mice.

Au fost de față Ivan Mangov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
R. P. Bulgaria la București, 
membri ai ambasadei, .

★
în drum spre patrie, venind 

trenul de la Sofia, M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, a fă
cut miercuri un popas în Gara de 
Nord, unde s-a întreținut cu 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, și cu 
alte persoane oficiale române.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York a avut loc o consfătuire 
a conducerii Partidului Comunist 
din S.U.A. în raportul prezentat de 
secretarul
Gus [Hali, se subliniază necesitatea 
extinderii în S.U.A,- a frontului de 
luptă împotriva agresiunii 'ameri
cane în Vietnam.; „Acesț război, a 
arătat vorbitorul, a dus la izolarea 
Statelor Unite, pe arena internațio
nală, a provocat inflație și creș
terea costului vieții și a împiedicat 
înfăptuirea unor programe sociale 
în interiorul Statelor Unite". Ra
portorul a chemat la intensificarea 
luptei împotriva politicii guvernu
lui și a reacțiunii interne, P.C. — a 
spus G. Hali — trebuie să aibă în 
vedere posibilitatea prezentării 
unui candidat independent la vii
toarele alegeri prezidențiale.

Banca Națională a Republicii 
Socialiste România va pune în cir
culație, începînd de la data de 22 
decembrie 1966, un nou bilet de 
bancă de 3 lei imprimat cu denu
mirea statului, „Republica Socia
listă România".

în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 3 lei, 
precum și moneda metalică de 3 
lei, care sînt imprimate cu vechea 
denumire a statului „Republica 
Populară Română", vor continua 
să deplină putere circulatorie 
și vor cula paralel cu noul bilet 
de bancă de 3 lei.

Noul bilet de bancă de 3 lei este 
imprimat pe hîrtie albă avînd fili
gran în zig-zag pe întreaga supra
față a hîrtiei. Culoarea predomi
nantă a biletului este albastru des
chis și are imprimat pe față denu
mirea băncii emitente „Banca Na
țională a Republicii Socialiste 
România", stema țării, valoarea bi
letului, numărul de serie, numărul 
de ordine, anul emisiunii „1966", 
iar pe verso denumirea statului 
„Republica Socialistă România" și 
valoarea biletului.

EUROPENI" LA BASCHET

Cronica zilei
Miercuri dimineața, într-unul 

din pavilioanele Expoziției din 
Piața „Scînteii", s-a deschis o ex
poziție organizată de firma „Hol
ger Andreasen" din Danemarca. La 
deschidere, au participat reprezen
tanți ai Camerei de Comerț, con
ducători ai' unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior, spe
cialiști din diferite uzine. Expozi
ția cuprinde aparate cu raze X și 
Gamma, cu ajutorul cărora se fac 
radiografii industriale, în scopul 
detectării defectelor de fabricație 
în diferite sectoare de producție, 
între care prelucrarea metalelor, 
industria constructoare de mașini, 
a raselor plastice etc.

■Ar

Miercuri dimineață s-a f 
în Capitală, venind de la Moscova, 
acad. prof. dr. Aurel Moga, minis
trul sănătății și prevederilor 
le, conducătorul < 
blicii Socialiste 1____ .
participat la 
sfătuire a i . 
țările socialiste. în cadrul consfă
tuirii au fost dezbătute probleme 
privind învățămîntul de speciali- 

/ zare și perfecționare a cadrelor me
dicale superioare.

★

Miercuri după-amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația alcătuită 
din Victor Dușa, vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, și Dumitru 
Tudose, președintele cooperativei 
agricole din comuna Stoicănești, 
regiunea Argeș, care, la invitația 
Uniunii agricultorilor ciprioți — 
E.K.A., — au participat la cel de-al 

. IV-lea congres pancipriot al E.K.A.
★

Colectivul Teatrului „Lucia 
Sturdza-Bulandra" a părăsit Ca
pitala miercuri după-amiază, ple- 
cînd în Uniunea Sovietică, unde 
va întreprinde un turneu în cadrul 
acordului de colaborare culturală 
dintre cele două țări.

Alcătuit din 80 de persoane, co
lectivul teatrului va rămîne în 
Uniunea Sovietică pînă la sfîrșitul 
acestei luni și va prezenta pe sce
na Palatului Culturii din Lenin
grad și la Teatrul din Kremlin 10 
spectacole cu piesele „D-ale carna' 
valului" și „C

l I
înapoiat B 
Moscova, I

revederilor socia- | 
delegației Repu- |
România, care a 8 

la cea de-a VIII-a Con- | 
miniștrilor sănătății din | a1‘e4-o în nnHriil

I

șah Meciul de baraj 
Polihroniade- 
Perevoznic

In sala Constructorul din Capi
tală (str. 13 Decembrie) începe as
tăzi meciul de baraj Elisabeta Po- 
lihroniade — Margareta Perevoz- 
nic pentru desemnarea celei de-a 
patra jucătoare (din „zonalul" de 
la Vama) pentru turneul candidate
lor la titlul mondial de șah.

După cum se știe, în turneul zo
nal de la Varna cele două șahiste 
române s-au clasat pe locurile 4—5 
la egalitate de puncte (8), după 
Novara (R.D. Germană), Nicolau 
(România) și Asenova (Bulgaria).

Meciul cuprinde patru întîlniri 
care vor începe zilnic la ora 16,30.

Miercuri s-au înapoiat în Capi
tală, venind din Belgia, tovarășii 
Dumitru Ivanovici, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Stanciu Brătescu, șef de 
sector la C.C. al P.C.R., care au 
luat parte la lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului Co
munist din Belgia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Gheorghe 
Petrescu, Ion Teoreanu, 
secție la C.C. al P.C.R., 
Ștefan, prim adjunct de 
secție la C.C. al P.C.R., 
de partid.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS, 
recenta plenară a C.C. al P.C.U.S., 
după ce a ascultat și dezbătut ra
portul prezentat de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev, a adoptat o hotărîre prin 
care aprobă pe deplin și în între
gime linia politică și activitatea 
practică , a Biroului Politic al C.C. 
orientată spre 'înfăptuirea li
niei elaborate de Congresul al 
XXIII-lea al partidului în dome
niul politicii internaționale și al 
mișcării comuniste mondiale.

Plenara menționează că, ducînd 
lupta împotriva forțelor agresive 
ale imperialismului, aplicînd 
consecvență linia leninistă 
coexistență pașnică între state 
orînduiri sociale diferite, C.C. 
P.C.U.S. și guvernul sovietic
realizat continua consolidare a po
zițiilor internaționale ale U.R.S.S. 
Uniunea Sovietică aduce un mare 
aport la apărarea păcii generale și 
a securității popoarelor, la cauza 
luptei maselor de oameni ai mun
cii pentru libertate, pace și progres 
social.

Totodată, în calea normalizării 
situației internaționale și a conso
lidării păcii, politica agresivă a 
puterilor imperialiste, în primul 
rînd a imperialismului american, 
precum și a cercurilor revanșarde 
din R.F.G., arată hotărîrea, creează 
obstacole serioase. Este țiecesar să 
se dea și pe viitor o ripostă fermă 
forțelor războinice ale imperialis
mului și politicii lor de amestec în 
treburile interne ale altor țări și de 
ațîțare a

Plenara 
Politic și 
problema

necesar să se acorde și pe viitor 
sprijin multilateral luptei eroice a 
poporului vietnamez 
gresiunii criminale 
mului din S.U.A.

Acordînd o mare
cauzei consolidării securității eu
ropene, plenara consideră ca o sar-« 
cină importantă lupta pentru în
făptuirea principiilor expuse în 
Documentele Consfătuirilor de la 
Varșovia și de la București ale pri
milor secretari ai comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și ale conducătorilor 
de guverne ale statelor participanta 
la Tratatul de la Varșovia.

în hotărîre se arată că în actuală 
situație internațională este mai 
importantă ca oricînd consolidarea 
coeziunii și forței sistemului socia
list mondial, dezvoltarea colaboră
rii politice și economice între sta
tele socialiste, întărirea solidarită
ții internaționale a clasei munci
toare, sprijinirea popoarelor care 
luptă împotriva jugului colonial șî 
a neocolonialismului, înfăptuirea 
neabătută a liniei consolidării a- 
lianței cu forțele de eliberare na
țională.

Plenara C.C. al P.C.U.S., se arată 
în hotărîre, cheamă organizațiile 
de partid, pe toți oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică, ca prin 
munca lor creatoare să sporească 
și mai mult puterea economică șî 
militară a țării, să traducă în viață 
cu succes mărețele planuri ale con
strucției comuniste, stabilite de 
Programul partidului și hotărîrile 
Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S., să întîmpine cu cinste 
gloriosul semicentenar al Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

• Steaua București și Slavia Praga

la egalitate după două intilniri
Aseară la Praga, în cadrul „Cu

pei campionilor europeni" la bas
chet masculin s-au întîlnit echi
pele Slavia Praga șî Steaua Bucu
rești. După o dispută foarte strîn- 
să, meciul s-a încheiat cu scorul de

70—66 (42—35) în favoarea gazde
lor. Curo echipa Steaua cîștigase 
la’București tot cu 4 puncte dife
rență (76—72), conform regulamen
tului urmează ca în timp de 48 ore 
să se desfășoare al treilea meci ; 
acesta va avea loc, probabil, vineri 
la Praga.

După cum transmite agenția 
C.T.K., echipa bucureșteană a rea
lizat miercuri un joc foarte bine 
organizat, spectaculos și eficace. 
Din rîndurile ei s-au remarcat în 
special A. Novacek, Gh. Valeriu 
și D. Nosievici.

O selecție din lu
crările pictorului Ni
colae Dărăscu for
mează obiectul unei 
expoziții retrospecti
ve deschise miercuri 
după-amiază în 
Iile Muzeului de 
tă din Capitală, 
fost reunite aici
de lucrări de pictură 
și 43 de grafică — de 
la simple schițe pînă

■să- 
Ar-
Au
130

la ample compoziții 
în ulei — care cre
ează o imagine cu
prinzătoare a activi
tății artistului.

La festivitatea de 
deschidere a expozi
ției au adus un cald 
omagiu artistului, 
pictorul M. H. Maxy, 
directorul Muzeului 
de Artă, și acad. Vic
tor Eftimiu, unul din 
prietenii și admira-

torii lui Nicolae Dă
răscu.

După vernisaj, în 
cadrul manifestărilor 
Organizate de muzeu 
în scopul îmbinării 
muzicii cu plastica, a 
avut loc un concert 
prezentat de orches
tra „Camerata" a 
Conservatorului de 
stat „Ciprian Porum- 
bescu". (Agerpres)

Comitetele O. N. U
YORK 14. — Trimisul

Agerpres, Nicolae Iones-

din 
or-

Ele se desfășoară pe baza a două 
proiecte de rezoluție. în primul, 
prezentat de un grup de 14 state, 
printre, care și România, se cere 
retragerea tuturor trupelor State
lor Unite și ale celorlalte trupe stră
ine care ocupă Coreea de sud sub 
paravanul O.N.U., și dizolvarea așa- 
numitei „comisii O.N.U. pentru re- 
unificarea și refacerea Coreei". Al 
doilea proiect de rezoluție a tost 
prezentat de Statele Unite împre
ună cu alte cîteva țări.

în ședința din noaptea trecută, 
după o intensă activitate de culise, 
S.U.A. au reușit să impună adop
tarea în comitet a rezoluției lor 
procedurale prin care împiedică, 
de fapt, participarea reprezentan
ților R.P.D. Coreene la dezbateri. 
Potrivit acestei rezoluții sînt in
vitați numai reprezentanții Coreei 
de sud să participe la lucrări.

La dezbateri delegații multor țări, 
printre care și ai României, au a- 
tras atenția că nu pot avea loc 
dezbateri fructuoase cît se men
ține discriminare împotriva uneia 
din părțile interesate.

NEW 
special 
cu, transmite : în Comitetul pen
tru problemele economice și_so- 
ciale ale Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat, miercuri, dez
baterile în legătură cu unul 
cele mai importante puncte ale
dinii de zi și anume „Situația so 
cială în lume", Luînd cuvîntul, 
prezentanta României, Mia Groza, 
a subliniat interdependența obiec
tivă dintre domeniul economic și 
domeniul social.

Vorbitoarea a subliniat necesita
tea îmbunătățirii și intensificării 
activității O.N.U., îndreptată spre 
ameliorarea situației sociale în lu
me. în același timp „delegația ro
mână — a spus ea — consideră 
că elaborarea unei declarații de 
principii privind dezvoltarea socia
lă ar putea stimula eforturile con
sacrate progresului social".

★
în Comitetul politic al Adunării 

Generale au început dezbaterile de 
fond asupra „Problemei Coreei".

re-

CUM VA FI VREMÎA

astăzi în sala Floreasca

cu reacție vest-

știrile care au 
timp atenția o- 
țările latino-a-

Astă seară, începînd de la ora 
19,30, sala Floreasca din Capitală 
găzduiește returul meciului de 
baschet dintre formațiile feminine 
Politehnica București și Macabi 
Tel Aviv, contînd pentru „Cupa 
Campionilor Europeni". în prima 
partidă, disputată săptămîna tre
cută la Tel Aviv, baschetbalis
tele noastre au obținut victoria cu 
scorul de .61—43 (23—18).

Partida de astăzi va fi condusă 
de arbitrii I. Kafcik (Iugoslavia) și 
I. Tarr (Ungaria).

Amatorn de volei vor putea ur
mări sîmbătâ în Capitală un in
teresant meci din cadrul cam
pionatului republican masculin : 
Rapid-Steaua. Tntîlnirea este 
programată în sala Floreasca, 
Ic ora 17. în fotografie : o fază 
de la recentul derbi Steaua- 
Politehnica Galați, cîștigat de 

prima echipă cu 3—2 j
Foto ! A. Cartolan

I
m g
;ul B

I
1 piesele „D-ale carna- g
.Opera de trei parale". | 

(Agerpres) ®

Pe scurt
în 
la 
e- 
a 

de

de peste hotare
au înscris Dobîrceanu 
(3), Soos (2) și Oancea.

Ieri în tară: Vremea a fost 
relativ călduroasă, cu cerul mai 
mult acoperit. Au căzut ploi lo
cale în Ardeal, Muntenia și Do- 
brogea și izolate în Banat și 
Moldova. Vîntul a suflat în ge
neral slab, Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cu
prinse între zero grade la Avră- 
meni și 12 grade la Mangalia. 
Pe alocuri, în Ardeal și Olte
nia, s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele 
de 16, 17 și 18 decembrie. în
tară : Vremea continuă să se

răcească ușor. Cerul 
schimbător. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, local mai coborîte, iar 
maximele. între minus 2 și plus 
8 grade. în București : Vremea 
va fi relativ rece, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea precipi
tații izolate. Vînt potrivit din 
nord-vest. Temperatura în scă
dere ușoară.

Sesiune tehnico - științifică S
Miercuri a avut loc la uzinele 

„Danubiana" din Capitală o se
siune tehnico-științifică a labora- 

. torului central de cercetări pen
tru anvelope. Cu acest prilej, spe
cialiști în producția și prelucra
rea cauciucului au discutat pe 
marginea unor comunicări privind 
aspecte tehnice ale proprietăților 
cauciucului sintetic produs la 
combinatul de pe Valea Trotușu- 
lui, ale noilor tipuri de negru de 
fum utilizate în industria cauciu
cului. precum și probleme legate 
de îmbunătățirea continuă a ca
lității anvelopelor fabricate în 
țară. (Agerpres)

I

I
PRONOEXPRES
DIN 14

2.8 4 32
.Fond de

DECEMBRIE 1966
38 47 23 -3

premii : 782.330
39 

lei

I

o Ieri la Atena, 
„Cupa balcanică" 
fotbal (seria a Il-a), 
chipa greacă A.E.K. 
întrecut cu scorul
3—0 (2—0) formația Fa
rul Constanța. In urma 
acestui rezultat, pe pri
mul loc în clasament se 
află echipa A.E.K. Ate
na cu 5 puncte, urmată 
de Farul Constanța și 
Lokomotiv Sofia cu cîte 
4 puncte, Vardar Sko- 
plie cu 3 puncte.

® La Budapesta, în al 
doilea meci Dozsa Buda- 
pesta-Cortina Rex (Ita
lia), contînd pentru 
„Cupa campionilor, eu
ropeni" la hochei pe 
gheață, victoria a reve
nit oaspeților cu 6—2 
(3—1, 2—0, 1—1). învin
gători și în primul meci 
(6—1), hocheiștii italieni 
s-au calificat pentru tu
rul următor al competi
ției.

• Continuîndu-și tur
neul în R. D. Germană, 
selecționata feminină de 
handbal (tineret) a Ro
mâniei a jucat la Des
sau cu echipa secundă 
a R.D. Germane. La ca
pătul unui joc de un bun 
nivel tehnic, gazdele au 
învins cu 14—6 (8—5).
Pentru echipa română

e în a 4-a zi 
rilor sportive 
Bangkok au fost înre
gistrate următoarele re
zultate : atletism : 10 000 
m — Tsuchiya (Japonia), 
30'27"8/10 ; suliță bărbați 
— Nashabar Singh (Ma- 
layezia), 72,92 m : înot : 
100 m bras bărbați — 
Ishikawa 
1'10" ; 100

a Jocu- 
de la

(Japonia). 
m liber femei

CINE

— Kohara (Japonia), 
l'03"2/10 ; 100 m liber
bărbați — Iwașaki (Ja
ponia), 56'T/lO ; fotbal: 
Iran-India 4—1 (învin
gătorii s-au calificat în 
sferturile de finală).

a Selecționata olimpi
că de fotbal a U.R.S.S., 
care întreprinde un tur
neu în Siria, a întîlnit 
la Damasc o reprezenta
tivă locală. Scor : 4—0 
pentru oaspeți.

ESTE CEL MAI BUN SPORTIV 
AL ANULUI ?

Rotrivit 
fectuate 
sportivă 
Stuttgart, 
sportiv al anului 1966 
este 
Jim 
două 
mondiale : 3'51”3/10 în 
proba de 1 milă și 
l'44”9/10 în cea de 880 
yarzi, Ryun este stu
dent în filologie și are 
numai 19 ani.

De remarcat că 
nul acesta există 
mare diversitate 
păreri în alegerea 
sportivului nr. 1, în- 
trucît nici un sportiv 
nu a realizat o perfor
manță care să le eclip
seze complet pe toate

anchetei e- 
de agenția 
I.F.K. din 
cel mai bun

atletul american 
Ryun, autor a 

noi recorduri

a- 
o 

de

celelalte, iar pe de altă 
parte există două sau 
mai multe valori ex
trem de apropiate. 
Piuă acum, în anche
tele altor agenții de 
presă sau ziare au fost 
desemnați, pe rînd, la 
locul întîi : golgeterul 
campionatului mondial 
de fotbal Eusebio, re
cordmanul mondial la 
200 m plat, cel mai ra
pid om din lume, ne
grul Tommie Smith, 
campionul mondial de 
automobilism Jack 
Brabham, atletul Gas
ton Roelants, record
manul mondial în 
cursa de 1 oră, cam
pionul mondial de box' 
Cassius Clay,

„New York Herald Tribune" :
Chile a încheiat un contract pen

tru achiziționarea, a 21 de avioa
ne britanice cu reâcție „Hawker 
Hunter", în valoare de 20 milioa
ne de dolari, iar Peru poartă ne
gocieri cu firme britanice pentru 
cumpărarea a 24 de avioane super
sonice".'..

„Frankfurter Allgemeine" : „Gu
vernul R.F.G. a primit din partea 
guvernului venezuelez o cerere 
pentru livrarea a 74 de avioane 
vest-germane de tipul F-86 K“...

Agenția „France Presse" : „Bra
zilia intenționează să cumpere pes
te 100 de avioane 
germane"...

Sînt cîteva din 
reținut în ultimul 
piniei publice din 
mericane și pe care observatorii 
le-au interpretat drept un aspect 
al cursei înarmărilor în spațiul 
situat la sud de Rio Grande.

Actuala cursă a înarmărilor 
este stimulată de Statele Uni- 

. te. „Părerea generală în America 
Latină este că S.U.A. ocrotesc cursa 
înarmării pe acest continent și su
praviețuirea militarismului... Per
sonajele negative ale piesei, după 
părerea multor latino-americani, 
sînt atașații militari americani și 
misiunile MAP (Program de asis
tență militară) pe care Washing
tonul le menține în majoritatea ță
rilor latino-americane..." — scria 
revista „Newsweek".

Nu este un secret faptul că, de 
ani de zile, cercurile militariste 
din S.U.A. încearcă, pe diferite 
căi, să întrețină pe continentul la- 
tino-american o psihoză de război. 
Sub pretextul așa-numitului „pe
ricol comunist", ~ 
străduiește să 
America Latină 
siv de tipul N.A.T.O. 
protestelor justificate ale 
publice, conducătorii multor țări 
latino-americane au respins pînă 
acum, în pofida presiunilor eco
nomice din partea S.U.A., încerca
rea de a crea pe continent o alian
ță militară care ar leza indepen
dența și suveranitatea acestor sta
te. Dar pericolul planurilor mili
tare nu a încetat să existe. Presa 
latino-americană relatează că 
S.U.A. au construit pe acest con
tinent peste o sută de baze mili
tare în care sînt dislocați peste 
30 000 de soldați americani : au 
fost încheiate o serie de acorduri 
militare bilaterale care favorizea
ză amestecul consilierilor ameri
cani în treburile interne ale unor 
state latino-americane; periodic,

au loc manevre militare comune 
ale S.U.A. cu țări din America 
Latină ; au luat ființă școli spe
ciale, în care, sub îndrumarea spe
cialiștilor nord-americani, sînt pre
gătite cadre militare pentru lupta 
contra partizanilor care acționează 
într-o țară sau alta.

Se pune întrebarea : cui slujesc 
toate acestea ? Fără îndoială că 
nu țărilor latino-americane. în re
petate rînduri, reprezentanți ai o- 
piniei publice au subliniat, că nici 
unul din statele sud-americane nu 
este amenințat de vreo intervenție 
armată din afara continentului. 
„Manevrele Statelor Unite — scria 
„New York Herald Tribune" —• 
sînt un rezultat al dorinței lor de

centa consfătuire militară de la 
Buenos Aires, ei au readus pe 
tapet problema „forțelor interame- 
ricane", subordonate Consiliului 
interamerican al apărării. Dar și 
de această dată proiectul nord-a- 
merican a fost respins.

în prezent, forțele armate 
statelor din America Latină 
mără 
Cifra 
mult 
lației 
lioane de locuitori). Dar, în afară 
de faptul că e vorba de țări ce nu 
se află nici una în stare de război, 
militarii joacă în viața fiecăreia 
un rol hipertrofiat, armata fiind 
un element activ, care în majori-

ale 
nu- 

cîteva sute de mii de oameni, 
în sine nu înseamnă prea 
raportată la totalul popu- 
de pe continent (250 de mi-

cetarea amestecului străin în tre
burile interne ale statelor din zona 
latino-americană. Chiar conducă
torii unora dintre statele latino- 
americane recunosc că înarmarea 
înseamnă o grea povară pentru fi
nanțele țărilor lor cu repercusiuni 
nefaste asupra nivelului de trai. 
Este vorba de țări ce au 
de rezolvat probleme deosebit 
de acute legate de dezvoltarea lor 
economică și socială, și ale căror 
bugete, cronic deficitare, sînt și 
așa grevate în proporție de circa 
30 la sută de cheltuielile militare.

Știrea că unele țări din America 
Latină achiziționează echipament 
militar din Anglia și R.F.G. a de
clanșat nemulțumiri la Penta-

America Latină? COMENTARIU

Pentagonul se 
înjghebeze în 
un bloc agre- 

în fața 
opiniei

a menține forțele militare latino- 
americane ca pe o pavăză contra 
așa-zisei «infiltrații comuniste» și 
de a le supune influentei ameri
cane".

Pentru a-și realiza acest scop, 
Pentagonul caută de mult timp 
să creeze în America Latină acele 
„forțe militare interamericane", 
care, sub egida O.S.A. (organism 
controlat de S.U.A.), să poată in
terveni într-o țară sau alta atunci 
cînd Washingtonul consideră că 
este cazul. Prin planul creării „for
ței de șoc" S.U.A. urmăresc să-și 
confecționeze un instrument „le
gal" de intervenție în treburile 
interne ale altor state, un instru
ment menit să mascheze acțiunile 
de intervenție sub firma așa-ziselor 
„acțiuni colective". Cu alte cuvinte, 
S.U.A. urmăresc reprimarea latino- 
americanilor cu forțe latino-ame
ricane. Eforturile strategilor a- 
mericani în această direcție 
s-au intensificat în special după 
invazia în Republica Dominicană, 
unde prototipul forțelor interame
ricane permanente a lăsat circa 
4 000 de victime din rîndul 
populației dominicane. La re-

tatea cazurilor (exceptînd Mexicul, 
Uruguayul, Chile și Costa Rica), 
constituie o puternică forță poli
tică. Ea se exercită în mod diferit 
de la țară la țară și chiar de la o 
perioadă la alta în cadrul aceleiași 
țări. în ansamblu, însă, casta mili
tară constituie un factor de stăvi
lire a avîntului maselor, atunci 
cînd reformele cerute de acestea a- 
menință privilegiile claselor avute.

Supraviețuirea regimurilor mili
tare nepopulare din America Latină 
se datorește sprijinului pe care ele îl 
primesc din partea Washingtonului. 
„Ajutorul" militar american, 
într-o perioadă de 15 ani a 
mat 488 milioane , de dolari, 
destinat consolidării puterii
tarilor. Unul din generalii Penta
gonului declara în< mod deschis că 
este necesară menținerea la putere 
a armatei în America Latină, de
oarece „cu militarii te poți înțe
lege mai bine decît cu civilii".

Sesizînd primejdia care o pre
zintă cursa înarmărilor pentru pa
cea în această regiune și în întrea
ga lume, numeroși reprezentanți ai 
vieții publice latino-americane cer 
reducerea cheltuielilor militare, în-

care 
însu- 

este 
mili-

gon, căci piața de armament lati
no-americană era pînă acum un 
debușeu aproape exclusiv al 
S.U.A. unde monopolurile nord- 
americane obțin profituri fabuloase 
prin plasarea de echipament mi
litar uzat din punct de vedere mo
ral. O parte a presei nord-ame- 
ricane duce o adevărată campanie 
împotriva penetrației armamentu
lui britanic și jvest-german în A- 
merica Latină. Evident, concu
rența vest-europeană ar consti
tui o piedică în calea înjghe
bării forțelor militare interameri- 
cane pe care Washingtonul le vrea 
dotate cu echipament nord-ameri- 
can, sub comanda ofițerilor nord- 
americani.

Popoarele din țările Americii 
Latine se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor, indiferent de 
unde ar proveni armamentul. îm
potriva încordării de pe continent 
pentru eliberarea de sub tutela e- 
conomică, politică și militară a 
S.U.A., pentru respectarea inde
pendenței și suveranității țărilor 
lor, pentru pace și progres.

Eugen IONESCU



9 9al

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

A

Declarația-program

I a noului guvern al R. F. 6.

g STOCKHOLM. La muzeul 
. " regional din orașul suedez 

Urnea s-a deschis o expoziție 
de artă populară românească. 
Presa a evidențiat frumusețea 

■' artei populare românești.

PE CERUL HANOIULUI Amenințare la adresa păcii mondiale

8 avioane agresoare

HANOI 14 (Agerpres). — La 
decembrie, aviația americană

14 
,__ , a
" pătruns din nou în- spațiul aerian 

al Hanoiului -r- capitala R. D. Viet
nam. Au fost bombardate cartiere 
populate din acest oraș și subur- 

' -biile sale. Avioanele americane au 
lansat rachete și asupra cartierului 
ambasadelor străine din Hanoi. U- 
nitățile apărării antiaeriene au dat 
o ripostă hotărîtă. Radio Hanoi a 
anunțat că în cursul raidurilor au 
-fost doborîte opt avioane ameri
cane.

In fabrici și uzine, în instituții 
și școli, au loc mitinguri la care 
oamenii muncii înfierează crimele 
aviației americane, care a trecut la 
atacuri sistematice asupra capita
lei R. D. Vietnam.

Opinia publică de
mocratică italiană a 
primit cu un sentiment 

’ de indignare și revol
tă vestea că agresorii 
americani au extins 
bombardamentele lor 
barbare asupra cen
trului Hanoiului, provo- 
cînd victime în rîndul 
populației. . Ziarul „U- 
nitâ” publică pe pri
ma pagină o relatare a 
trimisului său special 
la Hanoi, avînd ca 
titlu „Să izolăm bar
barii care amenință 
pacea mondială", și în 
care se arată fărădele
gile comise de agre
sori în cursul recente
lor atacuri asupra ca
pitalei R. D. Vietnam. 
Ziarul „Avânți’ scrie 
în articolul consacrat 
intensificării atacurilor 
aeriene asupra Vietna
mului de nord că 
fost lovite case

centrul orașului Hanoi 
și din anumite cartiere 
muncitorești". La rîn
dul său, „Paese Sera”, 
după ce relevă intensi
ficarea acțiunilor crimi
nale ale agresorilor a- 
mericani, notează în- 
tr-o corespondentă din 
Washington că cercu
rile conducătoare ale 
Statelor Unite continuă 
să manevreze pentru a 
ascunde adevărul în 
fafa opiniei publice 
progresiste americane 
care-și ridică fot mai 
puternic vocea de pro
test împotriva masa
crelor săvîrșife pe pă- 
mînful îndepărtat al 
Vietnamului.

Cu prilejul dezbate
rilor care au avut loc 
în parlamentul italian 
pe marginea refuzului 
autorităfilor de a acor
da viză de intrare u- 
nei delegații a tinere-

fului din Vietnamul de 
nord pentru a primi 
ajutorul sanitar acordai 
de populajia italiană 
regiunilor vietnameze 
care au avut de sufe
rit de pe urma bom
bardamentelor, depu- 
tafi ai partidelor de
mocratice au demasca! 
din nou aefiunile in
vadatorilor americani.

La sfîrșitul acestei 
săptămîni va avea loc 
la Livorno o mare ma
nifestație internaționa
lă a tineretului din 22 
de fări, pentru a cele
bra cea de-a șasea a- 
niversare a întemeie
rii Frontului National 
de Eliberare din Viet
namul de sud și a-și 
manifesta solidaritatea 
cu poporul vietnamez.

„Poporul

vietnamez este

de neînfrint"
un război nedrept, un 
impus poporului viet-

I. MARGINEANU

BgS BUDAPESTA. Miercuri a 
început Conferința sindicală 

mondială pentru problemele 
dezvoltării relațiilor comerciale 
și economice internaționale. Din 
țara noastră participă o delega
ție condusă de Victor Berea, 
președintele Uniunii sindicatelor 
din comerțul de stat și coopera
ția de consum.

sub amenințarea cu forța, nu mai 
este valabil". Cancelarul vest-ger
man s-a declarat în favoarea dez
voltării relațiilor R.F.G. cu Uniu
nea Sovietică și cu alte țări socia
liste. Vorbitorul a afirmat că „gu
vernul vest-german se pronunță 
pentru o politică consecventă și 
eficientă de pace", declarație care 
este de salutat dacă va fi urmată 
de pași reali în această direcție.

în același timp, în declarație sînt 
exprimate puncte de vedere care se 
înscriu pe linia promovată de gu
vernele vest-germane anterioare. 
De asemenea natură sînt pozițiile 
afirmate 'în declarație în legătură 
cu reglementarea granițelor Ger
maniei, cu pretenția de a vorbi în 
numele întregului popor german și 
poziția de nerecunoaștere a Repu
blicii Democrate Germane. Totoda
tă, vorbitorul s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea relațiilor, contactelor 
și comerțului între R. F. a Germa
niei și R.D. Germană. Kiesinger s-a 
declarat pentru întărirea și conti
nua dezvoltare a pactului nord- 
a'tlantic, pentru strîngerea relații
lor cu Statele Unite și cu ceilalți 
parteneri din N.A.T.O. în ultima 
parte a declarației, vorbitorul s-a 
ocupat pe larg de problema rela
țiilor Germaniei occidentale cu 
Franța, pronunțîndu-se pentru 
dezvoltarea lor.

Azi începe în Bundestag discu- ■ 
tarea declarației guvernamentale.

BONN 14 (Agerpres). — Cancela
rul Republicii Federale a Germa
niei, Kurt Georg Kiesinger, a pre
zentat marți în Bundestagul de la 
Bonn declarația-program cu privire 
la politica internă și externă a gu
vernului vest-german. El a arătat 
că formarea noului guvern „a fost 
precedată de o criză îndelungată, 
latentă, ale cărei cauze pot fi ur
mărite retroactiv pe ani de zile". 
Vorbind despre importanța consti
tuirii guvernului bazat pe coaliția 
partidelor creștin-democrat și so
cial-democrat, cancelarul; a spus 
că aceasta este o coaliție limitată 
în timp — pînă la sfîrșitul actua
lei perioade legislative, care se în
cheie în 1969.

Cea mai mare parte a declarației 
.a fost consacrată analizei actualei 
situații financiare și economice • a 
R.F.G. Vorbitorul a subliniat că 
grija cea mai urgentă a noului gu
vern este echilibrarea bugetului 
pe 1967, întrucîț se prevede un de
ficit de aproximativ 3,3 miliarde 
mărci. în continuare, cancelarul a 
prezentat măsurile pe care guver
nul intenționează să le ia' pentru 
îmbunătățirea situației 
și economice a tării.

Abordînd problemele 
că externă, ' cancelarul 
a exprimat unele puncte de vedere 
realiste. Astfel, pentru prima oară 
în'tr-'o declarație oficială, se arată 
că guvernul vest-german „este de 
acord cu concepția potrivit căreia 
acordul de la Munchen, realizat

' E9 BERLIN. Walter UIbricht, 
prim-secretar al C.C. al 

P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, a 
primit delegația Partidului Mun
cii din Corcea, condusă de Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al partidului, mi-. 

. nistrul afacerilor externe. Au 
fost discutate probleme politice 
interesînd cele două țări.
K3 MOSCOVA. Agenția TASS 

anunță că în U.R.S.S. au 
fost efectuate cu succes lansări 
de rachete purtătoare într-o re
giune a Oceanului Pacific.

„Este 
coșmar 
namez de agresorii americani, 
un război care amenință di
rect pacea mondială și încal
că în mod flagrant drepturile 
omului". Cu aceste cuvinte 
și-a început declarația rostită 
la posturile de radio și tele
viziune Mohamed Bedjaoui, 
ministrul algerian al justiției. 
„Dînd dovadă de un eroism 
care stîrnește admirație, po
porul vietnamez este de neîn- 
frînt în lupta sa împotriva a- 
gresiunii S.U.A.".

Un viguros protest împotriva 
agresiunii americane în Viet
nam, împotriva bombardării 
sălbatice a Hanoiului și Hai- 
fongului, este exprimat de re
prezentanții la Alger ai tuturor 
mișcărilor de eliberare din 
Africa. într-un apel comun a- 
dresat popoarelor din Africa, 
Asia, America Latină, din Eu
ropa, poporului american, miș
cările de eliberare din Africa 
declară între altele : „Aflăm 
cu durere și indignare despre 
bombardamentele barbare ale 
imperialismului american asu
pra Hanoiuluil. Frontierele unei 
țări suverane — R. D. Vietnam 
— sînt încălcate în fiecare zi 
în mod 
agresive. Imperialismul ame
rican a 
conștientă, pe baza unui plan 
dinainte stabilit, împărțit pe 
etape". „Adresăm tuturor țări
lor și popoarelor din lume che
marea să sprijine întrutotul 
poporul vietnamez în lupta sa 
dreaptă".

S® BERLINUL OCCIDENTAL. 
““ Heinrich Albertz a fost 
ales miercuri în Camera Depu- 
taților, cu 86 de voturi contra 
39, în funcția de primar al Ber
linului occidental.

financiare

de politi- 
Kiesinger

B9 BERNA. Consiliul Statelor 
și Consiliul Național (Parla

mentul elvețian) l-au ales pe 
Roger Bonvin președinte al 
Confederației elvețiene pe 1967.

criminal de avioane

C. BENGA
Alger

comis o agresiune

Roma

Vietnam

Acord franco-A

intre
înțelegere de ultimă oră

,.....

OKINAWA. Demonstrajie împotriva agresiunii S.U.A. în

Ripostă la presiunile

lui „Iraq Petroleum7
Sfidînd interesele popoarelor ara

be compania Iraq Petroleum a între
prins noi pași de natură să ascută 
încordarea în Orientul Mijlociu. După 
ce la 12 decembrie a fost oprită 
pomparea în conducta ce leagă regiu
nea petrolieră Kirkuk-Mosul (Irak) 
cu portul Banias (Siria), Ia 13 decem
brie au fost închise și celelalte două 
conducte care, străbătînd, de aseme
nea. teritoriul sirian, ajung în portul 
libanez Tripoli. Acțiunea interpre
tată de presa arabă ca o încercare de 
a exercita presiuni asupra Siriei, 
Irakului și Libanului a provocat o 
vie reacție în capitalele celor trei 
țări cu atît mal mult cu cît I.P.C., 
pozînd în postura de nedreptățită, 
și-a exprimat intenția de a supune 
conflictul arbitrajului Curții interna
ționale de la Haga.

La Damasc ministrul de externe 
a declarat într-un interviu că gu
vernul sirian a confiscat bunurile 
companiei deoarece își reclamă drep
turile care-i revin. „Siria — a spus 
ministrul — este pregătită să facă 
față oricărei situații în cazul în care 
Marea Britanie ar vrea să dea o 
anumită turnură politică conflictu
lui intervenit

La Bagdad 
a declarat că 
riei.

La Beirut: 
anunță că guvernul libanez a inter
zis companiei Iraq Petroleum să ex
porte petrolul brut existent în re
zervoarele din Tripoli; șapte petro
liere care așteptau în rada portului 
au părăsit portul fără încărcătură.

între noi și I.P.C.". 
primul ministru Taleb 
sprijină atitudinea Si

Agenția France Presse

WASHINGTON. La 13 de- 
cembrie, la poligonul din 

Nevada a fost efectuată o ex
plozie nucleară subterană — a 
33-a efectuată în S.U.A. de la 
începutul anului.
EU BEIRUT. După douăv ,le 
“ la crahul financiar, x. ț.ca 
libaneză „Intra" și-a redeschis 
miercuri dimineața porțile. Mai 
multe mii de mici depunători 
s-au adunat de îndată în fața 
băncii pentru a-și retrage su
mele. Un mandat internațional 
de arestare a fost lansat 
miercuri dimineața împotriva 
fostului director general, Yous
sef Beidas.

PARIS. Marți a avut loc o 
confruntare între doi din 

principalii acuzați în afacerea 
Ben Barka — colonelul Ahmed 
Dlimi, directorul adjunct al si
guranței marocane, care s-a 
predat autorităților franceze Ia 
19 octombrie 1966, și Antoine 
Lopez, fost agent al serviciilor 
de contraspionaj franceze, con
siderat „omul cheie" în acest 
proces. Lopez a afirmat că în 
noaptea de 30—31 octombrie 
1965 Dlimi s-a aflat timp de 
patru ore în locuința sa, îm
preună cu ministrul marocan de 
interne, Oufkir —. ultimul nu- 
mărîndu-se printre persoanele 
acuzate de a fi participat la ră
pirea lgț Ben Rarka.
K3 SARATOV. Pe locul unde a 
™ aterizat la' 12 aprilie 1961, 
Iuri Gagarin, va fi construit un 
obelisc în amintirea primului 
zbor al unui om în Cosmos.

VENEZUELA
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în Adunarea vest-europeană

CADE CORTINA
Misterul din jurulpe scena pariziană

PARIS 14 (Agerpres). — Miercuri 
la Paris au continuat lucrările ce
lei de-a 12-a sesiuni a Adunării 
Uniunii Europei Occidentale din 
care fac parte țările membre ale 
Pieței comune și Marea Britanie. 
în ultima zi a dezbaterilor, vice
cancelarul vest-german Willy 
Brandt, ministrul afacerilor exter
ne, s-a referit la programul de po
litică externă al noului guvern 
Vest-german.
- Adunarea U.E.O. a adoptat o re
comandare a Consiliului ministe
rial al U.E.O. privind favorizarea 
unei reglementări pașnice a pro
blemelor încă nerezolvate în Eu
ropa, precum și stabilirea de con
tacte cu statele socialiste din Eu
ropa.

LONDRA 14 (Agerpres). — Este 
oare posibil un acord de ultimă oră' 
între Marea Britanie și regimul de 
la Salisbury ? Această întrebare 
se pune în cercurile politice lon
doneze, în urma întrevederii pre
mierului Wilson cu ambasadorul 
Republicii Sud-Africane. Subliniind 
că, oficial, nu a fost făcută nici o 
declarație privind rezultatele în
trevederii, agenția France Presse 
relevă că cercuri bine informate 
sînt de părere că ar fi vorba de 
o reînnoire a ofertei Republicii 
Sud-Africane de a-și prezenta „bu
nele oficii" pentru a facilita re
luarea dialogului dintre Londra și 
Salisbury.

Corespondentul din Londra al 
ziarului sud-african „Sunday

Times" relevă că între guvernul 
britanic și cel al Republicii Sud- 
Africane ar fi fost încheiat „un a- 
cord secret", în baza căruia Anglia 
va uza de dreptul său de veto în 
Consiliul de Securitate pentru a 
nu se adopta vreo rezoluție care ar 
afecta importul de petrol de către 
R.S.A., precum și relațiile econo
mice ale autorităților sud-africane 
cu unele state. în schimbul acestui 
acord, scrie „Sunday Times", An
glia speră ca Republica Sud-Afri- 
cană să nu sprijine deschis regimul 
lui Ian Smith din Rhodesia, pen
tru a nu obliga guvernul englez să 
ia măsuri care ar contraveni „po
liticii reținute" a Marii Britanii 
față de R.S.A.

vest-german 
privind staționarea 
trupelor franceze

PARIS 14 (Agerpres). — După 
opt luni de negocieri, între Franța 
și R. F. a Germaniei s-a ajuns la 
un acord asupra viitorului statut 
al forțelor militare franceze aflate 
pe teritoriul Germaniei occidenta
le. Guvernul vest-german a accep
tat ca forțele militare franceze să 
rămînă pe teritoriul R.F.G., iar gu
vernul francez s-a angajat să le 
mențină „atît timp cît guvernul de 
la Bonn dorește acest lucru", în
țelegerea intervenită între cele 
două guverne va fi anexată la a- 
cordurile franco-vest-germane din 
1954. Observatorii politici sublinia
ză că noul acord constituie un suc
ces pentru Franța.

a N.A.T.O.

(„La Nation ). Ziarul „New York 
Times" sublinia într-un comentariu 
că majoritatea țărilor vest-europe- 
ne sînt în favoarea unei apropieri 
cu țările socialiste, cerînd intensi
ficarea contactelor și schimburilor 
economice și culturale. „Cei mai 
mulți membri ai N.A.T.O., scria zia
rul, într-a măsură nemaiîntîlnită' 
pînă acum în alianță, sînt convinși 
că este în curs o mișcare spre des
tindere Est-Vest". Același ziar a- 
daugă că unele guverne vest- 
europene, inclusiv Anglia, intențio
nează să adopte o linie mai suplă

în ce privește relațiile cu Estul și 
că inexistenta „pericolului din est" 
poate fi folosită ca un argument 
pentru reducerea poverii financia
re impuse de sistemul militar al 
N.A.T.O. Așadar ultima sesiune 
atlantică de la Paris se deschide în
tr-un climat de acute divergente. 
Curînd Consiliul și Secretariatul ge
neral al N.A.T.O. vor trebui să-și 
facă bagajele și să se mute la Bru
xelles.

gianâ protestează împotriva ampla
sării comandamentului N.A.T.O. în 

jara sa

Suspendarea parțială a

garanțiilor constituționale
După cum transmit 

agențiile de presă, gu
vernul Venezueiei a 
ordonat suspendarea 
parțială a garanțiilor 
constitutionale. Au fost 
interzise întrunirile, s-a 
introdus cenzura pre
sei, iar politiei i s-au 
acordat puteri depline 
în reținerea fără man
dat de arestare a „ori
cărei persoane sus
pecte".

în cercurile oficiale 
luarea acestor măsuri 
a fost motivată de re
centele atentate împo
triva a doi ofifer1 su
periori din conducerea

armatei venezuelene. 
Suspendarea garanții
lor constitutionale, re
levă observatorii, nu 
a surprins. în ultimul 
timp, guvernul a de
clanșat în întreaga 
(ară un val de represi
uni împotriva elemen
telor progresiste, care 
echivala, în fapt, cu 
aceasta. Politia politică 
(Digepol) a operat 
sute de arestări. Unul 
din deputafii opoziției 
arăta zilele Irecute că 
acțiunile Digepolului 
sînt coordonate direct 
de C.I.A. (Agen)ia 
Centrală de Informații

lui Ruby
Al. GHEORGHIU

Paris.
„După aproape 20 de ani de pe

ripeții, pe scena pariziană a alian
ței atlantice, zilele acestea cade 
cortina", scrie ziarul „Combat", re- 
ferindu-se la sesiunea ce începe 
azi a Consiliului Ministerial 
N.A.T.O., ultima care are loc pe te
ritoriul Franței.

Comentînd această sesiune, Sulz
berger scria în
Times": „Adevărata problemă ce 
se pune acum pentru N.A.T.O. 
nu figurează pe agenda sa. Pro
blema nu e cum să fie reconside
rată apărarea Europei occidentale 
datorită poziției Franței, ci 
trebuie să fie viitorul. politic 
N.A.T.O.". Căci fără Franța — 
scrie „Combat" — alianța „nu

„New York

S.U.A. și a redobîndi o mai mare 
libertate de acțiune în politica ex
ternă. După cum scrie presa, la se
siune se dezbate și problema viet
nameză. Secretarul de stat Rusk a 
declarat că va cere aliatilor atlan
tici ai S.U.A. „un ajutor suplimen
tar" pentru războiul din Vietnam. 
Observatorii politici parizieni se în
doiesc însă că acest apel 
un ecou favorabil în 
membrilor alianței. In 
relațiilor Est-Vest, presa
relevă că o serie de țări mijlocii, 
ca Danemarca, Norvegia, Canada 
și altele, înclină să nu accepte pre
siunile S.U.A. în în’cercarea de a le 
determina să-și dezvolte relațiile 
cu țările din est doar în măsura în 
care aceasta ar conveni Washingto-

’ nului. Aceste țări, membre ale 
, N.A.T.O., „încep să cîntărească vir
tuțile independenței" și să judece 
și ..ele ca „excesivă alinierea 
după un șef de orchestră".

va avea 
rîndurile 
problema 
pariziană

care 
al 

cum 
va

mai putea fi ceea ce a fost". Acțiu
nile Franței au pus pe tapet și pro 
blema raporturilor altor țări vest- 
europene cu S.U.A. Retragerea Fran
ței. a stimulat tendințele unor par
teneri de a ieși de sub tutela

•r

Dacă a fost rău pentru Franța, 

noi .bun pentru
Dr. Leborgne, 

mărul comunei 
giene Casteau, 
a început construc
ția noului 

■S.H.A.P.E. 
suprem al puterilor a- 
liate'în Europa), a fă- 

al 
„Le 
ur-

pri- 
bel- 

unde

sediu al 
(cartierul

cut 'unui redactor 
săptămînalului 
Figaro Litteraire" 
mătoarea declarație:

„Domnule, sînt ori
ginar chiar din aceas
tă regiune. Locuiesc 
într-un sat liniștit de 
două mii de locuitori.

Casteau este uh ținut 
de castele, de ferme 
și numai în al doilea 
rînd de locuit. Lumea 
venea aici să caute li
niște, repaos. Se ve
nea în timpul vacan
țelor. Toate astea vor 
dispare. Peste . 6 luni 
va fi aici de trei ori 
mai multă lume decit 
acum. Șoseaua care 
traversează Casteau 
a devenit insuficien
tă. Ea va fi brăzdată 
ziua și noaptea de un

trafic infernal. Se 
ne că mulțumită 
se va grăbi deschide
rea autostrăzii Mons- 
Bruxelles. Dar cine 
va plăti autostrada ? 
Tot noi, belgienii.

De pe acum prețul 
terenurilor , crește, 
cresc și chiriile. în 
curînd noi nu vom 
■tnai găsi locuințe. Oa
menii părăsesc regiu
nea. Există ceva care 
să-i retină ? S.H.A.P.E. 
nu prea folosește mî-

spu- 
lui

nă de lucru locală. 
Sînt vreo două-trei 
cafenele care profită, 
deocamdată. Dar as- 
ta-i totul. Pentru a-i 
alimenta cu apă se va 
pompa din rezervele 
noastre de șpă... Ne-au 
tratat ca pe niște băș
tinași din colonii. Gu
vernul s-a ferit șă ne 
consulte. Cică e trea
ba statului.'

Dacă a fost rău pen
tru Franța, de ce' ar 
fi ceva bun pentru

noi ? De ce nu Ia Lon
dra sau la Haga ?

Belgia a trecut prin 
două războaie și a su
ferit mult de pe urma 
lor. Ce altceva ar pu
tea să atragă după 
sine S.H.A.P.E. : dacă 
nu tot război? înainte 
de a sosi aici poate 
mai erau vreo
șută din. localnici fa
vorabili venirii lor. 
Astăzi nu mai există 
niciunul. S.H.A.P.E. 
nu poale să aducă 
decît neplăceri...".

20 la
I

L

Doctorul Jack Barnett, care îl tratează 
la spitalul Parkland din Dallas pe Jack 
Ruby (ucigașul lui Oswald, presupusul 
asasin al președintelui Kennedy), a decla
rat marți că boala canceroasă de care 
suferă pacientul său este incurabilă. Este 
surprinzător, notează agenția France 
Presse, că medicii de la Parkland recu
nosc că maladia lui Ruby n-a fost în
soțită de nici un simptom care permite 
normal un diagnostic al ei. Se anunță de 
asemenea că procuratura din Dallas a 
amînat pentru o dată nedeterminată cel 
de al doilea proces al lui Ruby datorită 

. stării, sănătății sale. In legătură cu acestea 
agenția citată' a transmis într-un comen
tariu :

„O serie de decese, mai mult sau mai 
puțin misterioase, ale unor persoane care 
au asistat de aproape sau de departe la 
asasinarea președintelui Kennedy sau au 
făcut anchete personale asupra asasinatu
lui, au fost’semnalate de autori serioși... 
Lista este lungă, ea cuprinde 14 decese 
suspecte. Simple coincidențe, sau suprima
rea deliberată a-unor martori supărători? 
Dacă Ruby va dispare, chiar printr-o 
moarte naturală cum este cancerul, cei 
care emit teza existenței unui complot în 
asasinarea președintelui Kennedy nu vor 
întîrzia să conchidă că ultimul martor, cel 
mai periculos, a fost suprimat".

a S.U.A.) și îndreptate 
spre înăbușirea mișcă
rii democratice din 
Iară.

De ani de zile, pri
goana antidemocratică 
din Venezuela a făcut 
numeroase victime în 
rîndul populației. Prin
tre ele se află multi 
comuniști, lideri sindi
cali, conducători ai ță
ranilor, personalități 
politice democrate, ca
re s-au alăturat luptei 
generale pentru liber
tăți democratice, îm
potriva monopolurilor 
străine. Campania pen
tru eliberarea cfefinufi- 
lor politici a luat o 
amploare de masă. Sub 
presiunea opiniei pu- ■ 
blice, președintele Ve- 
nezuelei, Raul Leoni, 
a semnat luna trecută 
un decret prin care au ■ 
fost eliberați 32 de de
ținuți politici, cu con
diția ca aceștia să pă
răsească teritoriul tării.

Suspendarea parțială 
a garanțiilor constitu
ționale este interpreta
tă în cercurile politice 
din Caracas drept o 
încercare de a intimi
da opinia publică din ■ 
Venezuela care cere 
amnistierea tuturor pa- 
friofilor afla(i în închi
sori. Totodată, ea dă 
mînă liberă politiei de 
a se răfui cu acele per
soane ce și-au manifes
tat dezacordul față de 
unele măsuri luate de 
guvern. „Prin suspen
darea garanțiilor con
stituționale — scrie a- 
genfia „France Presse" 
— se încalcă inviola
bilitatea persoanei a 
domiciliului, a cores
pondentei și libertatea 
cuvîntului". 
vorba de 
unei situafii
de fapt de foarte mull 
timp în Venezuela.

Este dec1 
legalizarea 

existente

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Piața „Scînfeii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


