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FI. Dinulescu : Organizațiile 
de partid din școli și pregăti
rea pentru viață a elevilor 
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D. Costin : Festivalul filmului 
sovietic — „Vii și morți" (pag. 
2-a).
De la corespondehful nostru 
la Varșovia Torun — orașul 
Iul Copernic și al „elanei" 
(pag. 3-a).

,NTER™L UN ÎNVĂȚĂMÎNT POPULARo s t r u

EFICIENTA
CONTROLULUI FINANCIAR

Dezvoltarea în 
ritm susținut a e- 
conomiei naționa
le implică o acti
vitate complexă și 
continuă pentru 
descoperirea și valorificarea rezer
velor materiale și bănești existente 
în economie. Preocuparea pentru fo
losirea tuturor căilor de mobilizare a 
rezervelor interne, grija pentru asi
gurarea integrității avutului obștesc 
și pentru realizarea unui regim se
ver de economii sînt cerințe de bază 
ale acestui proces de dezvoltare. Or
ganele financiare și bancare pot adu
ce o contribuție importantă la realiza
rea acestor cerințe. Plenara C.C. al 
P.M.R. din iunie 1964, stabilind mă
suri de ridicare în continuare a ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
a subliniat încă odată marea răspun
dere ce revine organelor financiar- 
bancare în acțiunea de mobilizare a 
rezervelor de creștere a producției și 
productivității muncii, de reducere 
și mai accentuată a prețului de cost. 
Sarcina trasată de conducerea parti
dului organelor financiar-bancare 
este de a acționa cu operativitate și 
exigență, de a folosi mai intens pîr- 
ghiile controlului financiar pentru a 
asigura utilizarea eficientă a resur
selor materiale și bănești în toate 
sectoarele vieții economice.

Controlul financiar constituie o 
sarcină permanentă nu numai pen
tru ministerul nostru și bănci, ci șl 
pentru toate ministerele economice, 
instituțiile centrale și sfaturile popu
lare. El are nu numai menirea de a 
veghea la buna gospodărire a fon
durilor materiale și bănești, dar și 
să întărească spiritul de răspundere 
în rîndul tuturor factorilor care mî- 
nuiesc valori materiale și bănești, 
să prevină efectuarea unor operați-. 
uni economice și financiare nelegale. 
Creșterea eficienței controlului fi
nanciar este în perioada actuală o 
problemă de o deosebită însemnă
tate care stă în fața tuturor lucrăto
rilor din aparatul financiar-bancar.

Față de anii trecuți, activitatea de 
control preventiv s-a îmbunătățit. 
Rezultatele obținute în multe între
prinderi din industria construcțiilor, 
de mașini, din industria chimică, din 
transporturi și telecomunicații, din 
industria minieră și a energiei elec
trice, ca și în alte unități economice 
și bugetare, dovedesc din plin efici
ența acestei activități. La Combinatul 
de cauciuc sintetic și produse petro
chimice Onești, constatîndu-se că se 
mențineau în stoc chimicale fără 
mișcare care depășeau necesitățile, 
controlul financiar din combinat a 
efectuat o amplă analiză și o verifi
care amănunțită a comenzilor și con
tractelor în raport cu necesitățile ; 
s-au putut lua astfel măsuri din timp 
pentru reducerea aprovizionărilor pe 
anul în curs, prevenindu-se imobili
zările în stocuri supranormative și 
fără mișcare. Sînt' însă locuri unde 
controlul preventiv nu este organizat 
așa cum trebuie, unde nu sînt su
puse acestui control toate operațiu
nile prevăzute de lege, iar salariațil 
desemnați să efectueze controlul pre
ventiv nu cunosc în suficientă mă
sură obligațiile ce le revin. Aseme
nea situații s-au întîlnit la Uzina 
mecanică Muscel, întreprinderea fo
restieră Reghin, Fabrica de confecții 
din Curtea de Argeș ș.a. Bunăoară, la 
Fabrica de confecții din Curtea de 
Argeș nu s-ar fi imobilizat în stocuri 
supranormative aproape 600 000 lei, 
dacă la încheierea contractelor s-ar 
fi exercitat un control preventiv co
respunzător.

Este indicat ca ministerele și cele
lalte organe economice centrale, sfa
turile populare regionale să asigure 
buna organizare și funcționare a a- 
cesței forme de control financiar pe 
întregul sistem, astfel încît acesta să 
constituie cu adevărat un instrument 
eficace de preîntîmpinare a neajun
surilor. Trebuie să fie clar pentru 
toți cei ce gospodăresc fonduri mate
riale și bănești că, printr-un control 
preventiv bine organizat și exercitat 
de cadre cu spirit de răspundere, se 
poate asigura integritatea avutului 
obștesc, respectarea unui regim strict 
de economii, se pot preîntîmpina

•---------- orice încălcări ale
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lizările de fonduri 
în stocuri supranormative de materii 
prime și materiale.

După cum a reieșit și din dezbate
rile unei consfătuiri care a avut loc 
recent la Ministerul Finanțelor cu 
cadre din domeniul controlului fi
nanciar, principalul neajuns în des
fășurarea controlului preventiv îl 
reprezintă viza formală pe documen
te. Nu este admisibil ca documen
tele pentru control preventiv să fie 
vizate în bloc, o dată pentru o peri
oadă îndelungată, după cum nu este 
de conceput tea sarcina efectuării 
controlului preventiv să fie atribuită 
salariaților care participă la operația 
respectivă. Prin rolul pe care conta
bilul șef îl are în organizarea activi
tății economice și financiare, prin 
competența pe care majoritatea ca
drelor contabile au dovedit-o în 
munca lor, autoritatea acestora a 
crescut mult în ultimii ani. Crește
rea continuă a autorității contabililor 
șefi din unitățile economice — care 
răspund în mod nemijlocit de orga
nizarea și funcționarea controlului 
preventiv —, sprijinirea lor de către 
conducerile tehnico-administrative în 
efectuarea unui control eficace, pot 
avea numai rezultate favorabile. 
Organele de control financiar intern 
pot ajuta îndeaproape conducerile în
treprinderilor în organizarea mai 
bună a controlului preventiv.

Controlul financiar intern a reușit 
în ultimii ani să cuprindă tot mai 
bine sarcinile de control gestionar 
care-i revin și să aducă o contribuție 
concretă la corecta gospodărire a va
lorilor materiale și bănești. Cu toate 
acestea, rămîne permanent actuală 
necesitatea unei preocupări sporite 
pentru identificarea și mobilizarea 
unor noi rezer-ve materiale și finan
ciare, evitarea risipei și neajunsuri
lor care mai stăruie pe alocuri, pen
tru întărirea continuă a exigenței, 
fermității și eficienței controlului fi
nanciar în apărarea integrității pro
prietății socialiste.

Este știut că sarcina de bază a con
trolului financiar intern este verifi
carea temeinică, cel puțin o dată pe 
an, a activității gestionare a tuturor 
unităților din economie. Dacă în ma
joritatea cazurilor această sarcină a 
fost dusă la capăt satisfăcător, nu 
este mai puțin adevărat că la unele 
ministere și sfaturi populare nu s-a 
reușit să fie verificate absolut toate 
gestiunile existente. In alte cazuri, 
ca să 6ë îndeplinească planul de con
trol, s-au efectuat unele controale 
superficiale. Bunăoară, în controlul 
făcut la întreprinderea de indus
trie locală Fetești de organe ale con
trolului financiar din cadrul Sfa
tului popular regional București, ve
rificarea unor gestiuni de materiale 
s-a rezumat la controlul unui număr 
redus de poziții și de valori neîn
semnate. Firește, asemenea verifi
cări de gestiuni nu își dovedesc în 
practică eficacitatea. Oare să nu se 
știe că controlul activității gestiona
re în economie nu este un scop în 
sine, ci se face pentru a se asigura 
o mai bună gospodărire a valorilor, 
a se înlătura abaterile în gestionarea 
bunurilor și a se identifica cazurile 
de risipă și proastă gospodărire ?

Este un fapt deplin confirmat că 
un control eficient nu se asigură nu
mai prin simpla confruntare a situa
ției de pe teren cu scriptele, cu da
tele evidenței, ci înainte de toate prin 
verificarea aprofundată și complexă 
a utilizării fondurilor materiale și 
bănești în toate verigile și comparti
mentele producției, de la aprovizio
nare la vînzare — sprijinind condu
cerile întreprinderilor în luarea de 
măsuri concrete pentru înlăturarea 
anumitor neajunsuri și mobilizarea 
de noi rezerve interne.

Numeroase exemple oglindesc 
eficacitatea și rolul tot mai activ pe 
care controlul financiar îl are în 
acțiunea de descoperire și valo
rificare a rezervelor interne exis-

Ieri, la Muzeul de artă al R. P. Romîne s-a deschis expoziția Centenaru
lui Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu". (Amănunte despre 
manifestările consacrate Centenarului învățământului superior de artă 

în pagina a IlI-a)

DEVA. — Colectivul laminorului 
Bluming de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara a expediat la 26 octom
brie ultimele tone de blumuri lami
nate prevăzute în planul pe primele 
10 luni ale anului. Mărind produc
tivitatea cuptoarelor adinei și a ca- 
jel de lucru, laminatorii blumingului 
au prelucrat între 1 ianuarie și 26 
octombrie cu 121 755 tone de oțel 
mai mult decît în primele 10 luni 
ale anului trecut.

Planul de producție pe 10 luni a 
fost îndeplinit cu mult înainte de 
termen, la toate cele 3 secții de fur
nale de la Hunedoara, precum șl la 
oțelăriile Martin și electrice.

a realizat peste plan de la începutul 
anului mai mult de 14 600 tone lig
nit, iar indicele de calitate a fost 
îmbunătățit cu 4,3 la sută. Fruntași 
în îndeplinirea planului de produc
ție înainte de termen sînt și colecti
vele exploatărilor Direcției regionale 
a economiei forestiere Argeș, între
prinderii de poduri metalice și pre
fabricate din beton Pitești și altele.

PITEȘTI. — Aproape 40 de între
prinderi industriale șl unități econo
mice din regiunea Argeș au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului producției globale pe 10

CLUJ. — Lucrătorii din cadrul trus
tului minier Cluj au realizat planul 
pe 10 luni cu 13 zile mai devreme. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent ei au extras, în plus, față de 
plan, produse în valoare de peste 
2 600 000 lei, ceea ce reprezintă mai 
bine de 80 la sută din angajamentul 
luat pe acest an. Printre altele au 
fost date peste plan mal mult de 
15 500 tone de calcar pentru furnale, 
peste 7 100 tone de concentrat de

luni. Trustul minier Argeș, de pildă, fier, circa 6 000 tone de caolină etc.

In cadrul întrevederii, 
Diallo Alpha 
președintelui Consiliului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, un mesaj 

Diallo Alpha Amadou, cucare a a-- din partea președintelui Republicii 
vut o convorbire prietenească. Guineea, Seku Ture.

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit marți, 27 
octombrie, pe secretarul de stat al 
Informațiilor din Republica Guineea,

Amadou a
domnul 

transmis 
de Stat,

„Constanța“ și „Galați" pornesc 
spre larg

Marți a părăsit portul Galați, ple- 
cînd în prima sa cursă de producție, 
nava de pescuit oceanic „Constan
ța". Ea va întîlni în portul Constan
ța nava „soră" „Galați", care își face 
aici ultimele probe de marș. Ambele 
vase vor pleca în larg pentru exe
cutarea programului de pescuit pre
văzut.

Cele două nave dispun în prezent 
de echipaje complete (fiecare are 80 
de persoane la bord, spre deosebi
re de cursa experimentală care s-a 
făcut cu 48 și respectiv 58 de per
soane), de un itinerar dinainte sta
bilit Și un plan de producție.

Programul de navigație și exploa
tare prevede pescuitul timp de a- 
proximativ 140 de zile în nordul O- 
ceanului Atlantic, zona Insulelor 
Faer-Oer, după care una din nave — 
„Constanța", se va deplasa timp de 
12 zile în zona centrală a Oceanului 
în apropierea Insulelor Canare. In

acest scurt voiaj nava „Constanța’ 
va efectua un program de cercetare 
asupra poziției bancurilor de pește 
și condițiilor de pescuit, în vederea 
Btabilirii traseului de pescuit pentru 
următoarea cursă.

(Agerpres)

Scrisori către „Scînteia"

Azi funcționează, In întreaga țară, universități muncitorești ?i 
universități populare, organizate de sindicate și de comitetele de cul
tură și artă. Aceste forme de învățămînt popular sînt menite să răs
pundă interesului unor cercuri foarte laigi de oameni ai muncii pen
tru a-și îmbogăți cunoștințele generale și de specialitate. Ele merită 
să se bucure de atenția și sprijinul organelor și organizațiilor de 
partid.

In legătură cu activitatea universităților populare și muncitorești, 
redactorul nostru Ion Ciuchi a rugat pe tov. prof. dr. STANCIU 
STOIAN, membru în biroul Consiliului de răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice, director adjunct al Universității populare a ora
șului București, și pe tov. NICOLAE ONIGA, prim-adjunct al Comisiei 
pentru activitatea cultural-educativă a C.C.S., să răspundă la cîteva 
întrebări.

Universitățile de învățămînt popu
lar mi se par a fi unul dintre cele 
mai importante mijloace pentru 
popularizarea cunoștințelor cultural- 
științifice, ne-a spus prof. dr. S. 
Stoian, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne. 
răspîndire și o 
täte au desigur 
le sau ciclurile 
simpozioanele, lectoratele, 
unui vast auditoriu, 
populare și muncitorești au însă a- 
vantajul că oferă . largi posibilități 
de transmitere și însușire sistematică 
a cunoștințelor prin lecții care se 
succed după principiile procesului de 
învățămînt și sînt expuse într-o for
mă accesibilă, populară.

O mare 
deosebită utili- 
și conferințe- 
de conferințe, 

adresate 
Universitățile

Ce cursuri se predau la uni
versitățile populare ?

Invățămîntul popular se adresea
ză celor mai diferite categorii de oa
meni, ca profesii și preocupări. Tre
buie, deci, să îmbrățișeze o arie lar
gă de cunoștințe. Pentru aceasta au 
fost elaborate, cu ajutorul unui larg 
colectiv de specialiști, recomandări 
tematice de cursuri și lecții din cele 
mai variate domenii. Ele au în ve
dere ca problemele să fie tratate în 
strînsă legătură cu realitățile din 
țara noastră, iar cunoștințele știin
țifice să fie legate de cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane, punînd în lumină valo
rile culturii romînești și universale. 
Iată, spre exemplu, programul 
universității populare a orașu
lui București. Aici se țin, anul 
acesta, cursurile „Romînia socialis
tă“, „Momente din istoria patriei", 
„Pagini de istorie universală“, „Mo
mente din istoria filozofiei", „Geo
grafia politică și economică a lu
mii", „Tehnica secolului XX“, „Pro
bleme actuale ale științelor naturii", 
„Probleme de istoria diplomației șl 
de drept internațional", „Din isto
ria marilor descoperiri". Există și 
cursuri cu o tematică specială pentru 
părinți, tineret, femei, cursuri sau ci
cluri de expuneri pe teme de edu
cație cetățenească, altele legate de 
frumosul cotidian, cursuri de limbi 
străine. Astfel la universitatea 
populară din București se predau 
cursuri ca : „Părinții și educația co
piilor", „Din istoria literaturii ro
mîne“, „Pagini de literatură uni
versală", „Arte plastice", ;,Arta

teatrală“, „Arta filmului”, „Cultură 
muzicală“, „Cum vorbim, cum 
scriem“, cursuri de limbi străine 
ș. a.

Firește, însă, că programele diferă 
de la o universitate la alta, în func
ție de dorințele cursanților, de ce
rințele culturale deosebite de la o 
întreprindere la alta, de la un oraș 
la altul.

Universități populare cu progra
me din care poate fi desprinsă o 
mare bogăție de cunoștințe se orga
nizează — de către comitetele de 
cultură și artă, cu sprijinul sindica
telor, U.T.M., organizațiilor de femei 
— în toate centrele regionale și în 
centre orășenești mari, cum sînt Arad, 
Brăila, Sibiu, Bîrlad, Botoșani și al
tele. La aceste universități se pre
dau cel puțin trei cursuri și se poate 
înscrie muncitorul, intelectualul, 
funcționarul, gospodina, oricine do
rește să urmeze unul dintre cursu
rile stabilite.

universități, ci mai ales pe con« 
solidarea lor, pe ridicarea ca
lității învățămîntului. Se organizea
ză universități muncitorești numai 
în întreprinderile mari, în combina
te, pe șantiere, în instituții unde 
există mulțl oameni care doresc să 
urmeze cursurile, precum și condiții 
bune de funcționare a acestora. De 
asemenea, în centre muncitorești ca 
Petroșeni, Turda, Moreni, Onești șl 
în alte locuri, se pot organiza uni
versități muncitorești pe orașe, la 
care să participe oameni ai muncii 
din mal multe întreprinderi și insti
tuții.

Ținînd seama de interesul larg al 
colectivelor din întreprinderi, se re
comandă ca la universitatea munci
torească să se predea un curs de 
bază de cunoștințe tehnico-economi- 
ce, strîns legate de cerințele concre
te ale producției în întreprinderea 
respectivă. Este bine ca acesta să fie 
elaborat pe două cicluri, diferențiate 
— unul pentru muncitori, maiștri, e- 
vidențiați și fruntași în întrecerea 
socialistă, altul pentru ingineri și 
tehnicieni. In întreprinderile și com
binatele unde lucrează un număr 
mare de ingineri și tehnicieni, ca la 
Hunedoara, Reșița, Valea Jiului, 
Borzești, în cadrul universităților 
muncitorești se pot organiza secții 
tehnice cu două sau mai multe 
cursuri, al căror program să fie în
tocmit la nivelul și cerințele ingine
rilor și tehnicienilor, să răspundă 
sarcinilor economice care stau în 
fața acestora.

Celelalte discipline se aleg din do
meniul științelor sociale, al științe
lor naturii, al literaturii, artei etc.

Vnl6g *ului LUCRĂRI
DE MODERNIZARE A MINELOR

In exploatările miniere din Valea 
Jiului se fac noi lucrări de investiții 
pentru modernizarea continuă a ce
lui mai mare bazin carbonifer al 
țării. Printre obiectivele care au fost 
terminate de curînd se numără funi- 
cularele de steril de la minele Uii- 
cani și Aninoasa, stația de ven
tilatoare de la puțul nr. 6 al mi
nei Uricani, care asigură un debit 
sporit de aer curat în subteran. Pen
tru preparațllle de cărbuni de la Pe- 
trila șl Lupeni se construiește o ins
talație de epurare a apelor rezidua
le. La exploatarea minieră Lonea a 
început construcția turnului pentru 
un nou puț principal de mină.

Ca urmare a dezvoltării și moder
nizării lucrărilor miniere din Valea 
Jiului, se extrag anul acesta cu 
2 600 000 tone de cărbune mai mult 
decît s-a extras în anul 1938 în toate 
minele de cărburl din țară.

Din nou despre reparațiile curente 
fa autocamioanele gospodăriilor colective

I
Unde și cum se organizează 
universitățile muncitorești ?

Cum sugerează, de altfel, și nu
mele, universitățile muncitorești se 
adresează oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții, ne-a spus 
tov. N. Oniga. Ele sînt organizate de 
sindicate, cu sprijinul comitetelor de 
cultură și artă. Accentul se pune 

extinderea numărului de

I Ce este lectoratul tehnic pe 
oraș ?

Lectoratele tehnice pe orașe a 
continuat interlocutorul, se adre
sează îndeosebi corpului tehni- 
co-ingineresc și sînt organizate 
de consiliile locale ale sindicatelor,

(Continuare în pag. Il-a)

urmărind programul Universității populare a orașului București

PRIMIREA TOVARĂȘULUI ALVARO CUNHAL
LA C. C

In ziua de 27
Alvaro Cunhal, 
Partidului Comunist din Portugalia, 
aflat pentru cîteva zile în țara noas
tră, a fost primit la C.C. al P.M.R.

P. M. R.
octombrie, tovarășul 
secretar general al

de
Leonte Răutu. Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire tovărășească. A 
fost de față tovarășul C. Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.

către tovarășii Chivu Stoica și

«

IMPORTANTE HDTÄRlRI
ALE
DIN

GUVERNULUI
CAMBODGIA

frontiera dintre Cambodgia

guvernul de la Madrid dorește să 
se distanțeze de politica ameri
cană“.

La frontiera dintre Cambodgia 
și Vietnamul de sud domnește o 
situație foarte încordată. în urma 
unei reuniuni a persoanelor res
ponsabile pentru apărarea Cam- 
bodgiei s-a hotărît : ruperea rela
țiilor diplomatice cu S.U.A. și re
cunoașterea R. D. Vietnam și a 
Frontului de eliberare din Viet
namul de sud (Amănunte in pag. 
IV-a).

A

întrevedere 
Johnson-Walker

(Continuare în pag. Il-a)
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Cele 45 de gospodării colective din 
raionul Rm. Sărat dispun în prezent 
de peste 100 de autocamioane și 
circa 150 de motoare de diferite ti
puri pentru irigații, acționarea mo
rilor cu ciocănele etc. După cum se 
știe reparațiile curente ale acestora 
nu pot fi executate în gospodăriile 
colective din cauză că ele nu au me
canici și ateliere, nici piese de 
schimb. Pentru reparațiile aminti
te nu ne putem adresa nici la între
prinderile regionale de specialitate 
fiindcă ele se ocupă numai de repa
rații capitale. Așa stînd lucrurile, 
multe autocamioane și motoare sînt 
scoase din producție 10, 20 și chiar 
mai multe zile, pînă ce gospodăria 
reușește „să-și facă rost“, pe diferi
te căi, de piese de schimb sau o în
treprindere locală acceptă să 
cute reparațiile respective.

La unul din autocamioanele 
podăriei colective din Chiojdeni
stricat două bujii și o platină. Dele
gatul gospodăriei nu a găsit piesele 
necesare nici în magazinele din 
București și nici la Brașov. El a fost 
nevoit să le cumpere de la un oare
care cu 118 lei. Adăugăm că depla
sările pentru procurarea celor trei 
piese au costat aproape 900 lei, fără 
să mai vorbim de faptul că, în plină 
campanie agricolă, autocamionul nu 
a putut fi folosit timp de 15 zile. La 
gospodăria colectivă din Topliceni 
un autocamion nu a lucrat 12 zile și 
s-au făcut 5 deplasări la București, 
Buzău, Brașov pentru procurarea 
unui pinion, cară pînă la urmă a
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La Fabrica de zahăr „Șiretul' din Bucecea »e desfășoară din plin campania de fabricație. Pînă în pre
zent colectivul fabricii a reușit să prelucreze zilnic cite 2 200 tone sfeclă, depășindu-se capacitatea pro

iectată cu 200 tone In 24 de ore. Astfel colectivul fabrici! a produs in plus 1 431 tone de zahăr

fost cumpărat tot de la un particu
lar. Gospodăria colectivă din comu
na Bogza a cheltuit în acest an 
peste 50 000 leu în numerar, pentru 
reparații curente la cele 4 auto
camioane pe care le are. După cum 
se vede, pe lîngă faptul că se pierde 
mult timp, lipsa unui atelier de re
parații curente duce la efectuarea 
unor mari cheltuieli în numerar, a- 
supra cărora nu poate fi exercitat 
un control riguros.

Problema reparațiilor curente la 
autocamioane și motoare ale gospo
dăriilor colective a fost ridicată de 
multă vreme. S-au făcut diferite 
propuneri în ședințele consiliilor 
agricole, în presă. Dar, din păcate, 
luarea măsurilor practice întîrzie. 
Acestei stări de lucruri trebuie să i 
se pună capăt cît mai repede. Cunos- 
cînd situația din raionul Rm. Sărat, 
socot că o soluție potrivită ar fi ur
mătoarea : să se înființeze un atelier 
raional de către cooperația meșteșu
gărească sau autobaza IRTA, care să 
aibă sarcina de a executa reparații 
curente la autocamioane și motoare 
proprietate a gospodăriilor colective. 
S-ar putea ca această propunere să 
nu fie cea mai bună. Organele res
pective din Consiliul Superior al 
Agriculturii și cele regionale ar tre
bui să adopte o dată o soluție care 
să asigure executarea la timp a 
reparațiilor pentru gospodăriile co
lective.

Ing. Mihai NICOLAU 
președintele Consiliului agricol 
raional Rm. Sărat

ZAMBIA CERE
PRIMIREA IN O.N.U.

Kenneth Kaunda a 
cretarului general al 
Thant, o scrisoare în care cere ca 
noul stat african, Zambia, care 
și-a cîștigat recent independența, 
să fie primit în Organizația Na
țiunilor Unite. Cererea Zambiei 
va fi examinată împreună cu cea 
a Maltei, în ședința din 30 octom
brie a Consiliului de Securitate.

adresat se-
O.N.U., U

Un nou vas spaniol 
în drum spre Cuba

Președintele Johnson a avut 
marți o întrevedere cu ministrul 
de externe britanic, Patrick Gor
don Walker, aflat în vizită în 
S.U.A., la care a participat și se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk.

La o conferință de presă, Dean 
Rusk a caracterizat convorbirile 
„deosebit de utile".

La rîndul său Gordon Walker 
și-a exprimat speranța că va a- 
vea loc, la o dată relativ apro
piată, o întîlnire între președin
tele Johnson și primul ministru 
Harold Wilson. Răspunzînd la în
trebarea corespondenților dacă 
vor avea loc schimbări în politi
ca externă a Marii Britanii în le
gătură cu venirea la putere a 
noului guvern, ministrul de exter
ne a declarat că atunci „cînd se 
schimbă guvernul este inevitabilă 
schimbarea accentelor în politi
că. Dar nu cred, a adăugat el, că 
acestea vor avea vreun efect 
negativ asupra relațiilor dintre 
S.U.A. și Marea Britanie'.

Ziarele din 
un nou vas

Madrid anunță că 
spaniol — „Sierra 

Andia" — a plecat din portul Ali
cante cu o încărcătură spre Cuba. 
Este al treilea vas spaniol care, 
după atacul contrarevoluționari
lor cubanezi împotriva vasului 
„Sierra Aranzazu", se îndreaptă 
spre Cuba. Ziarul „Frankfurter 
Allgemeine“ apreciază că „a- 
ceste curse efectuate de vasele 
spaniole arată că, în pofida cola
borării militare cu Washingtonul 
în Europa, dincolo de Atlantic

Desemnarea 
nowJui prim - ministru 
sud - vietnamez întârzie

Phan Khac Suu, șeful 
sud-vietnamez, nu a de- 
încă în mod oficial pe 
prim-ministru.

La Saigon, situația politică este 
agitată, 
statului 
semnat 
viitorul

în cercurile informate se lasă 
să se înțeleagă că, dacă numirea 
va întîrzia, aceasta ar putea fi un 
indiciu că au apărut dificultăți 
de ultimă oră.
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ORGANIZAȚIILE BE PARTID DIN ȘCOLI
SI PREGĂTIREA PENTRU VIATĂ A ELEVILOR
Ï 9

Pe marginea unor adunări de alegeri din Capitală

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

„VII ȘI MORȚI“
Pregătirea tineretului pentru viață 

se realizează în anii de școală prin 
contribuția colectivului didactic și a 
conducerii școlii, a organizației de 
partid, a organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri, care lucrează în strînsă co
laborare, se sprijină reciproc, fieca
re avînd atribuții precise, mijloace 
și metode de activitate specifice. în 
cadrul adunărilor de dări de seamă 
și alegeri, comuniștii din școli dez
bat în profunzime modul, mijloacele 
și metodele prin care organizația lor 
de. bază își îndeplinește rolul de con
ducător politic în școală. Să ne o- 
prim, pe scurt, asupra unor proble
me abordate în adunările din cîteva 
școli bucureștene.

în sprîjM procesuh’ 
instructiv - educativ

Organizația de bază de la Școala 
medie nr. 3 „Ion Neculce“ din raio
nul Grivița Roșie a dobîndit în anii 
din urmă o bogată experiență în des
fășurarea muncii politice în rîndurile 
membrilor corpului didactic. în toa
te împrejurările, biroul organizației 
de bază sprijină îndeaproape condu
cerea școlii în buna organizare a ac
tivității instructiv-educative. Un 
membru al biroului este invitat să 
participe la ședințele obișnuite ale 
colectivului de conducere al școlii, 
înainte de a se trece la aplicarea 
unor măsuri mai importante preco
nizate de conducerea școlii, aces
tea sînt discutate cu biroul organi
zației de bază și, dacă e cazul, 
chiar în adunarea generală de partid. 
Așa s-a întîmplat, bunăoară, în tre
cutul an școlar cînd, din analiza 
rezultatelor la învățătură făcută de 
consiliul pedagogic, a reieșit necesi
tatea de a se acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii metodelor 
pedagogice în cîteva clase cu rezul
tate slabe la învățătură. Directorul 
școlii a cerut ajutorul comuniștilor 
pent-.-u îmbunătățirea predării ma
tematicii, fizicii, limbii romîne — 
materii la care elevii aveau îndeo
sebi cunoștințe insuficiente. Pe lin
gă indicația pe care a dat-o profe
sorilor membri și candidați de partid 
de a sprijini aceste măsuri prin ex
periența științifică și pedagogică 
personală, biroul organizației de 
bază din școală a acționat și pe alte 
căi. El a luat legătură cu organi
zațiile de partid din cîteva între
prinderi unde lucrează părinții ele
vilor, pentru a atrage mai mult di
feritele familii la susținerea obiecti
velor educative urmărite de școală. 
Comitetul U.T.M. a fost îndru
mat să organizeze adunări des
chise pe clase, în cadrul cărora co
lectivul de elevi să ia poziție împo
triva colegilor lor care nu-și înde
plineau cu sîrguință îndatoririle șco
lare. Urmările acestor acțiuni s-au 
resimțit în lunile următoare de 
cursuri cînd s-a putut constata îm
bogățirea nivelului de cunoștințe al 
tuturor elevilor, participarea lor mai 
activă la lecții, îmbunătățirea disci
plinei școlare.

Și profesorii comuniști de la 
Școala medie nr. 22 „Gheorghe La
zar“ din raionul Lenin au co
laborat rodnic cu conducerea șco
lii în probleme de un interes deo
sebit pentru colectivul didactic. Din 
analiza concluziilor examenului de 
maturitate au reieșit atît rezultatele 
bune obținute de mulți elevi, serio
zitatea cu care și-au ales drumul 
în viață, cît și faptul că au fost unii 
care și-au încheiat anii de școală cu 
o pregătire pentru viață puțin satis
făcătoare. Conducerea școlii, cu spri
jinul biroului organizației de bază, a 
alcătuit un colectiv de profesori pen
tru a stabili cauzele care au deter
minat ca la unele discipline absol
venții să aibă cunoștințe mai slabe, 
măsurile ce sînt necesare a fi între
prinse în noul an școlar pentru ca 
asemenea situații să nu se mai re
pete. Concluziile, deosebit de intere
sante au fost supuse dezbaterii ca
drelor didactice într-o adunare de 
partid deschisă. Pe baza referatului 
și a discuțiilor conducerea școlii a

Un învățămînt popular
(Urmare din pag. I-a)

prin comisiile inginerilor și tehni
cienilor, în marile centre industriale. 
Ele urmăresc să informeze inginerii 
și tehnicienii cu pregătire superioară 
asupra celor mai noi realizări ale 
tehnicii și tehnologiilor avansate în 
specialitatea lor, asupra perspective
lor care se conturează într-un do
meniu sau altul, prezentînd, totoda
tă, soluții aplicabile în producție. 
Expunerile la lectoratele tehnice, 
încadrate în cursuri de specialitate 
stabilite corespunzător ramurilor in
dustriale din centrul respectiv, vor 
fi ținute de cei mai buni specialiști 
din țară.

I
Ce alte măsuri se au in ve
dere pentru a se ridica nivelul 
activității universităților mun
citorești și populare ?

Nu-i suficient doar să întocmești 
un program interesant, trebuie să a- 
siguri și o predare de calitate — 
ne-a spus prof. dr. S. Stoian. Aceasta 
cere multă măiestrie din partea lec
torilor pentru a face lecțiile cît mai 
interesante, mai plastice. Ne stă la 
îndemînă materialul ilustrativ de 
toate genurile folosit cu succes 
la multe universități populare. Mi 
se pare însă că din partea comitete
lor de cultură și artă e necesară mai 
piuită preocupare pentru procurarea 

putut elabora apoi măsurile cores
punzătoare.

Ce dovedesc aceste fapte și multe 
altele asemănătoare care ar putea 
fi citate ? Că în numeroase școli 
organizațiile de bază participă cu 
mai multă competență la rezolvarea 
problemelor principale ale procesu
lui instructiv-educativ, iar birourile, 
profesorii membri și candidați 
de partid au găsit forme și 
metode specifice muncii de partid, 
evitînd paralelismul cu munca 
conducerii școlii. Această creștere 
estg oglindită și în rezultatele bune 
obținute în multe școli (nr. 3 „Ion 
Neculce“, nr. 5 „M. Sadoveanu“, nr. 
22 „Gh. Lazăr“) în pregătirea elevilor 
pentru viață, în educarea celor 
mai tineri cetățeni ai țării. Din 
păcate, așa cum a reieșit din dările 
de seamă și din discuții, la unele 
școli medii (nr. 8 „Emil Racoviță“, 
nr. 22 „Gheorghe Lazăr“, nr. 2 „Tu
dor Vladimirescu“) se mai obișnuieș
te ca, trimestrial, să se discute în 
adunarea organizației de bază rezul
tatele la învățătură ale elevilor sau 
activitatea uneia sau alteia dintre 
comisiile metodice pe specialități din 
școală. Dar, în consiliul pedagogic nu 
se discută concomitent aceleași pro
bleme ? De ce să se piardă un timp 
prețios și energie pentru organizarea 
unor asemenea dezbateri, care intră 
în competența conducerii școlii ? 
Profesorii comuniști, membrii birou
lui organizației de bază pot să-și 
spună cuvîntul, să facă propuneri 
pozitive în cadrul ședințelor consi
liului pedagogic. Mult mai folositoa
re și eficiente sînt acele adunări, a- 
cele dezbateri legate mai direct, mai 
concret, de perfecționarea pregătirii 
elevilor, de îmbunătățirea disciplinei 
lor, de intensificarea vieții ideologice 
a colectivului didactic.

Comitetul de partid orășenesc 
București, care se ocupă îndeaproa
pe de munca de partid în școli, a 
organizat numeroase și rodnice con
sfătuiri pe probleme importante. 
Credem că într-un viitor apropiat ar 
putea iniția o nouă consfătuire avînd 
ca obiect popularizarea celor mai 
bune metode folosite în munca de 
partid pentru sprijinirea procesului 
instructiv-educativ.

Organizațiile de partid au în 
vedere faptul că școala are menirea 
de a da' societății tineri nu numai cu 
o temeinică pregătire științifică de 
cultură generală, ci și oameni cu o 
educație patriotică și cetățenească 
înaltă, cu principii etice sănătoase, 
pe măsura epocii în care trăim. A- 
ceastă cerință importantă se realizea
ză printr-o varietate de mijloace. Or
ganizația de partid din Școala medie 
nr. 3 „Ion Neculce“ a analizat în
tr-o adunare generală problemele 
întăririi conducerii organizațiilor 
de tineret, pentru sporirea eficien
ței muncii educative în rîndurile ele
vilor. Cunoscînd că exemplul per
sonal al educatorului are o mare 
influență asupra tinerilor, biroul s-a 
ocupat îndeaproape de îndrumarea 
profesorilor și a diriginților membri 
și candidați de partid pentru a fi 
exemplu în munca didactică și edu
cativă, a analizat cum își îndepli
nesc unii dintre aceștia îndatori
rile profesionale și obștești. La fel au 
procedat și birourile organizațiilor 
de bază de la Școala medie nr. 5 
„M. Sadoveanu“, nt. 8 „Emil Raco
viță“ și altele.

Din desfășurarea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri a reieșit că, 
în multe școli, a crescut combativi
tatea comuniștilor ; profesorii și în
vățătorii membri și candidați de 
partid au analizat cu spirit critic 
unele deficiențe existente, au făcut 
propuneri judicioase pentru continua 
îmbunătățire a muncii politice a or
ganizației de partid. Mai mult decît 
în anii trecuți, a existat o grijă per
manentă pentru perfecționarea pre
gătirii politice, marxist-leniniste, a 
cadrelor didactice. Organizațiile de 
partid din Școlile medii nr. 22 „Gh. 
Lazăr“, nr. 8 „Emil Racoviță’, nr. 5 
„M. Sadoveanu” și altele, paralel cu 
îndrumarea și analiza periodică a 
modului cum decurge studiul ideolo
gic al cadrelor, au organizat confe- 

acestuia. Firește că și Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice va trebui să dea 
un ajutor mai substanțial în această 
direcție.

Succesul activității universităților 
muncitorești și populare depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare de compe
tența lectorilor, de pregătirea lor di
dactică și de specialitate. Din rîndul 
acestora fac parte cadrele cele mai 
bine pregătite din fiecare oraș. A 
început să se statornicească și meto
da schimbului de lectori între dife
rite centre regionale, inclusiv Capi
tala. Merită extinsă și inițiativa Co
misiei de răspîndire a cunoștințelor 
științifice ä orașului București în le
gătură cu gruparea lectorilor pe co
lective de specialitate. Anul acesta, 
vor avea loc, după deschiderea tutu
ror universităților, consfătuiri meto- 
dico-științifice ale lectorilor pe do
menii de specialitate.

Asemenea acțiuni sprijină activi
tatea celor peste 5 000 de lectori care 
predau la universitățile muncitorești 
și populare. Din rîndul acestora fac 
parte academicieni, profesori univer
sitari și alte cadre didactice, oameni 
de știință, artă și cultură, specialiști. 
Cei mai valoroși intelectuali din țara 
noastră sînt animați de dorința de a 
contribui direct la înflorirea învăță- 
mîntulul popular, cu convingerea că 
înfăptuiesc o importantă operă de 
cultură. 

rințe și expuneri asupra celor mai 
importante și actuale aspecte ale po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, asupra celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Conducerea organizațiilor 
de tineret

In toate școlile, organizațiile de 
partid se ocupă cu grijă de îndru
marea organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri. Este bine și este fi
resc să fie așa. întreaga activitate 
a acestor organizații politice ale e- 
levilor este subordonată scopului In
structiv-educativ urmărit de școală. 
Fiind mai apropiați ca vîrstă și preo
cupări de masa elevilor, membrii a- 
cestor organizații pot contribui mal 
direct la crearea unei opinii puter
nice a colectivelor de clasă în direc
ția îndeplinirii exemplare a îndato
ririlor școlare, a studiului perseve
rent și sistematic, a unei atitudini 
disciplinate. Și în acest domeniu, 
experiența este bogată. Aproape pes
te tot, în Capitală, birourile organi
zațiilor de partid repartizează cîte 
un membru al lor pentru a partici
pa la activitatea comitetelor U.T.M. 
pe școală și pe ani de studii, îndru- 
mîndu-le să aducă în ansamblul 
muncii educative metode și mijloace 
cu caracter tineresc, atrăgător. 
Atunci cînd e nevoie, în birourile or
ganizațiilor de partid sau în adu
nări deschise de partid se analizează 
activitatea comitetelor U.T.M., modul 
în care sînt aduse la îndeplinire 
planurile de activități cultural-edu
cative elaborate în comun cu con
ducerea școlii.

— După părerea mea, organizația 
de bază din școală trebuie să mear
gă mai departe în această privință 
— a spus în adunarea comuniștilor 
de la Școala medie nr. 22 „Gheorghe 
Lazăr“ profesoara Elena Antoci, di
rectoare adjunctă. In sprijinirea zil
nică a activității organizației U.T.M., 
organizațiile de partid și conduceri
le școlilor au îndatorirea să antre
neze întregul corp didactic — pro
fesorii și diriginții cu experiență pe
dagogică bogată. Desigur, este plăcut 
și interesant să lucrezi cu membrii 
birourilor U.T.M. — sînt tineri ini
moși și entuziaști, puși pe fapte mari. 
Ca profesor ai nevoie însă de mult 
tact pentru a-i îndruma cu grijă spre 
activități cu bogat conținut educa
tiv, fără a-i dădăci prea mult. De 
aici obligația noastră de a cunoaște 
mai bine metodele de muncă ale or
ganizațiilor de tineret, pentru a le 
putea ajuta cu mai mult folos.

După părerea noastră, tovarășa 
profesoară a ridicat o proble
mă de larg interes, care ar putea 
constitui obiectul unui schimb de 
experiență organizat în cîteva raioa
ne din Capitală de către secțiile de 
învățămînt în colaborare cu organe
le U.T.M., cu sprijinul comitetelor 
raionale de partid.

Participanții la adunări au men
ționat faptul că ridicarea calității 
muncii de partid din școli se dato- 
rește, în mare parte, îndrumării și 
ajutorului eficient al comitetelor 
raionale de partid din Capitală.

Contribuția activă ce va fi adusă 
și de acum înainte la organizarea 
unor adunări generale pe probleme 
specifice școlilor respective, la orien
tarea activității comuniștilor spre 
problemele majore ale procesului de 
învățămînt, va ajuta organizațiile de 
bază să-și îndeplinească mereu 
mai bine rolul lor de conducător po
litic în școală.

Florlca DINULESCU

Eficiența
(Urmare din pag. I-a)

tente în economie. Organele de con
trol financiar intern din cadrul Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei, colaborînd cu ingineri și 
tehnicieni de specialitate, au analizat 
în acest an posibilitățile de reducere 
a normelor de consum de materiale 
la unele întreprinderi din sectorul 
industriei chimice și din sectorul de 
foraj-extracție. Pe baza propu
nerilor făcute în urma unei ana
lize profunde și operative, s-au adus 
îmbunătățiri multor norme de con
sum care, calculate pe un an, re
prezintă o economie de materiale de 
23 milioane lei.

Pentru creșterea eficienței contro
lului financiar intern important este 
ca lucrătorii care lucrează în acest 
domeniu să sprijine îndeaproape 
conducerile de întreprinderi în ela
borarea de măsuri concrete pentru 
înlăturarea neajunsurilor constatate 
și să urmărească cu perseverență 
cum se aplică măsurile stabilite. Alt
fel controlul este lipsit de finalitate. 
Totodată, nu trebuie uitat că contro
lul are menirea nu numai să îndrep
te lucrurile, dar și să ajute și să în
vețe conducătorii de întreprinderi și 
instituții să gospodărească cu chib
zuință bunurile unității, astfel ca 
fiecare leu sa fie cheltuit cu maxi
mum de eficiență economică, cu. 
stricta respectare a legilor statului.

Sînt cazuri cînd îndeplinirea sarci
nilor obligatorii de control este în
greunată de practica folosită de 
unele întreprinderi și instituții de a 
utiliza organele de control financiar 
intern și în alte munci care nu au 
legătură cu atribuțiile acestora. Alte
ori, organele de control nu sînt bine 
folosite din cauza unei proaste orga
nizări a muncii lor. La întreprinde
rea I.C.S.I.M., aparținînd de Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, organele de control financiar 
intern au folosit cîte 8 zile de fiecare 
unitate verificată pentru documen
tare, cîte 7 zile pentru redactarea 

pactelor de control și cîte 10 zile pen- 
I tru stabilirea măsurilor ce trebuie

Viitorii arhitecți se inspiră din realitate Foto : M. Cioo

SCRISORI și răspunsuri
CONDIȚII MÂI BUN£
DE TRAMSPORT

lnfr-o scrisoare semnată de 11 
muncitori de la întreprinderea fores- 
tieră-Nehoiu, raionul Cislău, se se
siza că transportul pe calea ferată 
de la și înspre Nehoiașu se face în 
condifii necorespunzătoare, din pri
cină că trenurile se compun dintr-un 
număr insuficient de vagoane.

Răspunsul trimis redacției de că
tre Direcția regională C.F.R.-București 
arăta că începînd de la 12 octom
brie trenul M 5031/5034 Buzău-Ne- 
hoiașu a fost transformat în tren cu 
aburi, utilizîndu-se garnitura trenului 
5041, iar trenul 5041 a devenit tren 
automotor, folosindu-se vagoanele 
automotorului 5031. Astfel, se asigură 
condifii mai bune de transport în 
orele de sosire și de plecare a sa- 
lariafilor amințiji.

TENSIUNE ELECTRICĂ 
NORMALĂ

Tudor Constantin din Brăila ne-a 
scris că pe strada Călugăreni tensiu
nea electrică este foarte slabă. Din 
această cauză cetățenii nu pot folosi 
în bune condiții aparatele electrice 
de uz casnic, aparatele de radio și 
televizoarele.

I.R.E. Galați, căreia i s-a trimis se
sizarea, ne răspunde că în prezent, 
datorită lucrărilor de dezvoltare a 
refelei de distribuție, se asigură o 
aprovizionare normală cu energie e- 
lectrică a abonafilor de pe strada 
Călugăreni.

LA S. G. L.-IÄSI
A

Dacă ai de rezolvat diferite tre
buri la sectorul de gospodărie loca- 
tivă al sfatului popular orășenesc în

controlului financiar
luate, ceea ce reprezintă aproape 1/3 
din timpul mediu destinat controlu
lui fiecărei unități. Pe bună dreptate 
se pune întrebarea : nu era posibil 
ca printr-o mai bună utilizare a 
timpului să se afecteze mai multe 
zile pentru control efectiv pe teren ?

★
Sîntem în perioada cînd în toate 

întreprinderile se desfășoară o mun
că însuflețită pentru îndeplinirea 
exemplară, la toți indicatorii, a pla
nului pe întregul an. Sprijinind'efor
turile colectivelor în acțiunea de des
coperire și valorificare a rezervelor 
interne, lucrătorii din aparatul de 
control financiar intern au datoria 
să-și îndeplinească integral sarcinile 
de control gestionar prevăzute. în ce 
privește controalele asupra activită
ții economice-financiare a între
prinderilor și sectoarelor din econo
mie și asupra execuției bugetare a 
sfaturilor populare, considerăm că în 
etapa actuală accentul trebuie pus 
pe verificarea modului de cheltuire 
a fondurilor destinate realizării sar
cinilor de plan, urmărindu-se obține
rea unor cît mai mari economii, 
stricta respectare a destinației fon
durilor și modul de gospodărire a 
valorilor materiale.

întărirea controlului financiar este 
strîns legată de atenția pe care or
ganele de conducere din ministere 
și sfaturi populare o acordă acestei 
probleme. Conducerea de partid și 
de stat a atras atenția în nenumărate 
rînduri că activitatea de control fi
nanciar trebuie privită ca una din 
pîrghiile de conducere în economie 
și, ca atare, trebuie bine organizată 
și eficient folosită. Ținînd seama de 
importanța pe care o are controlul 
financiar în mobilizarea rezervelor 
din economie este bine ca activitatea 
acestuia să facă obiectul unor ana
lize aprofundate în colegiile minis
terelor, în ședințele comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare, pentru 
a se lua măsurile necesare întăririi 
controlului și înlăturării lipsurilor 
care mal stăruie pe alocuri.

Experiența a arătat eficiența pe 
care o are analizarea problemelor 

tâmpini greutăți din cauza defectuoa
sei organizări a activității acestui 
sector și a atitudinii necorespunzătoa
re a unor salariafi — ne-a semnalat 
un grup de cetăfeni din lași.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional lași ne face cu
noscut că activitatea acestui sector a 
fost reorganizată. La toate ghișeele 
s-a afișat programul de lucru cu pu
blicul. Acum, primirea cetățenilor și 
rezolvarea cererilor lor se face mai 
operativ.

LUCRĂRI DE RENOVARE
Victor Limban din Pitești ne-a scris 

că lucrările de renovare a clădirii 
cinematografului „Muncitoresc" din 
localitate se fac cu mare încetineală.

Sfatul popular al orașului Pitești, 
căruia i s-a trimis scrisoarea, ne in
formează că au fost luate măsuri ca 
renovarea cinematografului să fie 
terminată în cursul lunii noiembrie 
a. c.

CAIETE DE CALITATE
George Șeitan din Capitală criti

ca, îrjtr-o ’ scrisoare trimisă redacției, 
lipsa de preocupare a fabricii de 
hîrtie „Stăruinfa’ pentru calitatea 
produselor. El a trimis redacției și 
„dovada concretă" a celor afirmate 
— un caiet confecfionaf da respec
tiva fabrică.

Din răspunsul primit din partea 
Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei aflăm că, într-adevăr, fabri
ca „Stăruinfa" a pus în vînzare un 
lot de caiete de calitate necorespun- 
zăfoare. S-au luat măsuri pentru în
tărirea controlului de calitate pe 
faze de fabricați© și asigurarea hîr- 
tiei necesare realizării ritmice a pla
nului.

legate de controlul financiar de către 
organele de conducere ale unităților. 
In urma discuțiilor purtate, se pot 
lua măsuri ca sarcinile legate de con
trol să fie bine și în întregime reali
zate, ca organele de control financiar 
să fie mai bine folosite, ca, atunci 
cînd este nevoie, ele să fie ajutate de 
cadre tehnice de specialitate la efec
tuarea controlului și la elaborarea 
concluziilor și măsurilor ce se im
pun a fi luate. Subliniem, de aseme
nea, ca exemplu de urmat, faptul că 
multe unități și-au înscris în pla
nurile de muncă măsuri pentru ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională și de specializare a aparatu
lui de control financiar. Specializa
rea cerută în exercitarea controlului 
financiar impune, de asemenea, o 
mai mare stabilitate a cadrelor care 
lucrează în acest domeniu.

Ministerul Finanțelor, căruia îi re
vine sarcina de a asigura îndruma
rea metodologică de specialitate și 
controlul activității organelor de 
control financiar intern, își va inten
sifica preocuparea pentru îmbună
tățirea continuă a muncii desfășura
te de aceste organe. Ministerul nostru 
va asigura lărgirea și întărirea conti
nuă a colaborării cu celelalte organe 
de control financiar, în vederea rea
lizării unor acțiuni de control cu ma
ximum de eficacitate. Practica a do
vedit că se pot obține bune rezultate 
atunci cînd eforturile tuturor organe
lor cu atribuții de control financiar 
se îmbină în cadrul unei colaborări 
sistematice.

Organele de partid din unitățile 
economice au acordat un important 
sprijin muncii de control, ajutînd la 
scoaterea la iveală a rezervelor ma
teriale și bănești, la realizarea pla
nurilor de măsuri stabilite de orga
nele financiare împreună cu condu
cerile întreprinderilor. Iată de ce 
este bine să solicităm în continuare 
sprijinul organelor de partid pentru 
a putea orienta controlul financiar 
spre obiectivele cele mai importante 
și a spori eficiența lui în mobiliza
rea rezervelor din economie.

Pa ecranele cinematografelor rulează, 
tncepind de azi, filmul „Vii și morfi’ — 
ecranizare a cunoscutului roman al lui 
K. Simonov, apărut și în traducere romî- 
nească. Fidel acestui roman care evocă, 
după cum se știe, împrejurările cumplite 
ale agresiunii hitleriste, primele luni — 
și poate cele mai crîncene, cele mai dra
matice — ale Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei, filmul elogiază patrio
tismul, dirzenia, spiritul de abnegafie al 
poporului sovietic, fiind un omagiu pa
tetic adus eroilor vii și morji ai războ
iului antifascist.

Scenaristul și regizorul A. Stolper a 
selecfionaf din marea bogăfie de fapte a 
romanului episoade dintre cele mai sem
nificative, operînd mai mult prin redu
ceri decîf prin sinteză și străduindu-se 
să rămînă cîf mai aproape de litera, de 
dialogul cărfii (de aici și unele lungimi, 
succesiunea uneori abruptă a secvențe
lor). în prim plan este urmărit des
tinul lui Ivan Sinfov, începind cu des
părțirea de Mașa, în cea dintîi zi de 
război, și continuînd cu peregrinările lui 
în calitate de ziarist militar, cu luptele și 
ieșirea din încercuire în cadrul diviziei 
lui Serpilin, decimată de hitleriști, cu 
încercările din partea à doua a filmu
lui, cînd, rămas fără documente, Sințov, 
comunistul, omul dintr-o bucată, se lo
vește de neîncrederea opacă a unor se
meni ai săi ; ca și romanul, filmul în
fățișează, pe diferite planuri consecințele 
cultului personalității,, afirmă ca un leit 
motiv ideea încrederii în oameni care, a- 
semenea lui Sințov, și-au demonstrat prin 
fapte patriotismul, credința în partid, în 
victorie, tăria de caracter. Ivan Sințov, 
generalul Serpilin, încercatul comunist 
Malinin, ostașul Zolotariov, tînăra docto
riță Tania — eroii lui Simonov capătă 
viață pe ecran, iar din firele existenței lor 
se țese portretul eroului principal al fil
mului : poporul, acest inepuizabil tezaur 
de valori umane, reazimul și apărătorul 
de neînfrînt al puterii sovietice.

Războiul, situația grea din perioada 
imediat următoare agresiunii hitleriste 
este reconstituită în imagini dé front de 
o vigoare aproape documentară. Operato
rul N. Olonovski excelează aici; pămîntul, 
pădurea, cerul, întregul peisaj reflectă par
că suferințele oamenilor, dar și mînia lor. 
Filmul evocă eroismul ostașilor sovietici 
ferindu-se de orice grandilocvență, sur- 
prinzînd, dincolo de tragismul diferitelor 
episoade, bărbăția acestor oameni care 
au făcut ca succesele vremelnice ale co
tropitorilor să nu se transforme în victo
rii. Rupți, înfometați, o mînă de oameni 
au cărat după ei, în retragere, tocmai 
de la frontieră, un tun ; întîlnirea lor cu 
rămășițele detașamentului lui Serpilin — 
unu| dintre cele mai emoționante mo
mente ale filmului — sugerează măreția 
acestui eroism anonim, cotidian, la fel de 
tulburător în firescul și în simplitatea, lui 
ca și lacrima pe care unul dintre ostași 
nu și-o poate reține în fața agoniei co
mandantului său. înaintarea hitleriștilor 
seamănă moarte, declanșează drame 
cumplite, durerea îi urmărește pe eroii 
filmului, se Infiltrează în sufletele lor, 
lăsînd urme uneori nevindecabile. Dar 
nu-i încovoaie. Conștiința lor, certitudi
nea victoriei, ura față de fasciști . îi face 
să biruie orice încercări și fiecare dintre 
ei se simte responsabil pentru apărarea 
fiecărei palme din pămîntul patriei. A- 
ceastă forță morală este dezvăluită pe 
ecran nu declarativ, ci în acțiune, suge

CONFERINȚĂ DE PRESĂ CÜ CINEAȘTI SOVIETICI
Marți dimineață, în saloanele 

Athénée Palace a avut loc o confe
rință de presă cu delegația de ci
neaști sosită în țara noastră cu pri
lejul „Zilelor culturii sovietice“. 
Ludmila Ciursina, Igor Cekin și 
Leonid Kuravliov au răspuns la în
trebările ziariștilor privind realiză
rile cinematografiei sovietice și 
creațiile lor.

★
Marți, în cadrul Festivalului fil

TEATRE b CINEMA
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Lucia dl Lamermoor 
(orele 19,30). Teatrul de Stat de Opere
tă : Tîrgul de fete (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Emlnescu (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Patima de sub ulmi (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete'(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Opera de trei parale (specta
col prezentat de Teatrul maghiar de 
stat din Cluj — orele 19,30), (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă minci
nosule (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not- 
tara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteniți
lor (orele 19,30), (sala Studio) : Scanda
loasa legătură (orele 20). Teatrul Munci
toresc C.F.R. Giulești : N-avem centru 
înaintaș (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat : Pofta vine... rîzlnd (orele 20). 
Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" (sala 
„Savoy”) : Revista de altădată (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică“ : Băiatul șl vintul 
(spectacol pentru copil — orele 16), Eu 
șl materia moartă (spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Circul de stat : 
Selecțluul de circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Hamlet — cine
mascop : Republica (9; 12,30; 16,15; 20,15). 
Vii șl morți — cinemascop (ambele se
rii) : București (9; 12,30; 16,15; 20,15). 
Umbrelele din Cherbourg : Patria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Festival (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Străinul — cinemascop 
(ambele serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17;
20,30),  Excelsior (10,30; 16; 20), Modern 
(9,30; 13; 16,30; 20). Hatarl (ambele serii) : 
Bucegi (9,30; 13; 16.30; 20), Miorița (9,30; 
13; 16,30; 20). Comisarul Maigret se în
furie : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21), Grivița (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Flacăra (10; 14; 16,15; 18,30; 21). 
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 
Legenda din tren : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Rezervat pentru moarte : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cocoșatul : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Ordinul Ana : Lumina (9,45; 11,45; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Brațul nedrept al legii : 
Union (16; 18,15; 20,30), Ferentari (15,30; 
18; 20,30). Program pentru copii : Doina 
(orele 10). Accattone : Doina (11,30; 13,45; 
18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30). Pagini 
de istorie — Romînla orizont 64 : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Rebelul mag
nific : Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20). 
Ghepardul — cinemascop (ambele serii) ; 
înfrățirea între popoare (10; 16,30; 20), 
Tomls (9,30; 13; 16,30; 20), Volga (10; 15,30;
19.30) . Cioclara : Cultural (15,30; 18; 20,30). 

rată prin nenumărate detalii, surprinsă 
convingător în comportarea personajelor, 
în reacțiile lor, în atitudinea lor față de 
răsturnările provocate de război; Ea este 
prezentă deopotrivă în calmul cu care 
generalul Serpilin exclude eventualitatea 
retragerii, și în hotărîrea celor doi ostași 
de a merge pe jos spre Moscova, sfră- 
bătînd fără a-și lepăda uniformele și 
înarmați doar cu o pușcă, regiunea ocu
pată de agresori ; ea este prezentă și în 
atitudinea bătrtnului moscovit care nu 
pleacă în refugiu ci rămîne acasă „ca un 
cui ruginit într-o scîndură", și în gestul 
soldatului care a păstrat înfășurat, sub 
tunică, drapelul batalionului, și în erois
mul Mașei (soția lui Sințov) care se în
rolează voluntar pentru a fi parașutată 
în spatele liniilor inamice. Dar această 
tărie morală, această conștiință tenace 
este personificată mai cu seamă de Sin
țov,. pe care-l vedem, spre sfîrșif, luptînd 
într-un batalion de voluntari pentru apă
rarea capitalei sovietice. Admirabil în
truchipat de actorul Kiril Lavrov, Sințov 
trece printr-o serie întreagă de împre
jurări potrivnice, care, însă, nu fac decît 
să-l îndîrjească în hotărîrea de a ajunge 
din nou pe front, de a se dovedi la 
înălțimea calității de comunist. Actorul A. 
Papanov dezvăluie dincolo de severita
tea generalului Serpilin căldura sufleteas
că, umanismul acestui militar încercat, 
sensibilitatea lui pe care nici un fel de 
greutăți n-au făcut-o să ruginească. Da 
altminteri, interpretarea actoricească este, 
în general, de calitate, inclusiv în ca 
privește rolurile episodice.

Chiar dacă narațiunea lui Simonov nu 
și-a găsit- întotdeauna un echivalent ci
nematografic corespunzător, ecranizarea 
are meritul de a fi dat contur personajelor 
principale, de a fi păstrat acele trăsături 
care deosebesc cartea lui Simonov de nu
meroase alte, evocări ale calamităților ge
nerate de război. In „Vii și morți" răz
boiul e privit din altă perspectivă decît, 
de pildă, în „Pe frontul de vest nimic 
nou’ al lui Remarque, Sințov se deo
sebește structural de eroii Iul Heming
way, izolarea, pacifismul îi sînt străi
ne. Jn „Vii și morți’ durerile, frămîn- 
tările individuale pălesc în fața primej
diei ce pîndește patria, eroii știu pentru 
ce luptă, au un ideal comun care îi în
flăcărează, ei nu sînt și nu pot fi niște 
individualiști, nici niște resemnați. Desi
gur, în orice pădure există și uscături. 
Lașitatea lui Liusin, bunăoară, sau a lui 
Baranov subliniază, prin contrast, dem
nitatea și dîrzenia, forța inepuizabilă 
care-i animă pe Sințov, pe Serpilin și pa 
ceilalți eroi ai filmului.

Ca și romanul, ecranizarea se încheie 
o dată cu stăvilirea ofensivei hitleriste. 
Este un final optimist, atmosfera devine 
mai puțin apăsătoare în pofida norilor 
de fum ce se ridică din satele incen
diate de naziștii în retragere. Ultimele 
imagini înfățișează divizia lui Sințov 
mărșăluind în urmărirea cotropitorilor, 
iar cuvintele comentatorului : „oricît de 
mult amar lăsaseră în urmă, mai aveau 
înaintea lor tot războiul’ te fac să te 
gîndești cîf de greu a fost plătită victoria. 
„Vii și morți’ (premiat. la festivalul ci
nematografic internațional de . la Karlovy- 
Vary, 1964) este un film emoționant 
despre eroism, despre patriotism, despre 
tăria ideilor comuniste, o pledoarie con
vingătoare împotriva războiului, a fas
cismului.

D. COSTIN

mului sovietic, la Clubul Ministeru
lui Transporturilor și Telecomuni
cațiilor din Capitală a fost prezentat 
filmul „Poveste de pe Don“. La 
spectacol au participat și membrii 
delegației de cineaști sovietici, prin
tre care actrița Ludmila Ciursina, 
protagonista filmului.

(Agerpres)

Carl von Ossietzky : Melodia (10; 12; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (10; 12,15; lftî 
18,15; 20,30). Al nouălea nume : Ferovlaf 
(10; 12,30; 15; 17,30; 20). Șoferii Iadului : 
Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Falsifi
catorul : Buzeștl (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cascada diavolului : Crîngașl (16; 18,15;
20,30).  Dragoste la zero grade : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Moral 63 : vitan (15; 17; 
19; 21). Colaboratorul ceka : Munca (15,30; 
18; 20,30), Drumul Sării (15,30; 18; 20,15). 
La strada : Popular (16; 18,15; 20,30). 
Banda de lași : Moșilor (16; 18,15; 20,30). 
Ocolul Pămîntulul în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Cosmos (16; 19,30). 
Dragoste neîmplinită : Viitorul (15,30; 18;
20,30).  Cel trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Colentlna (13; 16,30; 20). 
Viața particulară : Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Bărbații: Rahova (15; 17; 19; 21). 
Cei șapte magnific! — cinemascop : Pro
gresul (15,30; 18,15; 21). Comoara din
lacul de argint — cinemascop : Lira 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Drama Ciocîrllel : 
Cotrocenl (16; 18,15; 20,30). Aripi negre — 
cinemascop : Pacea (15,45; 18; 20,15).

Cum e vremea
Ieri în țâră : Vremea s-a răcit mai ales 

în sudul șl estul țării. Cerul a fost mal 
mult acoperit. Au căzut precipitații lo
cale sub formă de burniță în Moldova 
șl izolat în Oltenia, vintul a suflat po
trivit, cu intensificări temporare, predo- 
mlnînd din sectorul nord-estlc. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
7 grade la Suceava, Rădăuți șl Tg. 
Neamț și 23 grade la orașul Dr. Petru 
Groza. In București : Vremea s-a răcit. 
Cerul a fost mal mult noros. Vintul a 
suflat potrivit, cu intensificări din secto
rul nord-estlc. Temperatura maximă a 
atins 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 
șl 31 octombrie. In țară : Vreme relativ 
rece, cu cerul variabil, mai mult noros 
în sudul țării, unde vor cădea ploi lo
cale. Vintul va sufla potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată în sudul țării. 
La începutul intervalului temperatura va 
continua să scadă ușor, mal ales în nor
dul țării. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 grade și plus 8 grade, Iar 
maximele între 8 șl 18 grade. Ceață lo
cală. In București : Vreme relativ rece, 
cu cer variabil, mal mult noros. Va 
ploua slab. Intensitatea vîntulul va slăbi 
treptat ; temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi staționară.
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Semnarea protocolului privind colaborarea 
economică dintre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria 

pentru perioada 1966-1970
Marți s-au încheiat discuțiile între 

delegațiile organelor centrale de pla
nificare din R. P. Romînă și R. P. 
Bulgaria și s-a semnat un protocol 
privind colaborarea economică din
tre cele două țări pentru perioada 
1966—1970.

Din partea romînă protocolul a 
fost semnat de Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, iar din par
tea bulgară de Apostol Pașev, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

La semnare au fost de față mem
brii celor două delegații, precum și 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

Academicianul C. I. 
a împlinit 90 de ani

Parhon

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne au felicitat călduros pe 
acad. C. I. Parhon cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 de ani, transmițîn- 
du-i cele mai bune urări de sănătate.

INFOR
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL SUEDIEI 
In republica populară 

ROMÎNĂ

La 27 Octombrie a sosit în Bucu
rești Olof Gustav Bjurström, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Suediei în Republica Populară 
Romînă.

La sosire, Olof Gustav Bjurström a 
fost întîmpinat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe. Au 
fost de 
Suediei 
Gunnar 
curente 
membri

alți

față membrii Ambasadei 
la București în frunte cu 
Verge, însărcinat cu afaceri 
al Suediei, precum și 
ai corpului diplomatic.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE SOVIETICE

Delegația militară sovietică con
dusă de mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, prim locțiitor al mi? 
nistrului Apărării al U.R.Ș.S., înso
țită de general maior Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, și-a continuat vizita prin țară.

în cursul dimineții de marți, oas
peții sovietici au vizitat Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești, Hi
drocentrala V. I. Lenin de la Bicaz 
și lacul de acumulare. Apoi, delega
ția a vizitat 
poposit în 
Lacu Roșu.
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ÎNAPOIEREA de la budapesta 
A DELEGAȚIEI C.C.S.

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, condusă de Mar
tin Isac, președintele C.C.S., mem
bru al Comitetului executiv al 
F.S.M., care a participat la sesiunile 
Comitetului executiv și Consiliului 
general F.S.M. ce au avut loc la Bu
dapesta. Din delegație au făcut par
te Constantin Drăgăn, vicepreședinte 
al C.C.S., Teodora Serșuri, membru 
supleant al prezidiului C.C.S., pre
ședinte al Comitetului Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile indus
triei bunurilor de consum, șl Mihai 
Rob, prim adjunct al secției relații 
Internaționale a C.C.S.

DELEGAȚIA CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR 

S-A ÎNAPOIAT DE LA SOFIA

Cheile Bicazului și a 
stațiunea climaterică

Marți dimineață s-a înapoiat în 
Capitală, venind din R. P. Bulgaria, 
delegația Consiliului Național- al Fe
meilor, condusă de Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului, care a parti
cipat la lucrările Sesiunii Consiliului 
F.D.I.F., desfășurate la Sofia între 20 
și 25 octombrie. Din delegație au fă
cut parte Mia Groza și Maria Ma- 
noiescu, secretare ale Consiliului Na
țional al Femeilor. (Agerpres)

On concert al Filarmonicii din Ostrava la București
După ce a concertat la Cluj, Sibiu 

și Brașov, orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat din Ostrava, di
rijată de Vaclav Jiracek, a dat 
marți seara un concert în Studioul 
Radiotelevlziunii. Concertul a avut 
ca solistă pe pianista Myrka Pokor- 
na. Programul a cuprins fragmentul 
„Prin cî.mpiile și pădurile Boemiei“ 
din poemul simfonic „Patria mea“ 
de Smetana, Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 2 în si bemol major 

.de Brahms, solistă Myrka Pokorna, 
Serenada în re minor pentru instru
mente de suflat de Dvorak și Rap-

sodia simfonică „Taras Bulba“ de 
Janacek.

★
Virgil Florea, vicepreședinte al Co? 

mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a oferit marți la restaurantul 
Athénée Palace un cocteil cu prilejul 
turneului în R. P. Romînă al orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat 
din Ostrava.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă, precum și Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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La sfîrșitul acestei sâptâmini

Deschiderea expoziției consacrate 
Centenarului Institutului
de arte plastice „N. Grigorescu"

Corespondenta din Paris De la corespondentul nostru la Varșovia

Muzeului de artă 
a avut loc vemisa-

Ieri în sălile 
al R. P. Romîne, 
jul expoziției Centenarului Institu
tului de arte plastice „N. Grigores
cu“. Au participat Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai unor uniuni de creație și 
instituții de învățămînt superior din 
București și din țară, academicieni, 
cadre didactice și studenți. Cuvîn- 
tul inaugural a fost rostit de prof, 
univ. Petre Dumitrescu, rectorul in
stitutului.

„Pentru învățămîntul superior de 
artă plastică din țara noastră, a ară
tat vorbitorul, ultimii douăzeci de 
ani — ani de adinei transformări 
revoluționare în toate domeniile — 
au însemnat o nouă etapă, calitativ 
superioară, de afirmare și înflorire. 
O călăuză sigură în evoluția ascen
dentă a creației artistice din țara 
noastră o constituie îndrumarea 
permanentă din partea partidului, 
grija și sprijinul continuu din par
tea statului democrat--popular. Pline 
de învățăminte și însuflețire sînt 
cuvintele adresate de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej oamenilor 
de artă din țara noastră : „Avîntul 
uriaș al forțelor creatoare ale po
porului oferă o sursă inepuizabilă de

inspirație pentru scriitorii șl artiștii 
noștri... Creatorii noștri au îndatori
rea de a făuri opere la nivelul înal
telor exigențe artistice și ideologice 
ale partidului și poporului“.

Expoziția cuprinde mărturii grăi
toare despre istoria institutului, des
pre rolul și contribuția lui la dez
voltarea artei plastice romînești și la 
îmbogățirea tezaurului culturii uni
versale. In sălile expoziției se află 
lucrări reprezentative ale lui Theo
dor Aman și Gh. Tattarescu — fon
datorii Școlii de belle-arte din 
1864, ale lui Nicolae Grigo- 
rescu, ale profesorilor G. D. Mi
res, Karl Storck, Camil Ressu, 
Francise Șira to, Jean Steriadi, Ioan 
Georgescu, Dimitrie Paciurea, Cor
neliu Medrea, Cecilia Cuțescu- 
Storck, ale elevilor formați de ei — 
Ștefan Luchian, Ion Andreescu, Con
stantin Brîncuși, Gh. Petrașcu, Du
mitru Gheață, Ion Jalea, Lucian 
Grigorescu, Oscar Han, Alexandru 
Ciucurencu, Aurel Ciupe, Comeliu 
Baba, Constantin Baraschi, Boris Ca- 
ragea și mulți alții. în expoziție sînt 
înmănuncheate și lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, ceramică, pictură 
monumentală și pictură scenografi
că, textile, realizate de studenții de 
azi ai institutului.

Cum se poate 
ține contactul 
cu „omul invizibil“

De mai mulfe zile, de pe foste zidu
rile și gardurile Parisului prin ochelarii 
lui fără sficlă „omul invizibil" te pri
vește cu multă curiozitate. Nu este însă 
vorba despre personajul filmelor copilă
riei noastre, ci de întruchiparea pe un afiș 
a unui om al zilelor noastre, absorbit de 
numeroase preocupări și imposibil de gă
sit. Vizitînd uriașele săli ale Palatului 
de Expozifie de la Rond-Point de la 
Défense, punct dominant în vestul Pari
sului, constaji că cele expuse la cel 
de-al 15-lea Salon International depă
șesc mult tematica afișului.

Tn salonul ,,0mu| invizibil", cum este 
numit aci, sînt reprezentate industrii din 
18 țări, bineînțeles, cele mai multe fiind 
din țara 
exemplu, 
dinaforul 
o mașină

TORUN — orașul lui Copernic
și al „elanei“

Alte manifestări prilejuite de Centenarul 
învățămîntului superior de artă

® In cea de-a doua zi a manifes
tărilor consacrate Centenarului în- 
vățămîntului superior de artă au 
început sesiunile științifice jubilia
re ale cadrelor didactice de la In
stitutul de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale“, Institu
tul de arte plastice „N. Grigorcscu" 
și Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu". Tn dimineața aceleiași zile, 
personalități ale vieții cultural-ar- 
tistice din întreaga țară au vizitat 
Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale".

• La Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu" s-au deschis : expoziția 
de instrumente muzicale populare 
vechi, expoziția de instrumente de 
coarde produse de Fabrica din Re
ghin și expoziția cabinetelor de 
foniatrie, pedagogie și psihologie, 
iar ia magazinul „Muzica” din Ca-

lea Victoriei — o expoziție intitu
lată „Centenarul conservatorului 
din București“.

O în sala Dalles, ieri după-amia
ză a avut loc un recital vocal-in- 
strumental, susținut de studenți ai 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu".

O La studioul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ a fost pre
zentată opera „Căsătoria secretă” 
de Cimarosa în regia Iui Panait 
Victor Cotescu și sub conducerea 
muzicală a lui Grigore Iosub.

• Seara, la Ateneul R.P.R. a fost 
susținut un concert de muzică de 
cameră Ia care și-au dat concursul 
Ion Voicu, Emilia Petrescu, Valen
tin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu, 
Radu Aldulescu, Marius Rintzler și 
alții.

Lucrările Conferinței internaționale 
asupra tehnicilor experimentale 
ia reactorii nucleari de cercetare

Marți, Conferința internațională 
asupra tehnicilor experimentale la 
reactorii nucleari de cercetare, orga
nizată de Comitetul pentru energie 
nucleară de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne, în colabo
rare cu Agenția Internațională pen
tru Energie Atomică (A.I.E.A.), și-a 
continuat lucrările.

în cursul dimineții, în cadrul te
mei „Tehnica iradierii în reactor 
pentru încercări cu caracter tehnic“ 
au prezentat comunicări și referate: 
D. J. Merrett (Anglia). B. Swenson

(Suedia), B. Samsonov (U.R.S.S.), 
I. Peter (R. P. Ungară), R. Hara (Ja
ponia).

După-amiază, în cadrul temei 
„Tehnica de iradiere în reactor pen
tru temperaturi foarte mari și foarte 
joase" au prezentat comunicări și 
referate R. Atkinson (Anglia), L. Bo- 
chiro (Franța), R. R. Coltman 
(S.U.A.), W. Marth (R. F. Germană).

în legătură cu lucrările expuse au 
avut loc dezbateri. Lucrările confe
rinței continuă.
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organizatoare. Să vă dau de 
cîteva amănunte privind „or- 

care vorbește". Este vorba de 
electronică căreia îi poți pune 

întrebări și care răspunde oral. întrebă
rile sînt transmise printr-o claviatură 
alcătuită dintr-o suită de cifre. Acestea 
sînt captate prin fir telefonic, iar apa
ratul elaborează răspunsul tot sub formă 
de cifre. Abia din acesf moment lucru
rile capătă o nouă dimensiune. Răspunsul 
cifrat se transformă tn cuvinte. înregis
trate de un mecanism pe o bandă, a- 
cestea sînt rostite clar de o voce insta
lată într-o mare centrală telefonică.

Acum, cîteva cuvinte despre mașina 
de scris cu... memorie. Dacă într-un text 
care a fost bătut cu ajutorul ei vrei să 
adaugi un pasaj nou, mașina îl înregis
trează introducîndu-l la locul potrivit, 
după care rebate restul „din memorie’ 
cu viteza de 180 litere pe minut, aran- 
jînd singură spațiile, ordinea frazelor. 
De altfel, In domeniul mașinilor de scris 
— cu această ocazie și-au făcut apariția 
în Europa și cele japoneze — se consta
tă o extraordinară evolujie a mașinilor 
de birou care sînt echipate electric. în 
schimb marile uzine, fie europene fie 
americane, se preocupă de o anumită 
standardizare și perfecționare; cele mai 
mulfe mașini de scris nu mai produc a- 
proape nici un zgomot.

Documentarea se face pe baza mi
crofilmului, în această direefie ajungîn- 
du-se la o tehnică înaintată atît în pri
vință „copierii” cît și a „citirii”. Un vo
lum sau un dosar de sute de pagini este 
trecut în cîteva minute pe un film îngust 
care poate fi studiat apoi pe un ecran 
de 10 ori mai mare ca originalul sau 
recopiat pe hîrtie obișnuită tot în cîteva 
minute. Operațiile sînt bineînțeles auto
mate.

Vizitatorii remarcă, de asemenea, ma
șinile electronice de tradus dintr-o limbă 
în alta care fac o adevărată demonstrație 
a posibilităților lor în fa)a celor mai com
plicate întorsături gramaticale ; 
toriul alfabetic care permite 
ficarea în cinci secunde într-un 
unui nume figurînd între altele 
mica mașină de scris de 
cm cu ajutorul căreia se pot 
explicații pe desene industriale, 
planuri sau tablouri statistice cînd aces
tea se află încă pe planșe; diferite
le mașini . de copiat, chiar pagini ti
părite în culori. Aș mai enumera mași
nile de dictat, de dimensiuni diferite, 
cele mai multe portabile, mașinile de 
lipit și deslipit plicuri, mașinile de în
registrat mesaje telefonice cînd abonatul 
nu este acasă etc. Dar, în spațiul unui 
asemenea articol nu poți descrie toate 
aceste mașini și aparate.

Părăsind expoziția ai imaginea progre
selor rapide pe care le înregistrează teh
nica modernă în cele mai diferite do
menii.

reper- 
identi- 

fișier a 
40 000 ; 
10x12x8 

scrie 
pe

km nord- 
Torun-ul, 
cele mal 
In monu-

aparate de joasă tensiu- 
siderurgică, fabricile de

Pe Vistula, la peste 200 
vest de Varșovia, se află 
unul din orașele poloneze 
frumoase și mai bogate 
mente istorice.

într-o dimineață clară de octom
brie orașul pare o vastă grădină, 
un parc monumental în care primă
vara înfrunzesc peste 700 
cil de arbori și arbuști. Vechea 
cetate, a cărei existență datea
ză încă din secolul al XlII-lea — și 
care este și locul de naștere a lui 
Nicolas Copernic— se numără prin
tre rarele așezări din Europa de 
nord în care s-au conservat pînă în 
zilele noastre vechile forme arhitec
turale ale „goticului baltic”. Centrul 
orașului vechi este dominat de pa
trulaterul pieței, a cărei arhitectură 
se impune și prin interesantul co
lorit al clădirilor sau prin diieritele 
picturi murale realizate de 
iscusiți. Firește, privirile 
rulul sînt atrase îndeosebi 
pozanta clădire a fostei primării 
construită în stil gotic. Se spune că 
este cel mai vechi edificiu de acest 
gen din Polonia. într-o parte a clădirii 
rezistă încă vremii un turn construit 
în anul 1250. Azi, întregul imobil a 
devenit un centru cultural. Multe săli 
adăpostesc valoroase colecții de 
artă, înfățișînd pictura poloneză 
din secolele XIX și XX, portrete 
din secolele XVI—XVIII, ca și piese 
de folclor și arheologie.

în fața clădirii fostei primării stră
juiește monumentul masiv al lui Co
pernic, pe soclul căruia se află 
în permanență flori proaspete. încă 
de pe acum cetățenii Torun-ului fac 
planuri pentru sărbătorirea, în 1973, 
a 500 de ani de la nașterea acestui 
„om universal' al vremurilor sale. 
Istoria apreciază că el a fost nu nu
mai un genial astronom, un maestru 
al științelor exacte, medicale și eco
nomice, dar și un apreciat poet șl 
pictor.

Se spune că nu de mult, Torun-ul 
era socotit o „Cracovie In minia
tură”, date fiind trecutul său istoric, 
monumentele sale vestite. Iată însă 
că de două decenii suflul înnoitor a 
spulberat „liniștea provincială” de 
odinioară șl în aceste orașe. La To- 
run, semnele noului își găsesc ex
presia în numeroasele construcții 
dicate în anii puterii populare, în 
dezvoltarea continuă, economică și 
culturală a orașului, în viața de zi 
cu zi a locuitorilor săi. Extinderea 
orașului, care se înfăptuiește pe di
recția Est-Vest, urmînd cursul Vistu- 
lei, are la bază un plan urbanistic 
modern. S-au construit în Torun noi 
cartiere de locuit cu blocuri lumi
noase și confortabile, cămine pentru 
studenți, școli, magazine etc. Unul 
din cartiere a fost ridicat în apro
pierea centrului, pe iostele ruine ale 
fortificațiilor din veacurile trecute. Un 
alt mare cartier, cuprinzînd circa 
60 000 locuitori, se va construi în vii
torul apropiat, în regiunea drumului 
„Jakubskim Przedmisciu”. O impor
tantă lucrare, care se află încă la 
început, este și construirea unui 
bulevard pe malul Vistulei unde, 
din loc în loc, vor acosta vapoarele 
ce vor naviga pe fluviu.

...La ora prînzului, pe străzile în
guste ale „orașului vechi” și pe 
ferele noi, moderne, Torun-ul 
noaște o animație deosebită. Se 
crucișează schimburile din întreprin
derile industriale aflate aci, cum sînt

spe-

maeștri 
vizitato- 
de im-

ri-

ai- 
cu- 
în-

fabrica de 
ne, uzina 
confecții, șantierul naval și multe al
te obiective create în anii, puterii 
populare. Dar întreprinderea cu care 
se mîndresc îndeosebi locuitorii 
Torun-ului este o modernă fabrică 
de fibre sintetice (înlocuitoare de 
lînă) — așa-numita „elană”.

La ieșirea din oraș, de o parte șl 
de alta a șoselei, se întinde o cîm- 
pie presărată cu clăi de fîn șl că
suțe răzlețe. După zece minute de 
mers apar deodată, în depărtare, 
siluetele albe ale unor construcții 
industriale. Pe frontispiciul unei clă
diri cu mal multe etaje se poate citi: 
„întreprinderea de fibre sintetice 
Elana". Alături, o hală, alte clădiri, 
apoi un coș înalt de 100 de 
metri. Linia arhitectonică a clă
dirilor, simplă șl armonioasă, In ale 
căror corpuri s-au contopit sticla, 
metalul șl betonul, este opera unui 
colectiv de tineri ingineri și arhi- 
tecți polonezi.

Vizităm fabrica însoțiți de Ingine
rul Mieczyslaw Lodzinskl, și de 
Rafael Raczkowskl, primul secre
tar al comitetului de partid din Între
prindere. Ne aflăm la secția chimi
că. De la etajul IV, prin peretele de 
sticlă se vede laboratorul de cerce
tări cu hala producției semitehnice, 
ca și bateria cisternă cu glicol. 
Iar acest glicol, ce se înfățișează 
ca un lichid incolor, împreună cu 
praful alb însemnat pe scurt D.M.T., 
constituie materii prime pentru pro
ducerea fibrei de elană. Amestecul 
lor se realizează In reactorul de po- 

limerizare, obținîndu-se astfel polime
rul necesar fabricării fibrelor. Cobo- 
rîm încă un etaj. Nimerim tocmai în 
momentul „șarjei”. Din cuptoare po
limerul curge asemeni oțelului topit. 
Operația aceasta se repetă din 7 în 
7 ore. Interlocutorii noștri relatează 
că fabrica a fost construită după o 
licență engleză șl este înzestrată și 
cu unele utilaje englezești. De 
asemenea, aci au venit ingineri 
și tehnicieni englezi care au co
laborat cu inginerii și tehnicienii 
polonezi la punerea în funcțiune a 
mașinilor. Deocamdată producția de 
elană este de 8—9 tone 
de ore. Potrivit planului 
producția acestui an se 
dlca la 3 360 tone fibre. Se prevede 
ca în 1967, după ce uzina va funcțio
na cu întreaga capacitate, producția 
să ajungă la 18 000 tone fibre anual.

O caracteristică a fabricii noastre 
— spune Mieczyslaw Lodzinskl — 
este înaltul grad de automatizare. 
Colectivul nostru numără acum circa 
1 000 de oameni, iar în 1967 vor fi 
3 000. Nu cantitatea, ci calitatea bra
țelor de muncă contează. Cuvîntul 
decisiv îl au mașinile și agregatele, 
ele Îndeplinind circa 90 la sută din 
operațiile întregului proces de pro
ducție. După datele prevăzute în 
hotărîrile celui de-al IV-lea Con
gres al P.M.U.P., în viitorul cin
cinal fibrele sintetice vor fi in
troduse în prelucrarea țesături
lor în proporție de 55 la sută, față 
de celelalte materii prime folosite în 
producția de țesături pe țară — con
chide inginerul.

Iar celălalt interlocutor 
adaugă:

— Fabrica din 
zentă în eforturile 
rea acestei sarcini.

In 24 
în curs 
va rl-

al nostru,

Torun 
pentru

va fi pre- 
îndeplini-

Tudor VORNICU:
» • • 4

GHEORGHIȚĂ

Femeie gigant

CIT REPREZINTĂ 0 SECUNDĂ
era considerată 

parte dinfr-un 
dinfr-o oră și 

zi. Conform a- 
că păminful

suri și greutăți, reunit recent la Paris, 
să ia măsuri In vederea adoptării unei 
noi secunde — etalon. Dacă se va adop
ta noul etalon, secunda va dura cit 
9 192 631 770 perioade de vibrație ale 
unui atom de cesiu.

TENIS 0E MASĂ întrecere internațională 
în sala Floreasca

O nouă ediție a „Cupei campioni
lor europeni’ la tenis de masă a în
ceput cu cîteva săptămîni în urmă. 
Acum echipele participante ee întrec 
în cadrul turului doi al competiției. 
Vineri va debuta șl formația mascu
lină C.S.M. Clu), deținătoarea trofeu
lui. Sportivii clujeni urmează să în- 
tîlnească în sala Floreasca din Ca
pitală pe campioana Belgiei — Ro
yal Standard Liège, care a cîștigat

la sfîrșitul acestei săptămîni înce
pe returul campionatului republican 
de box pe echipe. Sîmbătă de la ora 
18,30 în sala Floreasca se vor dispu
ta meciurile Dinamo Bucureștl- 
C.S.M. Reșița și Steaua-Metalul 
București. Duminică, în „cuplaj”, pe 
ringul montat în incinta Casei Tine-

BASCHET Numeroase
Duminică sălile. Giulești și Dinamo 

vor găzdui numeroase întîlniri, con- 
tînd pentru campionatul republican 
de baschet. Programul jocurilor în
cepe la ora 8,30 după cum urmea
ză : sala Dinamo : Progresul-Side-

cu 5—1 partida susținută în compa
nia echipei Red Boys Differdange 
(Luxemburg).

Echipa clujeană va fi formată din 
Dorin Giurgiucă, Adalbert Rethi, 
Gheorghe Cobîrzan, Radu Negules- 
cu, Marius Bodea. Conducerea clu
bului belgian a comunicat că la 
București vor face deplasarea jucă
torii P. Juliens, M. Burlet și F. Lanck- 
man.

retului a raionului Tudor Vladimires- 
cu, se vor disputa partidele : Olim
pia București-C.S.M.S. Iași și Voința 
București-Dinamo Craiova.

Din întîlnirile programate în țară 
se remarcă : Progresul Brăila-Progre- 
sul București și Constructorul 
lați-Cimentul Medgidia.

meciuri în Capitală
iurgistul Galați (m) ; Dinamo-Politeh- 
nica Clu) (m) ; Știința București-Fa- 
rul Constanța (m) și Steaua-C.S.M.S. 
Iași (m) ; sala Giulești ; I.C.F.-A.S.
Bacău (m) ; Olimpia M.I.-Aurul Brad 
(m) și Rapid-Constiuctorul (f).

Pe continentul african, între Ruan
da și Congo se află lacul Kiwu. La 
adîncimea între 275 pînă la 300 metri 
de suprafața lui, apele lacului conțin 
un amestec format din metan, bioxid 
de carbon și cantități mai mici de hi
drogen sulfurat. Din anumite motive, 
aceste gaze rămîn „capturate“ la 
această adîncime, dacă nu sînt aduse 
la suprafață cu mijloace tehnice.

Rezervele de metan ale lacului Ki
wu sînt apreciate la circa 57 miliarde 
metri cubi. Valoarea lor calorică co
respunde cu cea a 36 milioane tone 
petrol.

Cum au luat naștere aceste rezerve 
de gaze ? Ziarul „Frankfurter Rund
schau“, care relatează cele de mai 
sus, arată :

Dacă substanțele organice se des
compun în lipsă de oxigen liber (așa- 
numita fermentație anaerobă), iau naș
tere gaze ai căror principali compo- 
nenți sînt metanul și 'oxidul de carbon. 
Acest proces are loc și în apele în 
care există resturi de plante și anima
le. Dacă gazele se formează la adîn
cime mică, ele ies la suprafață și se 
risipesc în atmosferă, dar dacă acest 
proces are loc la mare adîncime, 
atunci, datorită presiunii existente 
acolo, ele sé pot dizolva în apă.

Lacul Kiwu prezintă, în afară de 
aceasta, următoarea particularitate : 
în el există două straturi stabile și 
distincte în ce privește salinitatea. 
Unul superior — la adîncimea de cir
ca 250—275 metri, format din apă cu 
un conținut scăzut de sare, și unul in
ferior — pînă la 300 m adîncime —

care conține circa 4 grame sare la li
trul de apă. Gazele sînt „capturate“ 
de acest strat, iar în decursul milioa
nelor de ani, prin perpetuarea conti
nuă a procesului de descompunere a 
corpurilor organice, s-au format re
zervele actuale.

Pînă acum o secundă 
a reprezenta a șaizecea 
minut, a 3 600-a parte 
a 84 600-a parte dintr-o 
cestor date, ar însemna 
efectuează o rotație completă în jurul 
propriei sale axe în decurs de 24 de 
ore, ceea ce nu este deloc adevărat. 
In fapt, rotația Pămîntului este destul 
de capricioasă. Intre anii 1680—1800, 
Pămîntul și-a micșorat viteza cu 27/100 
sec. In cursul secolului XIX, viteza a 
crescut cu aproape 31/100 sec., pentru 
ca între 1900—1920 viteza să se micșo
reze din nou, iar în ultimul timp să 
crească iarăși. Toate aceste fluctuații au 
determinat Biroul Internațional de ma

RIO DE JANEIRO. — Medicii brazi
lieni cercetează cazul ieșit din comun 
al Inocenciei Colatino Lira, din localita
tea Sitio Borges. Ea este, probabil, cea 
mai voluminoasă femeie din lume ; cîn- 
tărește în prezent 242 de kilograme și 
continuă să se îngrașe. Potrivit celor ce 
s-au scris în presă, ea mănîncă din oră 
în oră. De dimineață consumă un kilo
gram de carne și un litru de lapte fiert. 
Continuă apoi cu lapte după fiecare 
oră ; la prînz și seara mai consumă 
încă cîte 1 kg de carne în afară de alte 
mîncăruri. întreaga familie muncește ca 
să-i asigure o parte din hrană, iar restul 
II primește de la niște organizații filan
tropice. Ea are înălțimea de un metru 
și șaizeci și trei de centimetri, bustul 
1,70 m, la brîu 1,70 m, circumferința 
brațului 0,62 m. Ușile casei în care lo
cuiește au fost lărgite în mod cores
punzător.

In cîteva rînduri
Echipa selecționată de rugbi a Fran

ței își continuă cu intensitate pregăti
rile în vederea meciului de la 29 
noiembrie cu echipa R.P. Romîne. în- 
tr-un joc de verificare, disputat la Pa
ris, echipa franceză a învins cu 21—3 
(3—3) selecționata Fidji. Punctele gaz
delor au fost marcate de Darrouy, 
Dedieu, Capdouze șl Rupert. Albala- 
dejo a suferit o fractură în acest meci,

devenind indisponibil pentru multă 
vreme.

★
Atletul chinez Ni Ci-cin a stabilit un 

nou record al țării sale la săritura în 
înălțime cu performanța de 2,21 m. Ni 
Cl-cin ocupă în acest fel locul trei în 
lume la această probă, după Brumei 
(2,28) m) și Thomas (2,23 m).

După aprecierile unanime ale comentatorilor sportivi. Jocurile Olimpice 
de la Tokio s-au bucurat de cea mal reușită organizare de pînă acum, 
meritele gazdelor fiind în această privință incontestabile. De asemenea, 
o frumoasă amintire au produs asupra participanților deosebita politețe 
manifestată de gazde, precum și Interesul cu care au lost urmărite între
cerile. Cei care s-au succedat pe rind pe podiumul Învingătorilor se află 
de acum acasă, sau în drum spre patrie. în fotografia de mai sus el sînt 
simbolizați de acești copii Japonezi, al căror joc, inspirat desigur de 
marele eveniment sportiv abia încheiat, se intitulează, probabil, „de-a 

Olimpiada"».

Descoperirea unor 
zăcăminte de uraniu

Agenția Reuter, citind emisiunea de 
radio Mecca, anunță că tn Arabia Sa- 
udită, pe coasta Mării Roșii, la 230 
mile nord de Jedda, s-au descoperit 
zăcăminte de minereu de uraniu. 
Știrea s-a anunțat în capitala Arabiei 
Saudite, Riad.
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MASURILE ECONOMICE ...și ecoul lor 
în străinătate

In favoarea comerțul 
cu țările socialiste

ui Corespondența din Salzburg

Incepînd de luni, evenimentul do
minant în viața internă a Marii Bri
tanii îl constituie declarația guver
namentală care prevede aplicarea 
unor măsuri imediate și temporare 
pentru redresarea situației economi
ce, cu precădere în domeniul defi
citului în comerțul extern.

Printre măsurile anunțate de 
George Brown și James Callaghan, 
respectiv miniștrii afacerilor econo
mice și finanțelor, se află stabilirea 
unor restricții asupra importurilor 
sub forma unei suprataxe tarifare de 
15 la sută pe valoare, care se va 
aplica tuturor produselor cu excep
ția materiilor prime și a produselor 
alimentare, precum și acordarea de 
avantaje fiscale exportatorilor, 
va proceda la revizuirea strictă 
anumitor cheltuieli, printre care

Se 
a 
a 

celor alocate proiectului franco-bri- 
tanic de construire a avionului su
personic de transport „Concorde". 
Totodată, guvernul a anunțat că in
tenționează să înceapă imediat tra
tative cu reprezentanții patronilor și 
ai sindicatelor pentru a pune la 
punct un plan destinat să îmbună
tățească productivitatea în indus
trie.

Vorbind luni seara la radio și te
leviziune, primul ministru Harold 
Wilson a făcut apel la toată lumea 
să colaboreze pentru a spori pro
ducția și mai cu seamă pentru a in
tensifica exporturile. Industria, a 
spus el, trebuie să adopte o atitudine 
mai agresivă în eforturile de a pă
trunde pe piețele de export.

Primul ministru a declarat că Ma
rea Britanie ar trebui să producă ea 
însăși multe din produsele pe care le 
importă în clipa de față. Dar el a a- 
firmat că noua taxă de import de 15 
la sută nu are un caracter protec
tionist. A fost necesar — a încheiat 
primul ministru — să se ia măsuri 
energice pentru că Marea Britanie 
nu poate continua să trăiască din 
împrumuturi.

Prima reacție față de aceste mă
suri, înregistrată marți dimineață la 
bursa londoneză șl în cercurile fi
nanciare, a fost favorabilă. La bursă, 
de pildă, cursul multor acțiuni a 
crescut, în special al acțiunilor so
cietăților de export, 
poziția lirei sterline 
comparație cu alte 
lucru — scrie ziarul 
datorește în parte înțelegerii că ceva 
trebuia întreprins rapid pentru a re
duce importurile și a stimula expor
turile. De asemenea, parțial s-a sim
țit și o ușurare. Anumite cercuri se 
temeau că vor veni măsuri mai se
vere".

In cercurile politice, reacțiile sînt 
mai nuanțate. Presa laburistă justi
fică măsurile prin marele deficit 
moștenit de actualul guvern în ba
lanța de plăți. Unele ziare se întrea
bă însă dacă în „situația alarman
tă' moștenită guvernul a mers des
tul de departe. „Sun" scrie : 
Dacă deficitul amenință să atingă 
chiar 800 milioane de lire, anul a- 
cesta, așa cum așteaptă guvernul, a- 
tunci ar putea fi întreprinși pași și 
mal energici’.

Atitudinea partidului conservator, 
așteptată cu mult interes în toate 
cercurile opiniei publice, a fost ex
pusă de fostul ministru al finanțelor, 
Reginald Maudling, care a arătat că 
„în principiu noi (conservatorii — 
n.r.) nu ne vom opune acestor propu
neri, dar vom dori să le examinăm 
în detaliu'.

Destul de binevoitoare este și 
reacția liberalilor.

Intr-un articol intitulat „Cauzele de 
bază nu au fost atinse", „Daily 
Worker" scrie : „Nu s-a întreprins 
altceva decît ceea ce ar fi putut 
sugera și conservatorii. Dl. Maudling 
a apreciat cu drept cuvînt că 
pașii tăcuți sînt complet corespun
zători cu propriul său punct de ve
dere. Este complet nerealist să se 
aștepte ca valoarea exporturilor să 
acopere suficient de repede pe cea 
a importurilor fără să se atingă, de 
asemenea, problema cheltuielilor 
militare în străinătate și pe cea a 
exportului de capital".

Problema costisitoarelor proiecte 
militare este discutată, de altfel, și 
de unele ziare laburiste. „Sun" scrie 
astfel despre „urgența reexaminării 
proiectelor privind submarinele „Po
laris" și bombardierul T.S.R.-2, pen
tru care Anglia plănuiește să chel
tuiască aproape un miliard lire.

In comentariile din presă își fac 
loc diferite presupuneri privind ma
surile care le-ar putea lua alte țări, 
ca răspuns la măsurile britanice. 
Ziarele scriu că majorarea taxelor 
care intră în vigoare va afecta 57 
la sută din importurile venite din ță
rile Pieței comune, 48 la sută din 
cele provenite din Statele Unite, 36 
la sută din țările Zonei liberului 
schimb, 13 la sută din țările Com- 
monwealthului și 13 la sută din 
restul lumii. Din Washington se sem
nalează o „atmosferă încurajatoa
re’ legată de vizita ministrului de 
externe Patrick Gordon Walker, în 
timp ce în Europa occidentală reac
țiile sînt mai puțin favorabile, sau 
chiar direct nefavorabile.

Liviu RODESCU

La Paris, dar și în alte capitale occi
dentale, măsurile economice luate de 
guvernul laburist au provocat critici 
îndeosebi în cercurile legate de co
merțul de export. Ministrul de finanțe 
Giscard d’Estaing a criticat taxa de 15 
la sută impusă în Anglia la import. 
De asemenea, intenția de revizuire a 
proiectului „Concorde" a produs ne
mulțumire. „Le Monde“ scrie în nu
mărul său de marți : „Cele mai lovite 
vor fi cele șase țări din Piața comună 
și Statele Unite. Țările Common- 
wealth-ului, dimpotrivă, vor fi relativ 
ferite deoarece ele furnizează mai ales 
materii prime, dar multe țări partenere 
ale Angliei din Zona liberului schimb 
riscă să sufere în urma hotărîrilor luate 
la Londra". Alt ziar de după-amiază, 
„Paris Press L’Intransigeant“, a apărut 
cu un titlu pe prima pagină : 
zii plătesc pentru englezi". 
Soir“ este 
stabilizare 
pertaxa sa vamală de 15 la sută asu
pra tuturor produselor manufacturate 
străine face ca vînzările noastre, ale 
francezilor, să scadă cu 20 la sută".

La aceste scurte reacții se adaugă 
cea a ministrului comerțului exterior 
belgian Brasseur, care regretă „aceste 
măsuri unilaterale" ; reacția oficialită
ților olandeze care consideră că mă
surile luate de guvernul laburist nu pot 
aduce decîf prejudicii limitate expor
tului către Anglia a acestei țări, în 
timp ce directorul administrativ al 
consiliului norvegian al exportului con
stată că exporturile țării sale „vor fi 
lovite în mod considerabil". Din Bonn 
se anunță că guvernul R.F.G. se va 
întruni spre a examina situația. Un 
purtător de cuvînt al guvernului a de
clarat că măsurile guvernului britanic 
ar putea avea un efect nefavorabil a- 
supra negocierilor din cadrul „rundei 
Kennedy", care au ca scop o reducere 
generală a tarifelor vamale.

Paris, prin telefon.

Proiecte oficiale 
in Brazilia

să

„France- 
„France 

de părere că „planul de 
al domnului Wilson cu su-

Guvernul brazilian intenționează 
întreprindă măsuri de extindere a relații
lor comerciale cu țările socialiste. Această 
problemă a constituit recent subiectul 
unei reuniùni a comisiei de coordonare 
a comerțului cu țările Europei răsăritene, 
cu participarea unor miniștri, a unor re
prezentanți ai Băncii Braziliei, Institutulu' 
brazilian pentru cafea și Băncii naționale 
de dezvoltare economică. Cu acest prilej 
s-a subliniat necesitatea sporirii în anul 
viitor a comerțului cu țările socialiste pînă 
la valoarea totală de un miliard dolari. 
Se afirmă că regiunea de nord-est a țării 
va fi prima care va beneficia de rezulta
tele măsurilor proiectate. Pentru început 
se examinează posibilitatea de a se cum
păra echipament în vederea organizării 
unei industrii piscicole în nord-est, pre
cum și mașini agricole și uzine termoelec
trice pentru diferite regiuni ale țării.

La „masa rotundă 
de la Torino

I

De asemenea, 
s-a întărit în 
devize. „Acest 
„Times" — se

(Londra, prin telefon)
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Pregătirea dialogurilor din cadrul „run
dei Kennedy" a înregistrat recent un 
„intermezzo" torinez : o „masă rotundă” 
inijiată de Fundația Olivetti. Tema cen
trală a acestei „mese rotunde", re
percusiunile negocierilor în raporturile 
cu țările terțe, a adus în discuție și o 
problemă de ordin general, aceea a 
schimburilor comerciale dintre Est și 
Vest. In referatul său, prof. Innocenzo 
Gasparini, decanul Facultății de econo
mie și comerț a Universității din Vene
ția, s-a ocupat mai ales de această pro
blemă. „Volumul efectiv al schimburilor 
comerciale cu țările răsăritene, a spus 
prof. Gasparini, ar putea în viitor să se 
extindă". El a apreciat circumstanțele 
existente în această direcție ca favora
bile. Prof. Gasparini a adăugat că soco
tește oportună continuarea formelor de 
schimb bilaterale, promovîndu-se și 
alte forme adaptate extinderii comerțu
lui internațional.

(Prin telefon de la corespon
denții noștri).

COMENTARIUL ZILEI

Conferința regională 
pentru Europa a F.Ä. 0.

La Salzburg, supranumit orașul 
congreselor, au început luni lucră
rile celei de-a 4-a Conferințe regio
nale pentru Europa a F.A.O. (Orga
nizația Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură). La confe
rință iau parte delegați din 23 țări 
printre care și țara noastră.

Ca președinte al conferinței a fost 
ales ministrul agriculturii și silvicul
turii din Austria, ing. Karl Schlein- 
zer. „Toate problemele contempora
neității, a declarat președintele în 
cuvîntul său de deschidere, pot fi re
zolvate cu succes numai în Spiritul 
colaborării".

In referatul prezentat, directorul 
general al F.A.O., dr. B. R. Sen, a a- 
bordat probleme ale politicii agrare 
în Europa cum ar fi : dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, politicile 
aplicate în materie de import al 
produselor agrare, asistența necesa
ră realizării schimburilor comercia
le într-un mod competitiv- etc.

In cea de-a doua zi a conferinței 
au luat cuvîntul șefii delegațiilor 
participante. Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, șeful dele
gației romîne, a susținut propu
nerile directorului general F.A.O. 
pentru discutarea tuturor probleme
lor de politică agricolă din Europa 
în scopul găsirii de soluții eficiente, 
prin schimburi utile de opinii și de 
experiență. Vorbitorul a făcut o suc
cintă prezentare a agriculturii din 
țara noastră, subliniind că experien
ța în dezvoltarea agriculturii romîne 
poate servi țărilor în curs de 
dezvoltare care doresc să beneficie
ze de aceasta. Guvernul romîn, a a- 
rătat șeful delegației romîne, a 
elaborat propria sa politică agricolă, 
ținînd cont de condițiile obiective 
din țara noastră și bazîndu-se pe

principii ca : crearea unei puterni
ce baze industriale pentru asigura
rea producției de tractoare și mașini 
agricole ; dezvoltarea industriei chi
mice ; realizarea unui proces de 
cooperativizare și formarea marilor 
unități agricole etc.

în încheiere, Bucur Șchiopu a 
spus că „foarte caracteristic econo
miei noastre este că toate ramurile 
ei se dezvoltă într-un mod echili
brat, într-un ritm susținut. Agricul
tura romînă, organizată pe baza ma
rilor întreprinderi agricole, dispune 
de condițiile necesare pentru a se in
tegra armonios în planul general al 
dezvoltării complexe a economiei na
ționale".

In cadrul lucrărilor, la punctul de 
pe ordinea de zi referitor la „Contri
buția Europei la asistența tehnică a- 
cordată de F.A.O. țărilor în curs de 
dezvoltare", a luat cuvîntul delega
tul romîn Pompiliu Celan. El a ară
tat că activitatea pe care F.A.O. a 
desfășurat-o în această privință se 
caracterizează prin inițierea de pro
grame tehnice, acordarea de burse, 
trimiterea de experți în țările slab 
dezvoltate și a subliniat tendința de 
intensificare a acestor activități.

In continuare, vorbitorul a spus că 
cel de-al VIII-lea Congres interna
țional de știință a solului, care a 
avut loc la București, a prilejuit un 
rodnic schimb de experiență.

Lucrările conferinței continuă.

Ștefan DEJU

Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate 
ale R. P. Romine

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
Gheorghe Stoian, însărcinat cu afa
ceri a. i. al R. P. Romîne în R. P. 
Mongolă, a oferit luni o recepție cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

Au participat general colonel 
J. Lhagvasuren, ministrul pentru 
problemele armatei populare a 
R. P. Mongole, B. Jambavsuren, mi
nistrul securității publice, S. Sosor- 
baram, primul' adjunct al ministru
lui afacerilor externe, generali și 
ofițeri superiori și alte persoane o- 
ficiale. Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Ulan Bator,

HANOI 27 (Agerpres). — Cu oca
zia Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne în 
R. D. Vietnam, I. Micloș, a oferit o 
recepție în saloanele Clubului In
ternațional din Hanoi. Au participat 
generalul Tran Quy Hai, adjunct al 
ministrului apărării naționale din 
R. D. Vietnam, Hoang Van Loi Ç’ 
Nguyen Co Thach, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, ofițeri superiori, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

CAIRO 27 (Agerpres). — Luni 
seara lt. col. Cornel Popa, atașatul 
militar aero și naval al R. P. Ro
mîne la Cairo, a oferit o recepție cu 
prilejul Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne. Au participat generali 
și ofițeri superiori, funcționari su
periori din M.A.E., membri ai corpu
lui diplomatic, oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști.

Greva de la „General Motors“

IN A 5 -A SÀPTÀMINÀ

Graficul de mal sus, reprodus 
din ziarul „The Times", înfățișea
ză dinamica exporturilor Angliei 
în comparație cu cele ale țârilor 

Pieței comune și ale S.U.A.

TURUL DE FORȚĂ“ 
SUD-RHODESIAN

Radio Londra a anunțat ieri că 
guvernul britanic a adresat un a- 
vertisment serios autorităților sud- 
rhodesiene împotriva intenției lor de 
a declara unilateral independența a- 
cestei țări în condițiile menținerii 
discriminării rasiale împotriva negri
lor, care formează covîrșitoarea ma
joritate a populației. Primul ministru 
britanic Harold Wilson a afirmat că 
proclamarea unilaterală a indepen
denței ar constitui „un act fățiș de 
sfidare și rebeliune". In cazul cînd 
autoritățile de la Salisbury nu vor lua 
în considerare avertismentul și vor 
da curs intențiilor anunțate de primul 
ministru sud-rhodesian, guvernul 
britanic va fi obligat să rupă rela
țiile „cu cei răspunzători de o ase
menea proclamație trădătoare"; rho- 
desienii albi vor înceta să mai fie ce
tățeni britanici și guvernele Com- 
monwealthului au arătat deja că 
Rhodesia de sud nu va mai putea fi 
membră a acestei comunități. In de
clarația lui Wilson se atrage aten
ția asupra efectelor economice pe 
care le-ar avea proclamarea unila
terală a independenței Rhodesiei de 
sud.

Agenția France Presse transmite 
că avertismentul lansat de Londra a 
produs vie iritare la Salisbury. Pri
ma reacție a lui Smith a fost reafir
marea hotărîrii lui de a proclama 
independența Rhodesiei de sud îm
potriva opoziției guvernului englez. 
Totuși, în rîndul echipei lui Smith 
s-au ivit divergențe serioase. Gene
ralul Anderson, comandantul șef al 
armatei sud-rhodesiene, cunoscut 
pentru ostilitatea sa față de rebeliu
nea împotriva metropolei, a fost des
tituit.

De mal multe zile între cele două 
capitale se desfășoară ceea ce a- 
gențiile de presă denumesc un „tur 
de forță". Invitat la Londra pentru a 
discuta cu noul guvern laburist mo

dalitățile de acordare a independen
ței Rhodesiei de sud, Jan Smith a 
refuzat, motivînd că în prezent nu 
poate părăsi țara din cauza refe
rendumului ticluit ca paravan pen
tru proclamarea unilaterală a inde
pendenței. Refuzînd invitația guver- 

' nului britanic, Smith a declarat că 
este dispus să discute problema 
Rhodesiei de sud în cadrul unei în
trevederi la Salisbury.

Pe de altă parte, încordarea exis
tentă în interiorul Rhodesiei de sud 
se agravează. Referendumul pregătit 
cu minuțiozitate de autoritățile rasiste 
de la Salisbury în vederea procla
mării independenței, prevede consul
tarea doar a 100 000 de persoane 
dintre care 90 000 albi (dintr-o popu
lație de 270 000 albi). Dintre cele 3,5 
milioane de africani vor fi consultați 
doar 10 000 aleși, bineînțeles, pe 
sprinceană. Printre aceștia figurea
ză în primul rînd șefii de triburi care 
sînt trecuți pe listele de plată ale 
autorităților.

Avocatul Dumbutshena, colabora
torul apropiat al liderului partidului 
rhodesian Uniunea poporului african 
Zimbabwe, a declarat că orice me
todă de consultare a opiniei publi
ce africane în legătură cu indepen
dența trebuie să fie bazată pe prin
cipiul „un om — un vot".

Deși între partidele africane din 
Rhodesia de sud există unele deose
biri de păreri cu privire la metodele 
și acțiunile pe care trebuie să le a- 
dopte pentru proclamarea indepen
denței, un reprezentant al partidului 
Zimbabwe a declarat la Cairo, că, 
în cazul proclamării unilaterale a 
independenței de către Smith, parti
dul său, în alianță cu celelalte par
tide africane, va alcătui un guvern 
„în interiorul țării sau în afara ei, 
care va milita împotriva orînduirii 
rasiste".

Augustin BUMBAC

GlIVCrnul ® Ruperea relațiilor cu S. U. Ä. 
® Recunoașterea R. 0. Vietnam 

și a Frontului de eliberare 
națională din Vietnamul de sud

cambodgian 
a hotărît

PARIS 27 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite următoarea 
relatare asupra situației din Asia de 
sud-est : „O situație foarte încorda
tă domnește la frontiera dintre Cam- 
bodgia și Vietnamul de sud. Ea a 
provocat luni dimineață o reuniune 
a persoanelor responsabile pentru a- 
părarea țării sub președinția prințu
lui Norodom Sianuk.

Corespondența telefonica

In Sudan situația se menține în
cordată ca urmare a incidentelor în
cepute joi seara. După cum s-a a- 
nunțat, poliția a intervenit pentru a 
împrăștia o adunare studențească în 
care se- discutau „problemele pro
vinciilor din sud’.

Luni seara au fost transmise 
două cuvîntărl radiodifuzate, ros
tite de generalul Abboud. In pri
ma sa declarație, șeful statului su
danez salutase revenirea la calm, 
iar în cea de a doua el a anunțat 
dizolvarea Consiliului Superior al 
forțelor armate și a guvernului, lan- 
sînd un nou apel la menținerea cal
mului.

Posturile de radio sudaneze au a- 
nunțat că președintele Abboud a 
început consultări pentru formarea 
unui guvern de tranziție, care va 
conduce afacerile țării „pînă se vor 
lua măsuri pentru elaborarea unei 
constituții, care să răspundă dorin-

țelor poporului". Postul de radio 
Khartum a anunțat că președintele 
Abboud a ordonat o anchetă publi
că în legătură cu cauzele recente
lor tulburări din capitala Sudanului, 
în urma cărora mai multe persoane 
au fost ucise.

Pe străzile capitalei, Khartum, 
continuă să patruleze armata, iar 
legăturile telefonice sînt întrerup
te.
ieri 
importante manifestații 
unde populația salută 
Consiliului Superior al armatei și a 
guvernului, au declarat doi studenți 
sudanezi sosiți la Cairo de la Khar
tum, pe calea aerului. Cei doi că
lători au mai declarat că domiciliul 
unui ministru a fost atacat de mani- 
festanți.

Potrivit relatărilor agenției cam
bodgiene de presă au fost hotărîte 
Următoarele măsuri :

1. Ruperea relațiilor diplomatice 
cu Statele Unite.

2. Recunoașterea Republicii Demo
crate Vietnam și a Frontului de eli
berare națională din Vietnamul de 
sud.

3. Forțele armate cambodgiene vor 
riposta la fiecare lovitură, adică vor 
răspunde la orice agresiune prin re
presalii, oricare ar putea fi conse
cințele.

Relatarea agenției cambodgiene 
precizează : „Nu vom fi niciodată 
primii care să atacăm“.

Potrivit agenției, această reacție a 
fost provocată de participarea cres
cândă a aviației de vînătoare ame
ricane la acțiunile de război împo
triva pozițiilor defensive ale arma
tei cambodgiene.

Pagube pricinuite

„In pofida stării de asediu, 
dimineață s-au desfășurat 

la Khartum, 
dizolvarea

Nicolae PLOPEANU
Cairo

O. N. U

Dezbateri cu privire la independența 
a trei teritorii africane

NEW YORK 27 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale a început să dezbată la 26 oc
tombrie problema teritoriilor Ba
sutoland, Beciuanaland și Swaziland. 
Comitetul a constatat că fostul gu
vern englez a tergiversat transmite
rea puterii către aceste popoare, a- 
flate sub protectorat britanic. Schim
bările constituționale efectuate re
cent în aceste teritorii nu au lichi
dat caracterul limitat , al drepturilor 
locuitorilor băștinași.

O mare parte a populației băștina
șe continuă să fie lipsită de dreptul 
de vot. Din punct de vedere econo
mic, toate cele trei țări continuă să 
rămînă anexe agrare ale Republicii 
Sud-Africane, care intenționează, de 
altfel, să le și anexeze teritorial.

In cuvîntul său, reprezentantul 
U.R.S.S., P. F. Sahov, a cerut ca gu
vernul britanic să asigure acordarea 
independenței acestor trei teritorii.

La rîndul său, reprezentantul Si
riei, Rafik-al-Asha, s-a pronunțat 
împotriva intențiilor Angliei de a

BELGRAD 27 
cum transmite 
urma ploilor abundente care au că
zut în ultimul timp în Iugoslavia și 
în special în Croatia, debitul rîului 
Sava și al altor rîuri a crescut foar
te mult provocînd inundații. Cel mai 
amenințat a fost orașul Zagreb,

amîna cu încă un an proclamarea 
independenței Basutolandului. El a 
arătat că orice încercare a Republicii 
Sud-Africane de a anexa aceste te
ritorii constituie un act de agresiune.

Serowe

Ml KM

(Agerpres). —După 
agenția Taniug, în

Greva celor 300 000 de constructori 
de automobile de la compania ameri
cană „General Motors”, cea mai mare 
societate producătoare de automobile 
din lume, care a intrat în cea de-a 5-a 
săptămînă, a generat urmări grave pen
tru întreaga industrie a S.U.A. Cu cît 
greva se va prelungi, cu atît urmările 
ei în industrie se vor agrava — rela
tează corespondentul din Washington al 
ziarului . .............. '

„General Motors 
me furnizoare, 
prinderi au și 
sau au recurs

„Die Welt".
" are 33 000 de fir- 

Multe din aceste între- 
redus timpul de muncă 

la concedieri. Unele din

ele au și fost nevoite să-și închidă por
țile. Și industria oțelului este afectată 
de grevă. Întreprinderile care se ocupă 
de transportul automobileloi se plîng 
de dificultățile create de grevă. Pro
ducătorii de anvelope au declarat că 
vor fi nevoiți să recurgă la o reducere 
a producției,

„General Motors’ înregistrează pier
deri însumînd 35 milioane dolari pe zi. 
Pînă la sfîrșiful săptămînii trecute, redu
cerea producției acestei companii a fost 
egală cu 400 000 de autovehicule. Pînă 
la sfîrșiful anului ar putea fi recuperată 
doar o cincime din această pierdere.

„CUMHURIYET- : „Turcia se pregătește

pentru o politică mai realistă"
ANKARA 27 (Agerpres). — în pre

sa turcă apar o serie de articole care 
se pronunță tot mai deschis pentru o 
revizuire a politicii externe.

într-un articol publicat la 26 oc
tombrie, ziarul „Cumhuriyet“ scrie 
că „Turcia se pregătește să urmeze 
pe plan extern o politică mai realis-

de inundații
unde în urma inundațiilor a fost 
paralizată activitatea întreprinderi
lor și instituțiilor și s-au produs pa
gube materiale, precum și cîteva 
victime omenești. Mii de cetățeni au 
fost evacuați de către echipele de 
salvare.

tă, îndeosebi în ce privește alianțele 
din care face parte“. Ziarul arată că 
„declarațiile făcute de către minis
trul apărării naționale al Turciei 
înainte de a pleca la Bonn, colabo
rarea dintre Turcia, Iran și Pakis
tan, precum și apropiata vizită a mi
nistrului de externe al Turciei la 
Moscova, constituie de fapt bazele a- 
cestei noi politici“. Ziarul subliniază 
însă că nu va fi ușor pentru guver
nul turc să pună în practică această 
politică, întrucît există „dificultăți 
care provin îndeosebi din faptul că 
Turcia este o țară slab dezvoltată. 
Totuși, conchide ziarul, în cazul cînd 
Turcia va dovedi aliaților, prieteni
lor, precum și vecinilor săi, că are 
intenția de a urma o politică realis
tă fără a recurge la manevre, ea își 
va asigura succesul“.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. Marți a sosit la Mos

cova o delegație a Partidului Comu
nist Italian alcătuită din E. Berlin- 
guer, membru al Direcțiunii și se
cretar al partidului, și P. Bufalini și 
E. Sereni, membri ai direcțiunii.

CARACAS. Participanții la plenara 
Centrului unic al oamenilor muncii din 
Venezuela, care a avut loc la Caracas, 
au adresat maselor populare îndemnul 
de a participa la luptă pentru refor
ma agrară, eliberarea deținuților poli
tici și democratizarea țării, precum și 
pentru majorarea salariilor.

HAGA. Consiliul păcii din Olanda 
a dat publicității un comunicat în 
care cheamă pe partizanii păcii olan
dezi să intensifice lupta împotriva răs- 
pîndirii armei nucleare, pentru înce
tarea tuturor experiențelor și interzi
cerea armei nucleare și pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale.

ROMA. Agenția Taniug anunță că 
la Roma a fost semnat acordul privind 
programul schimbului cultural dintre 
Iugoslavia și Italia pe anii 1965 și 
1966, în baza convenției cu privire la 
colaborarea culturală semnată în 1960.

ședințe al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

KUWEIT. In Kuweit s-au deschis 
la 27 octombrie lucrările celei de-a 
3-a sesiuni ordinare a Adunării națio
nale a Kuweitului. Cu acest prilej, 
șeful statului, emirul Oas-Sabaha, 
a rostit o cuvîntare în care a subli
niat că Kuweitul va continua politica 
neutralității pozitive și neaderării la 
blocurile militare.

1
'U-

delegația parlamentară a Re- 
Congo (Brazzaville) condusă

MOSCOVA. Plecînd de la Paris 
spre patrie, la 27 octombrie a sosit 
la Moscova primul ministru al Laosu- 
lui, Suvanna Fumma. Pe aeroportul 
Șeremetievo, oaspetele laoțian a fost 
salutat de Mihail Leseciko, vicepre-

PEKIN. La 26 octombrie s-a în
cheiat vizita în R. P. Chineză a cu
noscutului cineast francez Abel 
Gance. El și-a exprimat speranța că 
această vizită va duce la strîngerea re
lațiilor dintre cineaștii chinezi și fran
cezi și la întărirea prieteniei dintre po
poarele celor două țări. în seara zilei 
de 26 octombrie, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, i-a primit pe Abel Gance și pe 
Nell Kaplan, cu care a avut o convor
bire prietenească.

BRATISLAVA. Continuîndu-și tur
neul în R. S. Cehoslovacă, ansamblul 
de balet al Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne a prezfentat, luni 
seara, pe scena Teatrului Național 
Slovac din Bratislava, baletul „Romeo 
și Julieta“ de Prokofiev. Arta baleri
nilor romîni a fost răsplătită cu vii 
aplauze de public.

MOSCOVA. După o vizită oficială 
de două săptămîni în Uniunea So-

vietică, 
publicii 
de Leon Angor Arthur, președintele 
Adunării Naționale, a părăsit luni 
Moscova, îndreptîndu-se spre Phenian.

ADEN. Zece membri ai cabinetului 
din Aden au votat luni o rezoluție 
de protest în legătură cu hotărîrea gu
vernului britanic de a prelungi man
datul lui Baharoun în funcția de prim- 
ministru. Ei au cerut ca în fruntea ca
binetului să fie numit liderul politic 
Khalifa, care, deși aflat în închisoare 
din cauza poziției sale în favoarea 
proclamării independenței Adenului, 
la alegerile din 16 octombrie a întru
nit numărul de voturi necesar pentru 
a fi inclus în Consiliul legislativ.

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Jornal 
do Brasil“ informează că Federația in
dustrială din statul Sao Paulo a în
cheiat un contract cu o firmă specia
lizată pentru realizarea proiectului 
primului laboratGr de metalurgie nu
cleară al țării. Laboratorul va produce 
pe scară industrială . combustibil pen
tru reactorii brazilieni de uraniu. Șe 
prevede instalarea laboratorului în o- 
rașul Sao Paulo.

ROMA. Primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, a sosit la Roma într-o 
vizită neoficială. El urmează să aibă 
întrevederi cu o serie de membri ai 
guvernului italian.
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